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Abstract 

Föreliggande studie syftar till att jämföra ordinlärning som sker med digitala verktyg (digital 

ordbok och maskinskrivning) och ordinlärning som sker med analoga verktyg (tryckt ordbok 

och handskrivning). Studiens fokus och relevans är IT inom skolan snarare än ordinlärning 

som sådan. En klass på en kommunal gymnasieskola samt två klasser på en och samma 

friskola, samtliga i årskurs 1, har deltagit i studien. Samtliga deltagare har lärt in 40 ord och 

testats på såväl ordbetydelse som stavning. 20 av de inlärda orden har lärts in med digitala 

verktyg och de andra 20 med hjälp av analoga verktyg. Den direkta effekten av respektive 

metod har mätts genom ett ordtest vid lektionens start samt ett vid lektionens slut, och vi har 

mätt effekterna på längre sikt genom ett slutligt minnestest en vecka senare där samtliga 40 

ord har blandats. Genom att jämföra respektive elevs poäng på testet vid lektionernas slut 

med poängen på minnestestet har vi kunnat räkna ut hur många ord som eleven tappat mellan 

de två testtillfällena, och utifrån det samlade resultatet hos alla 28 deltagare har vi kunnat 

utläsa vilket verktyg som har varit mest gynnsamt för inlärningen. Resultaten gällande 

stavning visar att inlärningseffekten av att använda dator är något högre direkt efter lektionen, 

med i snitt 8,68 inlärda ord av 20 jämfört med 8,36 inlärda ord av 20 när ordbok användes. 

Vid diktamensdelen på minnestestet hade eleverna som använt dator tappat i snitt 1,39 ord av 

20, medan de som använt ordbok tappat 0,43 ord av 20. Vad gäller resultat på 

ordbetydelsetesten var den direkta inlärningseffekten av att använda dator 16,43 inlärda ord, 

och 18,39 inlärda ord genom att använda ordbok. Resultaten för ordbetydelsedelen vid 

minnestestet visade att de som använt dator tappat 4 ord av 20 och de som använt ordbok 

tappat 2,82 ord av 20. Slutsatsen vi har dragit utifrån detta är att digitala och analoga verktyg 

ger i stort sett lika goda inlärningseffekter på kort sikt, men på lång sikt ger de analoga 

verktygen kunskaper som varar längre i minnet än då digitala verktyg använts. 

 

 

 

 

Nyckelord: Ordinlärning, inlärningsverktyg, handskrivning, maskinskrivning, IT i skolan, 

digital inlärning 
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Förord 

Att skolor i dagens allt mer digitaliserade värld väljer att förse sina elever med datorer 

och/eller läsplattor för att använda i undervisningen har blivit vanligt, har vi märkt under våra 

perioder både som lärarkandidater och som vikarier på olika skolor. Papper och penna 

används allt mer sällan, och vi har stött på elever som är så ovana vid att använda ordböcker 

att de inte vet hur de ska finna orden förrän de har blivit instruerade om att de står nedskrivna 

i bokstavsordning. Då vi fick möjlighet att tillgodogöra oss resultaten av utländska 

forskningsrapporter som visar att handskrivning är en bättre metod för att lagra information i 

minnet än vad maskinskrivning är, väcktes ett intresse för att genomföra en egen studie i 

mindre omfattning och på så sätt se hur våra resultat förhåller sig till tidigare studier inom 

området.  

 

Fördelarna med att vi har varit två om att skriva vårt examensarbete tillsammans är flera. Det 

har gjort att vi har kunnat bredda undersökningen genom att genomföra totalt nio lektioner i 

tre olika gymnasieklasser, och analysera resultaten i relation till tidigare forskning 

grundligare än vad som hade varit möjligt för endast en skribent. Det har varit nyttigt för oss 

att utbyta tankar och idéer med varandra. Samarbete är också en viktig del av vår framtida 

yrkesbana som lärare. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ola Svensson för stöttning, uppmuntran och 

givande tips genom hela skrivprocessen, samt för livliga och givande diskussioner under 

handledningstillfällena. Ett stort tack till den högstadieskola som lät oss låna en uppsättning 

ordböcker att använda i våra undersökningar. Vidare är vi oerhört tacksamma gentemot de 

elever som har deltagit i studien, utan deras medverkan hade vårt arbete inte varit möjligt att 

genomföra. Tack även till Mathias Bred på Göteborgs-Posten som generöst delat med sig av 

de källor som utgör en stor del av vår forskningsbakgrund. Sist men inte minst vill vi tacka 

familj och vänner för deras stöd, och varandra för ett gott samarbete. 

Halmstad, maj 2017 

Sara Karlsson och Ida Jönsson 
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1. Inledning 

Kognitionsforskare har pekat på fördelarna med att barn lär sig skriva för hand. Det effektiviserar 

inlärningen, eftersom vi lär oss bättre när vi använder flera sinnen. Att skriva med penna kan 

uppfattas som enkelt för den som kan, men är i själva verket en avancerad övning där fler områden 

i hjärnan måste arbeta. Barn som skriver för hand får en bättre känsla för orden och blir bättre på 

att stava än den som lär sig skriva med tangentbord. Det får konsekvenser för individens fortsatta 

inlärning eftersom det finns en tydlig koppling mellan att kunna stava bra och att kunna läsa 

effektivt.
1
 

I januari 2017 publicerades utdraget ovan i en ledare i Göteborgs-Posten vars ämne väckte 

vår nyfikenhet inför vårt stundande examensarbete. Vi ringde upp journalisten som författat 

ledaren, förklarade vårt ärende och fick genom honom tillgång till de källor som legat till 

grund för hans text. Det blev tydligt utifrån de källor han använt att det fanns en hel del 

utländska studier kring effekter av inlärning via dator kontra papper och penna – men knappt 

några svenska. Vi menar därför att vår studie är relevant då liknande svenska studier saknas. 

Begreppsförståelse är viktig i alla sammanhang och därmed i alla ämnen i skolan. Därför 

finns det ett stort behov av att undersöka vilka verktyg som optimerar begrepps- och 

ordinlärning. 

 

Studiens fokus ligger på eleverna, det vill säga det de gör och hur det påverkar deras 

inlärning. Vi är medvetna om att vi gör en liten undersökning i förhållande till det stora 

forskningsfält som vi rör oss inom, men vi hoppas att vår studie kan bidra med resultat som 

tillför kunskap inom området och väcker intresse för fortsatt forskning. 

 

I dagens skola är en dator per elev på sina håll uppnått, men vad händer egentligen när 

skolarbetet blir alltmer digitaliserat? Kommer viljan att uppnå målet med en dator per elev 

leda till att eleverna går miste om fördelarna som kommer av effekterna som traditionellt 

antecknande med hjälp av papper och penna ger? 

 

 

                                                
1
 Mathias Bred, “Handstil viktigare än Ipad”, Göteborgs-Posten 29 januari 2017, tillgänglig: 

http://www.gp.se/ledare/handstil-viktigare-än-ipad-1.4135187 (hämtad 2017-03-14). 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att bidra till diskussionen om skillnader mellan inlärning via 

digitala verktyg och inlärning via analoga verktyg, genom att undersöka vilken betydelse 

skrivredskapet har. De digitala verktygen innebär användning av digitala lexikon samt 

skrivfunktionen Word på elevernas datorer, medan de analoga verktygen avser ordböcker, 

papper och penna. Vi vill undersöka vilken av dessa metoder som främjar elevernas 

ordinlärning bäst – såväl kortsiktigt som långsiktigt.  

1.2 Problemformuleringar 

För att uppfylla ovan nämnda syfte ligger följande frågeställningar till grund för studien: 

● Finns det skillnader i resultat vid ordinlärning genom digitala kontra analoga verktyg, 

kortsiktigt och långsiktigt?  

● Hur ser relationen ut mellan vad som händer på skolorna i Sverige och vad vår och 

annan forskning visar? 

 

1.3 Bakgrund 

Under hösten 2014 genomfördes en studie i vilken en av oss, Ida Jönsson, undersökte 

effekterna av inlärning genom att skriva på dator jämfört med att skriva med hjälp av papper 

och penna.
2
 Utformningen av lektionerna var till stor del identiska med denna studie på så 

sätt att de testade stavning och ordkunskap, och experimentet utfördes i två klasser i årskurs 1 

på Byggprogrammet på en gymnasieskola i sydvästra Sverige. Studiens resultat visade att 

effekterna av inlärning via dator kontra traditionella verktyg var lika goda direkt efter 

respektive lektion. Däremot iakttogs avsevärda skillnader vid ett minnestest som eleverna 

deltog i fyra veckor efter genomförda lektioner. De elever som vid en lektion använt ordbok 

hade glömt totalt 5 ord av 200 vid diktamen i hela klassen och 3 ord av 200 vid 

ordbetydelsetestet. De som använt dator hade glömt 32 ord av 260 totalt i hela klassen vid 

                                                
2
 Ida Jönsson, ”Dator eller ordbok?: En studie om datorer som ett hjälpmedel i undervisningen”. 

Kandidatuppsats. Högskolan i Halmstad, 2015, tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:785527/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2017-04-05). 
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diktamen och 17 ord totalt i klassen gällande ordbetydelse. Resultatet tydde på att skrivande 

med hjälp av penna, papper och ordbok genererade kunskaper som fastnade i långtidsminnet 

på ett mer effektivt sätt än skrivande via datorer.  

 

I ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3 på gymnasiet är läsförståelse ett viktigt inslag, men 

ordförståelse omnämns däremot inte i dessa styrdokument.
3
 Anna W Gustafsson vid Språk- 

och litteraturcentrum, Lunds universitet och David Håkansson vid Institutionen för nordiska 

språk, Uppsala universitet, har genomfört projektet ”Ordförståelsen i dagens samhälle – en 

undersökning av högskoleprovets ORD-prov” där de har undersökt skillnader över tid i 

ordförståelse avseende högskoleprovets ordförståelsedel. Resultaten visade att ordförståelsen 

har sjunkit under den senare halvan av 2000-talet, främst bland yngre deltagare. Gustafsson 

och Håkansson påpekar att ordförståelse inte är prioriterat i dagens svenska skola, vilket de 

menar beror på att fokus ligger på den typ av läsförståelse som innebär att eleverna kan förstå 

”det som står mellan raderna” i texter.  De menar dock att ordförståelse är en viktig del av 

läsförståelse, då det utgör en av grundstenarna för att kunna tillgodogöra sig texter. Att ha en 

god ordförståelse är också en nödvändighet för att få ett bra resultat på Högskoleprovet.
4
 I en 

annan artikel menar Gustafsson och Håkansson att dessa resultat kommer sig av de senaste 

decenniernas digitala revolution.
5
 Vi anser att vår undersökning och analys har yrkesmässig 

relevans för oss som blivande svensklärare, då det är problematiskt att ordförståelsen, som 

alltså är en viktig del av läsförståelsen, sjunker. Att ta reda på vilket verktyg som är det bästa 

vid ordinlärning är viktigt, för att skapa en så effektiv lärandemiljö som möjligt. 

 

Forskare som genomfört studier liknande vår har efterfrågat, vilket närmare beskrivs i avsnitt 

2, fler studier inom fältet handskrivning kontra maskinskrivning, och vår förhoppning är att 

de resultat som framgår i föreliggande uppsats kan fungera som ett bidrag till detta. Arne 

Trageton, forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge, står bakom 

                                                
3
 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 2011, Stockholm, 2011 s. 160-181.  

4
 Anna Gustafsson & David Håkansson, ”Vi begriper mindre än vi tror”, Språktidningen, 2011, tillgänglig: 

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/02/vi-begriper-mindre-vi-tror (hämtad 2017-04-24). 
5
 Anna Gustafsson & David Håkansson, ”Digital kultur ger unga ett annat språk”, Svenska Dagbladet 16 

februari 2017, tillgänglig: https://www.svd.se/digital-kultur-ger-unga-ett-annat-sprak (hämtad 2017-05-16). 
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metoden ”Att skriva sig till läsning”. Metoden, som förkortas ASL, går ut på att barn lär sig 

skriva på dator innan de introduceras för handskrivning. Trageton poängterar att mängden 

forskning kring datorns funktion som skrivmaskin inom skolans värld är ytterst liten, trots att 

den funktion inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) som används mest utanför 

skolan är just skrivmaskinsfunktionen.
6
 

 

Att det råder brist på forskning kring datorns funktion som skrivmaskin i skolan är inte 

förvånansvärt om skolans styrdokument tas i beaktande. Sofia Ask, lektor i svenska vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och forskare i svenska med didaktisk inriktning, menar att IKT 

sällan nämns i ämnesplanerna för svenskämnet.
7
 I ämnesplanerna för Svenska 1, 2 och 3 

nämns “Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig 

framställning”
8
, vilket är den enda frasen som i dessa läroplaner som kan kopplas till IKT. 

Anvisningarna kring IKT i skolan utgår istället främst från läroplanen, där det står att 

eleverna ska kunna “använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.
9
  

 

Det är anmärkningsvärt att det inte finns mer forskning att tillgå inom ämnet och att det inte 

nämns mer om IKT i skolans styrdokument, då användning av digital teknik är ämnet för en 

ständigt pågående diskussion inom skolans värld och i politiken. Johan Elmfeldt, 

universitetslektor och docent i svenska med didaktisk inriktning menar just att en viktig fråga 

i dagens svenskämne är skriftspråksanvändning kontra de digitaliseringsprocesser som sker, 

vilket har sin grund i de påtryckningar och förändringar som svensklärare möter. 

Svensklärarna möts dels av politiska påtryckningar angående digitalisering, där kravet på att 

använda datorer eller läsplattor har blivit stort, men också påtryckningar från elever och 

föräldrar som själva är vana vid att använda den nyaste tekniken. Lärarna upplever dessutom 

inre påtryckningar, från sig själva, då de i stor utsträckning använder sig av digitala verktyg 

                                                
6
 Arne Trageton, Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola, 2., [rev.] uppl., Stockholm: Liber, 

2014, s. 43. 
7
 Sofia Ask, Språkämnet svenska: ämnesdidaktik för svensklärare, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 91. 

8
 Skolverket, 2011, s. 160-181. 

9
 Ask, 2012, s. 91.  
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både på arbetet och i hemmet. Detta innebär att skrivande med papper och penna kontra 

skrivande med digitala verktyg blir en högaktuell fråga för svensklärarna. Elmfeldt påpekar 

dock att skriftspråksanvändning fortfarande har en stor plats inom svenskämnet och att 

skrivandet i hög grad fortfarande sker för hand.
10

  

 

Läsning och förmågan att skriva är aktiviteter som knyts till svenskämnet. Lärare i övriga 

ämnen anser att svenskläraren ansvarar för elevernas läsning och utveckling av korrekt tal- 

och skriftspråk. Det är därför besvärande för svenskämnet och dess lärare att PISA-

undersökningarna uppvisar dåliga resultat vad gäller läsförmåga hos svenska elever.
11

 

Elmfeldt hänvisar till 2013 års PISA-undersökning, där de svenska 15-åringarna visade en 

fortsatt nedåtgående trend i förmågan att ta till sig text. År 2015 bröts dock denna trend, då 

svenska elever presterade över medelvärdet på läsförståelse.
12

 Detta sägs, i ett 

pressmeddelande från Skolverket, ännu inte ha fått sin förklaring. Vad Skolverket lyfter fram 

är dock att det främst är de lågpresterande eleverna som har förbättrat sin läsförståelse.
13

  

 

Det råder delade meningar bland såväl lärare som elever om vilka färdigheter som är viktigast 

för eleverna att behärska inom svenskämnet. Vissa anser exempelvis att grammatik är viktigt. 

Andra anser att det är mindre viktigt och fokuserar hellre på andra aspekter. Inger 

Fridolfsson, fil. mag. i specialpedagogik samt lärarutbildare och verksam i forskningsprojekt 

kring läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet, argumenterar för en skrivträning i 

skolan som fokuserar på såväl funktion som form genom att hitta en balans mellan övningar 

som stärker den formella sidan av skrivandet och övningar som betonar skrivandets funktion. 

Fridolfsson betonar att övningar som utvecklar skrivandets form har som syfte att träna och 

utveckla elevernas grundläggande basfärdigheter såsom meningsbyggnad, att stava ljudenligt, 

                                                
10

 Johan Elmfeldt, ”Det heliga i svenskämnet: en oåterkallelig reflektion”, i: Erixon, Per-Olof (red): Skolämnen i 

digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 212-213.  
11

 ibid. 
12

 Skolverket, ”IT-användning och IT-kompetens i skolan – Skolverkets IT-uppföljning 2015”, 2016a, s. 20, 

tillgänglig: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FRecord%3Fk%3D3617 (hämtad 2017-04-18). 
13

 Skolverket, ”Svenska elever bättre i PISA”, 2016b, tillgänglig: https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 (hämtad 2017-04-20). 
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grammatiska formuleringar och bokstavsform.
14

 Detta ligger i linje med vår, om än 

begränsade, studie som fokuserar på stavning och ordbetydelse. Fridolfsson framhåller att 

även om läsandets och skrivandets funktion är något som bör betonas vid all läs- och 

skrivträning, är förutsättningen ändå att eleverna har de rätta redskapen för att formulera sig 

skriftligt.
15

  

 

För att ge en mer nyanserad och bred bakgrund till debatten om datorns vara eller icke vara i 

skolan, finner vi det relevant att i det följande ge en översiktlig historik över vad som har 

skett i samhället och skolan de senaste årtiondena. Under 1980-talet blev det vanligt att i 

arbetslivet använda sig av dator, då datorerna som verktyg fick stort genomslag i samhället. 

Vid mitten av decenniet använde en tredjedel av Sveriges befolkning datorer, varav den 

största delen antagligen använde sig av dem på arbetet. I slutet på 1990-talet hade 

användningen ökat markant, då mer än hälften av alla arbetande använde dator regelbundet 

och nästan hälften av Sveriges befolkning hade dator i hemmet i början på år 1999. Detta år 

var Sveriges också det land i världen som hade flest antal hem där det fanns en dator.
16

 Trots 

den stora ökningen av datorer i skola och arbetsliv gick spridningen till landets skolor 

långsammare, då IT i skolverksamheten började få sitt uppsving först under mitten av 1990-

talet. Det kan ha sin orsak i den stora ökningen av datorer i samhället, vilket skapade ett tryck 

på skolorna att följa denna utveckling.
17

  

 

En tillbakablick på datortillgången i skolan visar att den var ganska låg under 1980-talet. Det 

finns ingen exakt statistik över antalet datorer, men en grov uppskattning visar enligt Anders 

Söderlund, forskare inom IKT vid Luleå tekniska universitet, att det till exempel i Sveriges 

grundskolor antagligen har funnits 12 000 datorer i slutet av 80-talet. Det innebär en ökning 

på 9 000 datorer sedan början på 80-talet, då det beräknades finnas cirka 3 000 datorer i 

                                                
14

 Inger Fridolfsson, Grunderna i läs- och skrivinlärning, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 139. 
15

 ibid. 
16

 Anders Söderlund, Det långa mötet – IT och skolan: om spridning och anammande av IT i den svenska 

skolan. Diss., Luleå tekniska universitet, 2000, s. 48, tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:999906/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2017-04-19). 
17

 ibid. s. 49-50. 
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Sveriges grundskolor. Från år 1993 finns från Skolverket redovisad statistik över antalet 

datorer i både grund- och gymnasieskola, där det framgår att gymnasieskolorna år 1993 hade 

elva elever per dator, år 1995 åtta elever per dator, år 1997 sju elever per dator och år 1999 

fem elever per dator. Placeringen och användningen av undervisningsdatorer förändrades 

mellan år 1993 och 1999. Under dessa år flyttades fler och fler datorer från datorsalar till 

klassrum och användningen fick större utbredning. Allt fler datorer fick dessutom 

Internetuppkoppling. År 1997 var 66 % av datorerna på gymnasieskolorna anslutna till 

Internet, medan motsvarande siffra två år senare var 87 %.
18

 

 

Jan Hylén, statsvetare och flitig författare inom ämnet IT i skolan, kompletterar denna 

historiska utveckling med en nulägesbeskrivning och hänvisar till Skolverket som redovisar 

att det år 2001 fanns 4,2 elever per dator i den kommunala gymnasieskolan och år 2008 2,5 

elever per dator.
19

 Han påpekar vidare att datortillgången skiljer sig åt mellan olika 

kommuner, men att det de senaste åren har skett satsningar på en dator per elev.
20

 

Anledningarna till dessa satsningar anges vanligen vara att eleverna ska få möjlighet att 

förbättra sina resultat i skolan, att göra eleverna redo för livet efter skolan samt att styra 

undervisningen mot ett mer elevcentrerat perspektiv. Man beskriver också ofta de positiva 

resultat som i olika undersökningar har visat sig kunna uppnås genom att eleverna har en 

egen dator i skolan. Eleverna lär sig enklare och på ett djupare sätt, samt blir mer motiverade 

att lära sig genom att ha en egen dator, heter det. Eleverna kan också ”erhålla sådana 

kunskaper som är nödvändiga i det 21:a århundradet”. Det innebär att ”lärarna kan hjälpa 

eleverna att på ett mer rationellt sätt nå förväntade mål i skolan”.
21

  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I följande kapitel presenteras de centrala begrepp som har valts ut av oss, och som vi anser 

kräver en djupare definition för att underlätta förståelsen för den som läser vår uppsats. 

                                                
18

 ibid. s. 45-46.  
19

 Jan Hylén, Digitaliseringen av skolan, Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 35. 
20

 ibid. s. 36. 
21

 ibid. s. 45- 46. 
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Begreppen presenteras i bokstavsordning. 

 

Haptik: Begreppet haptik används flitigt i de utländska studier som redovisas närmare under 

avsnitt 2. Att hitta en svensk definition av begreppet har visat sig vara svårare än väntat, 

varför vi istället valt att översätta från engelska källor. Haptik är relaterat till känselsinnet
22

, 

och det definieras som en kombination av taktil förnimmelse associerad med aktiva 

rörelser.
23

 Skrivandets haptik syftar på en kombination av den passiva känslan av beröring 

och våra fingrar och händers aktiva rörelser under tiden vi skriver.
24

  I detta arbete syftar 

”skrivandets haptik” antingen på processen att trycka ned tangenter på en dator, eller att 

skriva på papper med hjälp av en penna. 

 

IKT: En förkortning av informations- och kommunikationsteknologi.
25

 Färdigheter inom IKT 

innebär förmågan att använda datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet.
26

 

 

IT: En akronym för både informationsteknik och informationsteknologi, där det sistnämnda 

under senare år har använts i högre grad. IT är ett brett begrepp som kan innefatta varierande 

teknisk utrustning, men ordet syftar vanligen på kommunikation. Vid användning av datorer 

åsyftas därför främst nätverkskommunikation, det vill säga snarare användning av sociala 

medier, webbsidor etcetera än användning av till exempel skrivfunktioner på en dator som 

                                                
22

 Concise Oxford English Dictionary, ”Haptics”, Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 649. 
23

 Anne Mangen & Jean-Luc Velay, “Digitizing Literacy: Reflections on the Haptics of Writing”, Advances in 

Haptics, Mehrdad Hosseini Zadeh (red), 2010, s. 385, InTech, tillgänglig: 

http://www.intechopen.com/books/advances-in-haptics/digitizing-literacy-reflections-on-the-haptics-of-writing 

(hämtad 2017-03-27). 
24

 Anne Mangen et. al, “Handwriting versus keyboard writing: Effect on word recall”, Journal of Writing 

Research, volym 7, nr 2, 2015. s. 301, tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/282590558_Handwriting_versus_keyboard_writing_Effect_on_word_

recall (hämtad 2017-04-13). 
25

 Oskar Lindwall, Berner Lindström & Jonte Bernhard, ”Lärandets konkreta villkor: Datoranvändning i skolans 

fysiklaborationer”, i: Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (red): Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans 

lärkultur, Stockholm: Prisma, 2015, s. 119. 
26

 EU-rätten, ”Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för 

livslångt lärande”, Europeiska unionens officiella tidning, L414 (L394), 2006, s. 15, tillgänglig: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=SV (hämtad 2017-05-29). 
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inte är ansluten till internet.
27

 I denna uppsats kommer dator och IT användas synonymt. 

2. Tidigare forskning  

I kapitel 2 redogörs inledningsvis för datorns funktion i den svenska skolan utifrån såväl 

pedagogik som politik. Därefter följer en presentation av de viktigaste delarna av den 

forskning som finns inom ämnet att skriva för hand eller att skriva på dator. Kapitlet avslutas 

med en summering av forskningsfältet, där olika perspektiv och åsikter ställs mot varandra.  

 

2.1 Litteratur om datorer i skolan 

Skolan är en pedagogisk verksamhet som i allra högsta grad påverkas av rådande politik och 

satsningar från myndigheter. Vi har valt att ge en översikt över såväl pedagogiska som 

politiska skäl till varför datorn har givits en plats i skolans värld.  

 

2.1.1 Pedagogiska orsaker till datorer i skolan 

Gunilla Jedeskog, verksam vid Institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings 

universitet, påpekar i Datorer, IT och en förändrad skola tre huvudsakliga motiv som sedan 

80-talet har stått i fokus vid IT-satsningar i skolan. Dessa är inlärning, arbetsliv och 

demokrati, samt ett fjärde som under 90-talet blev det mest framträdande: 

förändringsaspekten, som syftade på den förändring IT förväntades åstadkomma.
28

 År 1998, 

då boken publicerades, fanns stora förväntningar på IT även utanför skolans ramar. Stiftelsen 

för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), som finansierat stora delar av IT-

satsningar i skolan, menade att IT till exempel kan förhindra att människor flyttar från 

glesbygderna till storstäderna, då till exempel studier med hjälp av IT kan genomföras på 

distans.
29

 

 

                                                
27

 Patrik Svensson, Språkutbildning i en digital värld: informationsteknik, kommunikation och lärande, 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008, s. 12. 
28

 Gunilla Jedeskog, Datorer, IT och en förändrad skola, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 15.  
29

 ibid. s. 16.  
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Inlärningsaspekten syftar enligt Jedeskog till variation, motivation och individualisering. 

Datorn som hjälpmedel i undervisningen kan innebära att eleverna får använda sig av 

varierande inlärningsmetoder, blir mer motiverade att studera och att de kan arbeta mer 

självständigt – vilket innebär att lärarna kan ägna mer uppmärksamhet åt de elever som 

behöver extra hjälp och handledning i sitt skolarbete.
30

 Arbetslivsaspekten innebär att 

eleverna ska bli förberedda inför det kommande arbetslivet, där datorkunskaper år 1998 

ansågs bidra till goda möjligheter till karriärsklättring.
31

  Vidare innebär demokratiaspekten 

alla elever ska få samma möjligheter till att använda av datorer, för att skolan ska upprätthålla 

lagen om en likvärdig utbildning.
32

 Detta var inte en självklarhet i slutet på 90-talet, då 

datorer som ovan nämnts inte fanns att tillgå för samtliga elever.   

 

Jens Pedersen, universitetsadjunkt i pedagogik vid institutionen för pedagogik och psykologi 

vid Linköpings universitet, skriver i en forskningsöversikt från Skolverket att frågan om 

huruvida elevers inlärning blir bättre eller inte med dator är svår att besvara. Det finns dock 

en del eventuella effekter som Pedersen menar ofta lyfts fram i diskussionen om datorns 

positiva effekter i skolsammanhang. Dessa är att eleverna anses lära sig mer i förhållande till 

tidsuttaget och att inlärningen blir bättre och mer effektiv då datorer används. Det framförs 

vanligen även andra argument, så som att undervisningen blir mer variationsrik då datorer 

används, arbetssätten blir mer effektiva genom att texter lättare kan hittas, skrivas och 

bearbetas samt att det blir smidigare att söka och använda referenser.
33

 Pedersen anser att 

dessa argument är svåra att mäta och därmed att utvärdera, men menar att det inte heller är 

säkert att IT-förespråkare faktiskt vill undersöka argumentens hållbarhet. De anses vara 

allmängiltiga och det vore kontroversiellt att ifrågasätta dem.
34

 Pedersen påpekar att 

forskningen inte kan bidra med ett säkert och entydigt svar om tydliga positiva effekter av 

datoranvändning avseende inlärning och undervisning, men att det trots det ses som en 

självklarhet att datorer ska användas i skolsammanhang. Dator som verktyg i undervisningen 

                                                
30

 ibid. 
31

 ibid. s. 17.  
32

 ibid. s. 18. 
33

 Jens Pedersen, Informationstekniken i skolan: en forskningsöversikt, Stockholm: Skolverket, 1998, s. 52.  
34

 ibid. s. 53. 
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är ett sätt för elever och lärare att kunna tillgodogöra sig information som är ny och som 

dessutom är lättare att få tag på, samt att IT är en del av utvecklingen i samhället i stort. Det 

som däremot kan diskuteras är i vilken utsträckning datorer ska användas i skolan.
35

  

 

Hylén, ovan nämnd i avsnitt 1.3, diskuterar varför datorer ska tillhandahållas i skolan och 

menar att diskussionen inte längre rör sig kring om man ska använda datorer i skolan utan hur 

de kan användas i lärandet.
36

 Han lyfter fram två huvudsakliga argument som vanligen 

betonas då satsningar på IT i skolan ska motiveras, vilka kan anses vara pedagogiskt 

orienterade: ”IT som verktyg för att höja effektiviteten i lärandet” och ”IT som katalysator för 

förändring”.
37

 

 

Om IT-verktyg kan effektivisera skolan eller inte är enligt Hylén en komplicerad fråga, då 

ordet effektiv måste definieras. Utifrån ett samhällsperspektiv kan det betyda att datorn som 

hjälpmedel i skolan kan minska kostnader för färre arbetade lärartimmar, skollokaler och så 

vidare. Utifrån ett individperspektiv, vilket är det perspektiv som främst hävdas på nationell 

nivå, kan datorn bidra till att eleverna lär sig mer, får en mer djupgående förståelse samt 

bättre förutsättningar att nå måluppfyllelse.
38

 Huruvida datorn som hjälpmedel effektiviserar 

lärandet eller inte är dock svårt att avgöra, då tekniken erbjuder ett stort antal metoder och 

inlärningsverktyg. Hylén menar dock att de som är positivt inställda till användning av IT i 

skolan anser det irrelevant att bevisa eventuella inlärningsfrämjande effekter av 

användningen. Det viktiga är att den nya tekniken används i den traditionella skolmiljön, då 

skolan bör lära ut de kunskaper som eleverna kommer behöva i dagens teknologiska 

samhälle.
39

 IT-användningens möjligheter till att skapa positiva förändringar är ett annat 

argument som vanligen framförs då investeringar av IT i skolan diskuteras. Hylén hänvisar 

till Söderlund, som anför en rad argument för hur IT förändrar skolan i positiv riktning.
40

 

                                                
35

 ibid. s. 65. 
36

 Hylén, 2010, s. 5. 
37

 ibid. s. 15. 
38

 ibid. 
39

 ibid. s. 19. 
40

 ibid. s. 15-16.  
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Söderlund menar bland annat att skolan gynnas av IT genom att eleverna erbjuds goda 

pedagogiska verktyg som gör dem mer aktiva i skolarbetet.
41

   

 

Hylén skriver även på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling och diskuterar i Digitala 

lärresurser – möjligheter och utmaningar varför digitala lärresurser bör användas i 

skolsammanhang. I likhet med ovan nämnda argument, nämns det pedagogiska 

effektivitetsargumentet, samt därtill ytterligare två argument som kan anses vara 

pedagogiska: Motivation och skolans uppgift. IT upplevs motiverande för många elever 

eftersom det kan erbjuda nya och intressanta arbetsverktyg som de även är vana vid att 

använda på fritiden. Det är även skolans ansvar att lära eleverna digital kompetens, vilket EU 

har fastslagit som en viktig del av lärandet, varför det är skolans ansvar att erbjuda eleverna 

denna kompetens.
42

 Detta leder fram till diskussionen om vilken inverkan politiken har på 

användningen av digitala verktyg i skolan.  

 

2.1.2 Politiskt inflytande gällande datorer i skolan 

Jan Hylén framför även politiska argument i debatten om användning av och investeringar i 

datorer i skolan. Han menar att det främst är två argument som är angelägna i debatten, ett 

samhällsekonomiskt skäl och ett rättviseskäl. Det samhällsekonomiska argumentet för att 

använda datorer i skolan har en lång historia, då det redan under 1980-talet omnämns i 

Skolöverstyrelsens skrifter. Man hävdade redan då att användning av datorer i skolan var en 

demokratisk aspekt, då kunskaper om datorer ansågs viktiga för att man skulle kunna 

medverka i ett allt mer digitaliserat samhälle. Men även ekonomiska argument var viktiga vid 

denna tid. Idag är dessa argument fortfarande aktuella, med tillägget att IT bör användas för 

bildningens skull – det vill säga att det ska förbättra elevernas kritiska förhållningssätt.
43

 

Förutom detta är rättviseargumentet centralt i politiken om IT-satsningar i skolan. Alla elever 

ska, oberoende av familjebakgrund, få samma möjligheter att lära sig om IT samt få använda 

det i sin kunskapsinlärning. Hylén menar att under 1980-talet fram till 1990-talet beaktades 
                                                
41

 Söderlund, 2000, s. 116.  
42

 Jan Hylén, Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan, Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling, 2007, s. 23. 
43

 Hylén, 2010, s. 11-12.  
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främst ett jämställdhetsperspektiv i diskussionen om IT, då utbildning och användningen av 

datorer skulle vara jämlik, det vill säga oberoende av kön och socioekonomisk bakgrund.  

 

Myndigheten för skolutveckling beskriver utifrån EU:s riktlinjer att digital kompetens är en 

grundkomponent för ett livslångt lärande och lyfter fram fem argument för användningen av 

digitala resurser istället för traditionella resurser och material. Användningen av digitala 

resurser innebär att eleverna i högre grad kan arbeta utifrån sin individuella kunskapsnivå och 

i sin egen studietakt, samtidigt som de kan få snabbare återkoppling genom att till exempel 

direkt få reda på om ett glosord har stavats rätt. De digitala resurserna har också fördelen att 

de kan kombinera såväl visuella som auditiva uttryckssätt, vilket gör att de kan mäta olika 

elevers behov. Denna kombination av utlärningsstilar innebär även att de kan visa och 

förklara fenomen på ett mer komplext sätt än vad analoga verktyg kan. Slutligen är det 

digitala materialet enklare och mindre kostsamt, både att producera och att ändra i.
44

 

 

Halmstad kommun beskriver i sin handlingsplan för IT år 2016-2018 digitaliseringen som 

mycket central när det diskuteras hur kommunen måste utvecklas.
45

 Kommunen har 

ambitionen att i jämförelse med övriga kommuner i Sverige ligga i framkant vad gäller 

användning av ny teknik i utvecklingen av såväl den offentliga verksamheten som av 

samhället i stort.  Den första principen för handlingsplanen är att öka den digitala kunskapen 

genom att bland annat anamma nya idéer, införa nya digitala arbetssätt samt att väga nytta 

och kostnader för digitaliseringsinvesteringar mot varandra. Den andra principen innebär att 

digitalisera verksamheten, vilket för skolan innebär att till exempel införa läsplattor i 

skolorna som ett pedagogiskt stöd.
46

 Kommunen beskriver att användningen av digitala 

hjälpmedel ska leda till effektivitet, då de menar att ”Vi sparar tid som kan användas i 

verksamheten”, ”vi sparar pengar vid digital användning”, ”vi minskar på resandet och sparar 

                                                
44

 Hylén, 2007, s. 23. 
45

 Halmstad kommun, Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjerna 2016-2018, s. 3, 

tillgänglig: 

https://www.halmstad.se/download/18.592532e0156dc08b82020df8/1475857392741/Kommunstyrelsens+handl

ingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6rande+av+IT+riktlinjerna+2016-2018+-+ver+1.0.pdf (hämtad 2017-04-

17).  
46

 ibid. s. 7-8. 
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både reskostnader och minskar miljöpåverkan och ”vi använder tiden bättre med digital 

undervisning”.
47

 

 

2.2 Forskning om datorer i skolan 

2.2.1 Att läsa och skriva 

Skrivkonsten har sedan den uppfanns på 3000-talet f.Kr. fungerat som en metod för att med 

hjälp av någon form av objekt, verktyg eller teknologi göra inskriptioner och lämna spår på 

fysiska underlag.
48

 Mycket har hänt sedan dess, och i dagens samhälle kan vi såväl läsa som 

skriva på papper, dator, läsplattor, mobiltelefoner och så vidare. 

 

Skrivande innebär, per definition, produktion av någon typ av text på någon typ av yta eller 

skärm med hjälp av någon typ av teknisk anordning. Vid generella studier som handlar om 

läs- och skrivkunnighet, men även studier som specifikt rör antingen skrivande eller läsande, 

tar man emellertid sällan itu med den roll och inverkan som den teknik som används faktiskt 

har - oavsett om det är penna och papper eller tangentbord och datorskärm.
49 

 

I en artikel skriven av läsforskaren Anne Mangen betonas vikten av att erkänna handens 

betydelse när det gäller kunskap och inlärning.
50

 Vidare finner Mangen det olyckligt att den 

kännande och rörliga kroppen fortsätter att försummas inom forskning som rör teknik och 

lärande och hon vill därför lyfta fram handen som ett mirakulöst instrument med enorma 

resurser för mänsklig utveckling och kunskapsutveckling.
51

 Med tanke på digitaliseringen 

och övergången från handskrivning till maskinskrivning, samt övergången från att läsa på 

papper till att läsa på skärm, hävdar Mangen att vi på nytt borde överväga att betrakta läsning 

                                                
47

 ibid, s. 17. 
48

 Mangen et. al, 2015, s. 300. 
49

 Mangen & Velay, 2010, s. 390. 
50

 Anne Mangen, “What hands may tell us about reading and writing”, Educational Theory, Volym 66, nr 4, 

2016, s. 459, tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/294633609_What_Hands_May_Tell_Us_about_Reading_and_Writing 

(hämtad 2017-04-18). 
51

 ibid. s. 460. 
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och skrivande som förkroppsligad mänsklig interaktion.
52

 

 

2.2.2 Att föra anteckningar 

Att föra anteckningar är inte en enkel process där skribenten enbart transkriberar, utan 

effektivt antecknande karaktäriseras av semantisk bearbetning med betoning på att 

sammanfatta, markera och organisera.
53

 Att skriva är en kognitiv och språklig handling, men 

det kräver även användning av verktyg som ställer olika krav på hand- och fingerrörelser.
54

  

 

För de som har läs- och skrivsvårigheter och för nybörjare är nedpräntandet av tankar och 

funderingar en komplicerad process. Processen är dock lika komplicerad för vana skribenter; 

att skriva ställer krav på långtidsminnet eftersom det är i långtidsminnet våra insikter om 

omvärlden finns lagrade och det är därifrån vi hämtar uppslag och idéer.
55

 

 

Det finns två hypoteser som är intressanta att nämna i förbindelse med anteckningars 

inverkan på inlärning: kodningshypotesen och den externa lagringshypotesen. Den 

förstnämnda hypotesen handlar om att det processande som sker då man för anteckningar 

förbättrar inlärning, samt att det inlärda fastnar bättre när det skrivs ned. I den externa 

lagringshypotesen betonas fördelarna med att kunna repetera materialet, även genom 

anteckningar nedskrivna av någon annan.
56

 De båda angreppssätten står inte i motsättning till 

varandra, utan kan kombineras. 

 

2.2.3 Att skriva för hand  

Det förekommer att förespråkare för maskinskrivning hävdar att övning i handskrivning är 

bakåtsträvande då man i dagens allt mer digitaliserade samhälle skriver och läser texter 

digitalt i större och större utsträckning. Men faktum är att det trots detta kommer det att 

                                                
52

 ibid. s. 466. 
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 T.J Smoker, C.E. Murphy och A.K. Rockwell, ”Comparing memory for handwriting versus typing”, 

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, volym 53, nr 22, 2009,  s. 1747, 
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uppstå situationer då man behöver skriva för hand, hävdar Fridolfsson.
57

 Det som är unikt 

med att skriva för hand är att skribenten blir en skapare i det avseende att hen formar varje 

tecken till att efterlikna en bokstav eller en siffra
58

, och därmed är aktiv i allra högsta grad. 

 

Ytterligare en aspekt som är intressant att belysa i sammanhanget är vad som händer i hjärnan 

vid handskrivning. Funktionell magnetresonanstomografi (förkortat fMRI) är en teknik som 

används inom hjärnforskningen för att studera den levande hjärnan, och som kan visa vad 

som händer vid mentala förändringar. Genom tekniken kan forskarna se vilka delar av 

hjärnan som aktiveras då en människa tänker, känner, upplever eller gör något.
59

 Studier av 

hjärnan där fMRI använts visar att de specifika handrörelser som handskrivning innebär 

stödjer den visuella igenkänningen av bokstäver, upptäckter som enligt Mangen och Velay 

blir viktigare och viktigare med tanke på att barn idag eller åtminstone inom en snar framtid 

kan komma att lära sig att skriva på dator innan de behärskar förmågan att skriva för hand.
60 

 

2.2.4 Att skriva på dator 

Skribentens uppgift vid maskinskrivning är inte att skapa symboler, utan att lokalisera en 

redan färdigskriven symbol på tangentbordet. Eftersom texten fysiskt sett skapas genom tryck 

på tangentbordet och texten framträder på skärmen är skribentens uppmärksamhet och fokus 

delad mellan två åtskilda platser. 

 

Mangen menar att trots forskningsresultat som visar på fördelar med handskrivning som inte 

återfinns hos maskinskrivning fortsätter förskolor och skolor att marginalisera handskrivning, 

ibland slutar de till och med att lära ut det till förmån för maskinskrivning. Ett exempel är den 

skandinaviska metoden ASL (Att skriva sig till läsning), vars idé är att skjuta upp 

handskrivning till dess att barnen kan antas ha utvecklat tillräckliga finmotoriska färdigheter 

för att enklare bemästra handskrift. Handskrivning introduceras därmed inte längre i första 
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klass utan i fjärde klass, vilket innebär att konsten att skriva lärs ut främst – om inte 

uteslutande – genom användning av tangentbord fram till dess att barnen är nio eller tio år 

gamla. De pedagogiska och kognitiva resultat metoden genererar är dock inte grundade på 

empiriska bevis, och de kognitiva implikationerna som följer med att ersätta handskrivning 

med maskinskrivning vid skrivinlärning för nybörjare är i stort sett okända.
61

 

 

Mangen avslutar med konstaterandet att i en tid där vi rusar mot en ständigt ökande 

digitalisering av livets alla delar – därmed även av utbildningen – har det aldrig varit mer 

brådskande med kännedom om den skrivande och läsande handens roll i mänsklig inlärning 

och utveckling.
62 

 

2.2.5 Skillnader mellan skrivmetoderna och pedagogiska konsekvenser 

Anne Mangen inbjuder tillsammans med Jean-Luc Velay, neurofysiolog vid Institutet för 

kognitiv neurovetenskap i Marseilles, i en artikel till en diskussion kring skillnader mellan 

skrivande via tangentbord och skrivande för hand och vilka implikationer dessa skillnader 

kan innebära för barns lärande – men även för vuxnas beteenden och erfarenheter vad gäller 

att läsa och skriva. Författarna poängterar att en stor mängd forskning inom neurovetenskap, 

biopsykologi och evolutionsbiologi påvisar att människans användande av händerna för att 

avsiktligt manipulera verktyg är av grundläggande betydelse för inlärning och kognitiv 

utveckling, och att användandet av händerna till och med kan vara en signifikant byggsten för 

språkutveckling.
63 

 

Vad är egentligen skillnaden mellan att skriva för hand och att skriva med hjälp av ett digitalt 

verktyg? Förutom att handskrivning kräver en hand medan maskinskrivning kräver två 

händer, är handskrivning oftast en långsammare process än maskinskrivning. Vidare är 

skribentens visuella uppmärksamhet starkt koncentrerad vid handskrivning, med 

uppmärksamhetsfokus riktat mot pennans spets. Vid maskinskrivning är den visuella 
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uppmärksamheten däremot avskild från den haptiska inputen, med vilket menas den process 

det innebär att knappa på tangenterna. Därmed är maskinskrivning uppdelat i två distinkta 

och skilda platser – tangentbord och skärm. Ytterligare en skillnad mellan de två skrivsätten 

är att skribenten som skriver för hand måste röra handen för att forma bokstäverna, till 

skillnad från skribenten som skriver på datorn vars uppgift endast är att lokalisera de redan 

färdiggjorda bokstäverna på tangentbordet. Slutligen erbjuder ordbehandlingsprogram ett 

antal funktioner som radikalt kan förändra skrivprocessen för såväl professionella skribenter 

som nybörjare.
64 

 

Mangen och Velay betonar att med tanke på i vilken grad tangentbord och datormus 

förändrar processen och upplevelsen av att skriva kan – och bör – vi fråga oss vad en sådan 

förändring kan komma att innebära för skrivandet beträffande kognitiva och fenomenologiska 

implikationer. Vidare menar författarna att vi bör fråga oss vilka typer av pedagogiska 

konsekvenser förändringen resulterar i vad gäller skrivundervisning, såväl i som utanför 

klassrummet. Med tanke på i den hastighet och omfattning som skrivkunnighetens tekniska 

miljöer utvecklas och förändras har vi inte längre råd att ignorera skrivandets haptik.
65 

 

Författarna menar att det faktum att handskrivning ersätts av maskinskrivning under inlärning 

kan ha en inverkan på hur bokstäverna framträder i hjärnan. De stöder sin tes på resultatet av 

två beteendestudier varav en studie gjordes på barn som inte lärt sig läsa än och en gjordes på 

vuxna. Bägge studierna visade att de bokstäver eller tecken som lärts in genom 

maskinskrivning vid ett senare skede inte blev lika väl igenkända som bokstäver eller tecken 

som skrivits ned för hand. I en efterföljande studie där fMRI användes visade det sig att 

bearbetningen av handskrivna ord och med maskinskrivna inte skedde i samma områden i 

hjärnan.
66

 

 

Fenomenologen Martin Heidegger beskrev i ett av sina verk vad som händer när man skriver 
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med en skrivmaskin istället för med penna. Heidegger poängterar att vid maskinskrivning 

passerar ordet inte längre igenom en hand som skriver och agerar autentiskt, utan istället 

skrivs ordet genom mekaniska tryck från handen. Skrivmaskinen rycker åt sig skrift från 

handens sfär, vilket betyder att handen avlägsnas från ordets sfär och därmed blir ordet något 

som är maskinskrivet snarare än nedpräntat.
67 

 

Pam A. Mueller, forskare vid Institutionen för psykologi på Princeton University, har 

tillsammans med Daniel M. Oppenheimer, forskare vid University of California, genomfört 

tre studier där användandet av penna har jämförts med användandet av tangentbord. Enligt 

författarna visade nämnda studier att studenter som vid en föreläsning antecknade på bärbara 

datorer presterade sämre då de besvarade begreppsmässiga frågor än de studenter som 

antecknade för hand.
68

 Forskarna redogör för tidigare studier som visar att medan många 

professorer anser att datorer (och Internet) distraherar studenterna, hävdar studenterna 

däremot själva att bärbara datorer är fördelaktiga verktyg under lektionstid.  

 

Mueller och Oppenheimer genomförde tre olika experiment, med syftet att undersöka på 

vilka sätt anteckningar skrivna på en bärbar dator versus anteckningar skrivna för hand 

inverkade på informanternas studieresultat. Författarna fann att deltagarna som använde 

bärbara datorer var mer benägna att anteckna ordagrant än deltagarna som skrev för hand, 

vilket därmed hämmade inlärningen. Tidigare studier hade visat att bärbara datorer (speciellt 

med tillgång till Internet) kan distrahera studenterna, men Mueller och Oppenheimers 

experiment var de första som visade nackdelar relaterade till olika sätt att föra anteckningar.
69

 

 

Forskarna lyfter också fram att förespråkare för att föra anteckningar på datorn hävdar att det 

leder till att den som skriver hinner anteckna mer eftersom det går fortare att knappa på 
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tangenter än att skriva för hand – och att dessa utförliga anteckningar därmed bidrar till bättre 

studier utifrån dessa anteckningar. Mueller och Oppenheimer fann dock motsatsen, nämligen 

att de deltagare som antecknat med hjälp av dator presterade sämre på test av såväl 

sakinnehåll som begreppsförståelse jämfört med de som antecknat för hand – trots att de fick 

tillåtelse att repetera och öva in utifrån sina anteckningar. Sammanfattningsvis framhåller 

forskarna att datoranvändning i klassrum bör ses med en hälsosam dos av försiktighet 

eftersom datorer – sin växande popularitet till trots – kan göra mer skada än nytta i 

klassrummet.
70

 

 

En grupp tyska forskare har genomfört ett kvasiexperiment där den ena gruppen bestod av 

informanter som vanligtvis skriver med hjälp av papper och penna och den andra av 

informanter som vanligtvis använder dator. Experimentet gick ut på att testa deltagarnas 

grundläggande finmotoriska färdigheter med syfte att se huruvida de skiljde sig åt beroende 

på vilket verktyg som användes. Resultaten visade att brist på övning i att skriva för hand kan 

ha den långsiktiga effekten av förlust eller försämring av andra finmotoriska färdigheter.
71

 

Forskarna hävdar att dessa förluster eller försämringar troligen beror på minskad kompetens 

inom och övning av specifika kunskaper, vilket beror på att digitala kognitiva verktyg tar 

över vissa uppgifter som tidigare gjordes för hand. Vidare är det inte den specifika otränade 

färdigheten (exempelvis handskrivning) som påverkas utan även ett bredare spektrum av 

mänskliga färdigheter. Mot bakgrund av de resultat som skribenterna redovisar uppmanar de 

framtida forskare att undersöka den moderna teknikens inflytande på mänskliga förmågor för 

att öka medvetenheten om de potentiella förluster som är följden av ny teknologi, och den 

medföljande inverkan denna teknik har på såväl individer som samhället i stort. Slutligen 

råder de framtidens forskare att skynda sig om de vill utforska individer som föredrar 

handskrivning framför maskinskrivning – denna utrotningshotade art kan nämligen snart vara 

utdöd.
72

 

                                                
70

 ibid. 
71

 Mangen, 2016, s. 468. 
72

 Sandra Sülzenbruck et. al, “The Death of Handwiting: Secondary Effects of Frequent Computer Use on Basic 

Motor Skills, Journal of Motor Behavior, Volym 43, nr 3, 2011, s. 250, tillgänglig: 

http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2011.571727 (hämtad 2017-04-18). 



25 

 

Författarna lyfter fram vissa skillnader som finns mellan handskrivning och maskinskrivning. 

Handskrivning är en process som kräver en hel del komplexa rörelser, och varje bokstav eller 

ord som skrivs kräver en serie unika rörelser av skribenten. Maskinskrivning kräver betydligt 

färre rörelser kopplade till rörelsesinnet, och består snarare av en serie upprepade och 

oidentifierbara rörelser.
73

  

 

2.3 Olika röster med olika motiv 

Hittills har kapitel 2 redogjort för flera olika röster som gör sig hörda i samband med debatten 

kring digitalisering av skolan. Värt att notera är att de innehar helt skilda positioner i 

samhället och har olika motiv bakom sina perspektiv, vilket färgar vad de väljer att lyfta fram 

och problematisera. Med tanke på de enorma summor pengar och andra resurser som har 

lagts på IT-satsningar inom skolan är det viktigt att granska texterna om IT i skolan. 

 

Vilka är egentligen aktörerna vars texter och forskning vi refererar till i vår bakgrund och 

forskningsöversikt? För den som via Internet och svenska bokdatabaser försöker bilda sig en 

uppfattning i frågan ser Jan Hylén ut att inta en framstående position. Han har bland annat 

skrivit Digitaliseringen av skolan, och hans akademiska bakgrund är en doktorsexamen inom 

statsvetenskap. Det kan tyckas anmärkningsvärt att en person utanför det didaktiska 

vetenskapsfältet lyckas vara en inflytelserik ”tyckare” och få stort genomslag. 

Digitaliseringen av skolan är utgiven av förlaget Studentlitteratur och enligt Hyléns hemsida 

är den ”redan mycket använd inom lärarutbildning och rektorsutbildning”.
74

 Att en bok 

framställer digitalisering av skolan på ett sätt som i huvudsak belyser fördelarna kan, med 

tanke på att Studentlitteratur är ett mycket väletablerat och betrott förlag, resultera i att 

framtida och nuvarande pedagoger som läser boken får en skev bild av verkligheten. 

 

I stark kontrast till Hyléns och IT-lobbyisters lovprisningar av datorer och dess positiva 
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inverkan på skolan presenterar forskare inom språk, didaktik, kognition och så vidare en 

betydligt dystrare sida av digitaliseringen. Frontfigur bland de forskare som ingår i den skara 

vars studier redogörs för under kapitel 2 är norskan Anne Mangen. I egenskap av läsforskare 

vid Universitetet i Stavanger har Mangen huvudsakligen intresserat sig för vad som sker vid 

skiftet från handskrivning till maskinskrivning, och vilka implikationer detta får. Eftersom 

Mangen är läsforskare och har som mål att undersöka vilken metod som är mest lämplig att 

använda sig av för att läsa och skriva effektivt, utan att låta sig påverkas av rådande IT-

satsningar, ger hon en betydligt mer nyanserad bild av verkligheten än lobbyisterna. 

 

Sammanfattningsvis presenteras olika syner på datorers påverkan på skola och undervisning 

beroende på vem det är som tillfrågas. Det kan därför vara lämpligt att, innan vi som framtida 

pedagoger bildar oss en egen uppfattning, ta hänsyn till att det kan ligga mindre väl synliga 

motiv bakom diskussionens olika röster. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån, som en redovisning av de 

antaganden vi gör utifrån hur verkligheten är beskaffad. Den teori som valts som grund vid 

utformandet av lektionstillfällena benämns variationsteori, vilket innebär att olika sätt att 

undervisa om samma lärobjekt varieras genom att lektionsplaneringen förändras av 

pedagogen.
75

 I vårt fall innebar det att informanterna fick lära sig samma uppsättning ord 

med hjälp av skilda typer av verktyg: handskrivning och maskinskrivning. Vidare ingår vår 

studie i vad som benämns effektivitetsforskning, vilken framför allt sysselsätter sig med vad 

som ökar elevernas kunskap
76

, och i vårt fall innebär det en jämförelse av effektivitet mellan 

två typer av verktyg för ordinlärning med avseende på stavning och betydelse. Vi knyter 

också an till ett sociokulturellt perspektiv, då vi i enlighet med Vygotskij tror att kunskap 

påverkas genom val av redskap. Vi beskriver det sociokulturella perspektivet närmare nedan 

under 3.1. Det bredare perspektivet är hermeneutiskt orienterat
77

, då vi undersöker själva 

diskussionen med argument och ståndpunkter för och emot användning av datorer i större 

utsträckning i skolan som ett eget studieobjekt. Men vår studie har också tydliga 

positivistiska drag, då vi rent kvantitativt och med anspråk på objektiv sanning vill undersöka 

vilket inlärningsverktyg som främst främjar elevernas inlärning. Positivism beskrivs 

utförligare i avsnitt 3.2.  

 

3.1 Sociokulturell teori 

Vår syn på lärande och utveckling baseras på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Vygotskij ansåg att språk och lärande är något som sker kollektivt, att det är genom sociala 

och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som tänkande, 

kännande och kommunicerande varelser.
78

 I linje med Vygotskij anser vi att färdigheten att 
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kunna använda verktyg är central, för oavsett hur vi går tillväga som pedagoger kommer våra 

framtida elever att använda sig av verktyg i sitt skolarbete – vare sig det är dator, penna, 

papper, linjal, läsplatta, post it-lappar eller något annat.  

 

Enligt Vygotskij kan redskap delas upp i två skilda kategorier: antingen psykologiska eller 

fysiska. Till den förstnämnda gruppen hör sådant som människan använder för att tänka och 

kommunicera med, varav det i särklass viktigaste är språket. Ytterligare redskap kan vara 

exempelvis formler, alfabet och siffersystem – språk och begrepp är därmed psykologiska 

redskap som vi människor använder när vi tänker, agerar och kommunicerar i världen.
79

 

 

Den andra kategorin redskap, de fysiska, är föremål som människan har tillverkat och som 

även benämns artefakter – redskap som skapats för att ha vissa egenskaper och för att kunna 

användas i olika praktiker.
80

 Till denna kategori hör de instrument som vi lät deltagarna under 

experimenten i vårt arbete använda: penna, papper, ordbok och dator. Eftersom vi som ovan 

nämnts ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är vår åsikt att artefakter har en mycket 

stor betydelse för människors lärande och utveckling, och det är därför vi finner det intressant 

att undersöka dess konkreta inverkan på inlärning. 

 

Språket är ett helt fundamentalt psykologiskt redskap inom sociokulturella teoribildningar. 

Språket fungerar inte bara som ett redskap för kommunikation mellan människor utan även 

inom människor, och utgör därmed en länk mellan samhället (och de kollektiva 

erfarenheterna) och individen.
81

 

 

Studiens relevans och grundsynen på förhållandet mellan språk, människa och redskap 

anknyter alltså till Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vår konkreta studie om minnets 

funktion vid ordinlärning knyter naturligtvis också an till mer naturvetenskapliga sidor av den 

mänskliga existensen: hur hjärnan och resten av kroppen samverkar, hur minnet fungerar, hur 

                                                
79

 Säljö, 2011, s. 163. 
80

 ibid. 
81

 ibid, s. 164. 



29 

språkinlärning, rörelse och sinnesintryck fungerar tillsammans etc. Teorier om sådant är 

centrala i förlängningen av vår studie och för den fortsatta forskning som vi pekar på behovet 

av, men faller, i stort sett (se dock avsnitt 2.2), utanför vår egen studies ramar. 

 

3.2 Positivism 

Positivismen är ett vetenskapligt förhållningssätt med Auguste Comte (1798-1857) som 

förgrundsgestalt. Han menade att forskningen endast ska ta hänsyn till det positiva, vilket är 

det som kan observeras med våra sinnen då ett fenomen studeras. Comte vände sig emot allt 

som var ovetenskapligt och menade därför att allt som studeras ska förklaras genom att ange 

orsak och verkan samt genom noggrant utförda undersökningar.
82

 

 

Den nutida positivismen kallas ofta logisk positivism efter en grupp vetenskapsmän som på 

1900-talet ville skapa en objektiv vetenskaplig undersökningsmetod med matematiken och 

fysiken som föredöme.
83

 De försökte skilja vetenskap från det som inte ansågs vetenskapligt, 

det vill säga religion, etik, politik etc., vilket gjordes genom att utforma den så kallade 

verifierbarhetsprincipen. Denna princip innebär att ”varje teoretisk utsaga i ett teorispråk ska 

kunna översättas till verifierbara observationer”.
84

 En observation innebär dock alltid att den 

färgas av personliga referenser, varför positivisterna fick förenkla principen för att sedan 

medge att teori och verklighet möjligen inte alls går att skilja på.
85

  

 

Därutöver kännetecknas ett positivistiskt förhållningssätt av att observationer ska kunna 

beskrivas för andra människor, teorier empiriskt ska kunna beprövas och värderingar kunna 

åtskiljas från vetenskapen. Vetenskapen ska även utgå ifrån en enda metod, enhetsvetenskap, 

som kan beskrivas med hjälp av logik. En uttalande som ”eleven fick F på provet” ska kunna 

omformuleras till följande logiska påstående: ”Det finns en elev (x) som på ett specifikt 

provtillfälle (y) inte nådde upp till målen (z)”, vilket sedan logiskt ska kunna bestyrkas 
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genom observationer som därefter kan verifiera antagandet som sant.
86

  

4. Metod och material 

Följande kapitel inleds med en redogörelse för det empiriska material som har insamlats och 

som legat till grund för utvärdering och resultatanalys. Vidare presenteras urval, deltagare, 

val av ord, bortfall, instrument och procedurer. Avslutningsvis lyfts de etiska principerna 

samt reliabilitets- och validitetsprinciper.  

 

Vårt val av metod har baserats på Ida Jönssons studie som finns omnämnd under kapitel 1.3, 

eftersom vår intention har varit att utforska om de resultat som framkom där även var giltiga 

vid en undersökning med fler deltagare, där inte alla går på samma skola och program. För att 

resultaten ska vara jämförbara med studien har således samma metoder använts. 

 

4.1 Urval 

Inför genomförandet av studien gjordes ett jämförelseurval, vilket innebär att individer eller 

grupper väljs ut med avseende på samma egenskaper och där tanken är att resultaten ska 

kunna jämföras med varandra.
87

 Gymnasieskolor, såväl kommunala som friskolor, 

kontaktades i sydvästra Sverige och efter den initiala kontakten där vi muntligen informerade 

om vår studie skickade vi ut ett missivbrev till de skolor vi fått kontakt med (se bilaga 1). 

Undersökningens urval består av klasser som var tillgängliga för oss omkring en viss 

tidpunkt, ett så kallat bekvämlighetsurval.
88

 De tre klasserna vi valde att besöka hade 

möjlighet att ta emot oss inom de tidsramar vi hade. Vissa av eleverna som deltagit i 

undersökningen kan ha läs- och skrivsvårigheter. Detta fokuseras inte i uppsatsen och har 

därmed inte tagits med i beräkningarna vid rättning av testen. 
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4.1.1 Deltagare 

De tre klasser som har medverkat i vår undersökning går på två olika gymnasieskolor i 

sydvästra Sverige, varav en är en kommunal skola och en är en friskola. Vi besökte en klass 

på den kommunala skolan och två klasser på friskolan.  

 

Den första skolan väljer vi att kalla Framtidsgymnasiet och klassen vi besökte kallas i denna 

uppsats för klass 1. Klassen läser ett studieförberedande program och det var tänkt att 27 

elever skulle delta, men endast 12 elever deltog vid samtliga tre tillfällen vi besökte klassen, 

och därmed har de övriga 15 räknats bort ur resultatet. Denna klass fick vid första tillfället 

använda dator som inlärningsverktyg och således papper och penna vid andra tillfället.  

 

Den andra skolan som vi besökte kallas i vår studie för Kunskapsgymnasiet och totalt 

medverkade två klasser på denna skola i studien. Den ena klassen väljer vi att kalla klass 2, 

och totalt antal deltagande var 11 men endast 6 stycken deltog vid samtliga tre tillfällen. 

Eleverna läser ett yrkesförberedande program. I denna klass delades elevgruppen i två olika 

grupper, där den ena gruppen med 3 fick använda dator vid första tillfället och papper och 

penna vid det andra tillfället, vice versa i den andra gruppen där det också var 3 elever. Den 

första gruppen kallas klass 2a och den andra för klass 2b. Denna indelning gjordes med 

anledning av att ungefär lika många elever skulle börja med papper och penna som med dator 

vid det första tillfället.  

 

Den andra klassen på Kunskapsgymnasiet, kallad klass 3, använde papper och penna vid det 

första tillfället och således dator vid det andra tillfället. I klassen går elever från olika 

program, men samtliga läser studieförberedande program. I klass 3 deltog 27 elever men 

endast 10 deltog vid samtliga tre tillfällen och övriga 17 elevers resultat är därmed inte 

inkluderade i denna studies resultat.  

 

Total har 65 elever deltagit i denna studie, och av dessa har 28 stycken närvarat vid samtliga 

tre tillfällen.  
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4.1.2 Bortfall 

I de fall som externt bortfall förekommit, det vill säga om en informant inte har deltagit vid 

samtliga tre tillfällen, har informantens resultat inte tagits med i beräkningen överhuvudtaget. 

De är alltså inte inkluderade i resultattabellerna, för att inte ge en missvisande bild av 

resultaten. 

 

I klass 1 på Framtidsgymnasiet går 27 elever och 12 elever var deltagande vid samtliga tre 

tillfällen, vilket innebär ett bortfall på 15 deltagare. På Kunskapsgymnasiet i klass 2 går 11 

elever, varav 6 stycken var närvarande vid alla tre tillfällen, och det blev därmed ett bortfall 

på 5 elever. I Klass 3 på Kunskapsgymnasiet går 27 elever och 10 elever var närvarande vid 

alla tillfällen. Det ger således ett bortfall på 17 elever i denna klass.  

 

4.1.3 Ord 

De ord som användes under lektionstillfällena valdes ut från Ordhäftet, en skrift med svåra 

ord och övningar som syftar till att "hjälpa dig att utöka ditt ordförråd" – exempelvis som 

förberedelse inför Högskoleprovet.
89

 Inför första lektionstillfället valdes för enkelhetens skull 

20 ord ut enligt ett slumpmässigt urval. Ordhäftet innehåller flervalsfrågor där övningen går 

ut på att välja den synonym som stämmer in på betydelsen av ordet. Dessa flervalsfrågor 

användes i våra test, för att mäta varje elevs ordförståelse. Inför andra lektionstillfället valdes 

20 nya ord, enligt samma princip som nämnts ovan. Orden som valdes är därmed konstaterat 

svåra, eftersom de används som träning inför Högskoleprovet. Undersökningens metod 

omfatttar ordbetydelse och stavning, varför ord som förmodats vara främmande för eleverna 

har valts ut. Det intressanta är hur många nya ord som har lärts in. Syftet med 

undersökningen är, som tidigare nämnts, att utvärdera effekten av två skilda 

inlärningsverktyg – vilket hade varit omöjligt att mäta om eleverna hade kunnat orden sedan 

tidigare.  
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4.2 Procedurer och instrument 

För att begränsa vår undersökning valde vi att fokusera två sorters skrivverktyg som beskrivs 

mer specifikt nedan. Vi uteslöt verktyg med touchpad såsom smart phones och surfplattor, då 

majoriteten av elevers skrivande i skolan sker via tangentbord snarare än via touchpad. I ett 

inledande skede, då vi bestämt oss för att fokusera vår studie kring digitala respektive 

analoga verktyg för inlärning, fördes en diskussion gällande vad som skulle ske under själva 

lektionerna. Vi övervägde att låta informanterna använda sig av diverse datorbaserade 

verktyg och program under den lektion där datorer fick användas, exempelvis Kahoot, men 

konstaterade att den form av yttre stimuli som dylika hjälpmedel genererar skulle kunna 

komma att påverka utfallet av lektionerna. Eftersom det inte gick att finna ett sätt att 

konstruera respektive lektion så att de blev likvärdigt stimulerande, beslöts att det verktyg 

som fick användas var lexikon – antingen online eller i bokform beroende på lektionstillfället.  

 

Under lektionerna förhöll vi oss neutrala till eleverna, såtillvida att vi inte iklädde oss rollen 

som undervisande lärare. Informanterna fick under de första två lektionerna självständigt 

ägna sig åt att öva in orden och slå upp dess betydelse i såväl digitala som traditionella 

ordböcker. Forskningen bedrevs därmed från ett utifrån-perspektiv, enligt ett kvantitativt 

forskningssätt.
90

 

 

För att vi skulle kunna utläsa hur många av de inlärda orden som informanterna kunde vid 

minnestestet, bestod den tredje och sista lektionen av tester på samtliga 40 ord som 

behandlats under de två tidigare lektionstillfällena. Orden från de två lektionerna blandades 

och testades enligt ordningen i bilaga 6. Utifrån en jämförelse mellan före-, efter- och 

minnestesten var det därmed möjligt att utläsa hur många ord som respektive informant lärt 

sig men även hur många ord som glömts bort. 

 

4.2.1 Dator 

Lektionen inleddes med diktamen. Samtliga elever fick ut varsitt linjerat papper där de skrev 
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ned sina namn samt de 20 ord som lästes upp av en av oss, såsom de ansåg att de stavades. 

Orden lästes upp för informanterna tre gånger, därefter samlades svaren in och eleverna 

fortsatte med ordkunskapsdelen som var utformad enligt bilaga 2. Informanterna ombads 

markera den korrekta betydelsen av respektive ord utifrån de fem svarsalternativen. Då de två 

förkunskapstesterna var genomförda, delades en lista med orden uppradade i punktform ut till 

varje elev (se bilaga 3), och de ombads skriva en egen ordlista i Microsoft Word genom att 

skriva av orden på pappret samt leta upp dess betydelser med hjälp av det digitala lexikonet. 

Resterande tid ägnade eleverna åt att läsa in den egenproducerade ordlistan med avseende på 

både betydelse och stavning. Endast enskilt arbete var tillåtet. Eleverna fick använda den 

bärbara dator som skolan gett/lånat dem, med undantag för de elever som glömt att ta med sin 

egen skoldator eller som inte hade laddat den. Vi löste detta genom att det fanns stationära 

datorer i klassrummet som dessa elever fick använda. Vid slutet av lektionstillfället fick 

informanterna genomföra exakt likadana test som vid inledningen, för att den 

kunskapsmängd som inhämtats under lektionen skulle bli mätbar vid utvärderingen. 

 

4.2.2 Papper och penna 

Lektionen inleddes med diktamen av 20 nya ord, samt ett ordbetydelsetest enligt bilaga 4. 

Eleverna fick efter förtestet varsin lista med alla orden nedskrivna i punktform (se bilaga 5), 

och de blev instruerade att skriva av alla orden på ett separat papper och fylla på med varje 

ords betydelse som de själva fick leta upp i sina tryckta lexikon. Under resterande tid blev de 

ombedda att läsa in orden med hjälp av papper och penna, med avseende på såväl ordens 

betydelse som hur de stavades. Såväl datorer som mobiltelefoner var förbjudna och endast 

enskilt arbete var tillåtet. Vid lektionens slut genomfördes exakt samma diktamen- och 

ordförståelsetest som vid lektionens inledning. 

 

Vår ambition var att varje elev skulle använda likadana lexikon, en plan som inte kunde 

fullföljas då inte alla skolor som deltog hade klassuppsättningar av ordböcker. Istället fick vi 

samla in ordböcker från tidigare handledare, och vi kontrollerade att de ord vi valt fanns med 

i nämnda ordböcker. 
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4.3 Bearbetning 

Efter varje genomfört test- och inlärningstillfälle i de aktuella klasserna rättades elevernas 

resultat, där diktamen markerades med antalet rättstavade ord och ordbetydelsetestet 

markerades med antalet rätt valda synonymord. I diktamenstesten gav vi rätt på orden endast 

om de var fullständigt rättstavade, det vill säga att till exempel en tillagd ändelse på ett ord 

gav fel. Resultaten sammanställdes i en tabell där varje elevnummer skrevs ner samt hur 

många rätt respektive elev fick på diktamen och ordbetydelse i såväl före- som eftertest (se 

bilaga 9-20). Vi skrev därefter ner antalet inlärda ord avseende såväl stavning som synonym. 

Minnestestet rättades enligt samma princip. Resultaten på förtesten jämfördes med resultaten 

på eftertesten, och redovisas under kolumnen ”Skillnad” enligt i bilaga 9-20. Under 

kolumnen kallad ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” redovisas hur många poäng färre 

som eleverna hade på minnestestet jämfört med eftertesten, vilket utgör vår mätning av 

effekten på långtidsminnet. I avsnitt 5 redovisas en sammanställd bild av resultaten.   

 

4.4 Etiska principer 

I studien har Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav beaktats, vilka är relevanta för 

forskning inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt område. Dessa gäller då intervjuer, 

observationer eller enkäter används som metod. I denna studie samlas svar in från elever som 

skriver namn på sina svarsformulär, varför det är viktigt att ta hänsyn till de etiska 

principerna i samband med studien. Forskningens mål är att få fram tillförlitliga fakta som är 

viktiga för såväl den enskilda individen som för samhällsutvecklingen. Det är viktigt som 

forskare att balansera denna viktiga kunskap med informanternas integritet, vilket görs 

genom att ta hänsyn till de fyra huvudkraven:
91

 

  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om det syfte som 

studien har, samt att de när som helst har möjligheten att avbryta den pågående 
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undersökningen.
92

 Denna information förmedlades till undervisande lärare i de klasser vi fick 

besöka, genom det missivbrev som skickades ut till dem. Eleverna fick denna information vid 

det första tillfället då vi besökte de aktuella klasserna.   

  

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva får bestämma över sin medverkan i 

studien,
93

 vilket beaktades genom det missivbrev (se Bilaga 5) som skickades ut till de 

utvalda skolorna, där de som ville hade möjligheten att delta. De lärare som ville låta sina 

elever delta i studien har i sin tur frågat eleverna i de aktuella klasserna om de ville delta i 

studien. 

 

Konfidentialitetskravet är det krav som reglerar informanternas rätt till anonymitet. Det 

innebär att medverkandes personuppgifter inte får lämnas ut.
94

 Samtliga medverkande elever 

har i denna studie fått skriva sina namn på svarspappren, för att göra det möjligt för oss att 

jämföra kunskaper före och efter inlärningstillfällena. Dessa namn är inte nämnda i uppsatsen 

och vi har på så sätt tagit hänsyn till detta etiska krav. 

 

Nyttjandekravet innebär att den information som informanterna delar med sig av endast får 

användas i forskningssyfte.
95

 Denna princip efterföljs genom att de resultat som framkommer 

endast används i denna uppsats och för studiens ändamål. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Var och en av de klasser som har deltagit i forskningsstudien har under en lektion fått 

använda datorer som hjälpmedel och under en annan lektion fått använda sig av papper, 

penna och ordbok, för att säkerställa att våra tester verkligen mäter vilket av alternativen som 

leder till flest antal inlärda ord. Ponera att en klass på en skola fått använda dator och den 

andra klassen på en annan skola fått använda papper penna och ordbok, utan att vi sedan 
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skiftade, och att resultatet blev missvisande på grund av den generella kunskapsnivån i 

klasserna. Därmed hade det funnits en risk att vi tillskrev ett specifikt verktyg egenskapen av 

ett mer effektivt inlärningsverktyg, när det i själva verket berodde på kunskapsnivån hos 

eleverna. 
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5. Resultat 

5.1 Snittresultat 

Tabell 1. Resultat klass för klass, snitt per elev 

 
Not: Under kolumnerna ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” redovisas snittpoäng per elev, högsta poäng är 

20. Siffrorna under kolumn ”Skillnad Eftertest-Förtest” anger hur många ord som i snitt lärts in genom en 

jämförelse av resultaten på förtesten och eftertesten. Siffrorna under kolumn ”Skillnad Minnestest-Eftertest” 

anger hur många ord varje elev i snitt tappat under tiden som gått mellan eftertest och minnestest. 

 

 

 

 

 Förtest Eftertest Minnestest Skillnad 

Eftertest-

Förtest 

Skillnad 

Minnestest-

Eftertest 

Klass 1 på Framtidsgymnasiet, 12 elever 

Dator, 

Diktamen 

10,83 20,5 17,83 +9,67 -2,67 

Dator, 

Ordbetydelse 

6,08 17,75 9,83 +11,67 -7,92 

Ordbok, 

Diktamen 

13,5 22,42 21,58 +8,92 -0,83 

Ordbok, 

Ordbetydelse 

6 19,67 15,08 +13,67 -4,58 

Klass 2a och 2b på Kunskapsgymnasiet, 6 elever 

Dator, 

Diktamen 

9 17,17 16,17 +8,17 -1 

Dator, 

Ordbetydelse 

4,5 13,17 11,83 +8,67 -1,33 

Ordbok, 

Diktamen 

10,67 16,83 16,17 +6,17 -0,67 

Ordbok, 

Ordbetydelse 

6 15,83 13,33 +9,83 -2,5 

Klass 3 på Kunskapsgymnasiet, 11 elever 

Dator, 

Diktamen 

9,45 17,09 17,4 +7,64 -0,1 

Dator, 

Ordbetydelse 

5,73 16,55 15,9 +10,82 -0,9 

Ordbok, 

Diktamen 

8,91 18 18,2 +9,09 +0,2 

Ordbok, 

Ordbetydelse 

9,82 23,91 17,15 +14,09 -0,9 
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Tabell 2. Resultat för samtliga deltagare, snitt per elev 
 

 

 

Not: Under kolumnerna ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” redovisas snittpoäng per elev, högsta poäng är 

20. Siffrorna under kolumn ”Skillnad Eftertest-Förtest” anger hur många ord som i snitt lärts in genom en 

jämförelse av resultaten på förtesten och eftertesten. Siffrorna under kolumn ”Skillnad Minnestest-Eftertest” 

anger hur många ord varje elev i snitt tappat under tiden som gått mellan eftertest och minnestest. 

 

5.2 Diktamen 

Utifrån resultaten på eftertesten kan man i tabell 2 utläsa att dator medförde 8,68 inlärda ord 

per elev jämfört med 8,36 ord inlärda med hjälp av ordbok. Den kortsiktiga effekten är i stort 

sett lika god, om än något bättre med hjälp av dator som verktyg. Resultatet på minnestestet 

visar att eleverna som använde dator tappade i snitt 1,39 ord av 20 per person, och de som 

använde ordbok tappade i snitt 0,43 ord av 20 per person. 

 

5.3 Ordbetydelse 

Utifrån resultaten på eftertesten kan man i tabell 2 utläsa att dator medförde 10,74 inlärda ord 

per elev jämfört med 11,86 ord inlärda med hjälp av ordbok. Den kortsiktiga effekten är i 

stort sett lika god, om än något bättre med hjälp av ordbok som verktyg. Resultatet på 

minnestesten visar att eleverna som använde dator tappade i snitt 4 ord av 20 per person, och 

de som använde ordbok tappade i snitt 2,82 ord av 20 per person. 

 

 

 

 

Förtest Eftertest Minnestest Skillnad 

Eftertest-

Förtest 

Skillnad 

Minnestest-

Eftertest 

Dator, Diktamen 10,04 18,71 17,32 +8,68 -1,39 

Dator, Ordbetydelse 5,68 16,43 12,43 +10,75 -4 

Ordbok, Diktamen 11,29 19,64 19,21 +8,36 -0,43 

Ordbok, 

Ordbetydelse 

6,54 18,39 15,57 +11,86 -2,82 
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5.4 Slutsatser utifrån resultaten 

De slutsatser som vi drar utifrån forskningsresultaten som redovisas ovan är att det inte går 

att utläsa vilken metod som är bättre på kort sikt, eftersom diktamensdelen visar att dator är 

bäst och ordbetydelsedelen visar att ordbok är bäst. Däremot går det att utläsa ett resultat av 

minnestestet, där ordbok ger ett bättre snittresultat gällande såväl diktamen som ordbetydelse. 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras de resultat som har framkommit i vår studie. De sätts i relation 

till tidigare forskning, vilket leder fram till besvarandet av de frågeställningar som ligger till 

grund för uppsatsen. Vidare förs en diskussion kring den metod som använts, och kapitlet 

avslutas med slutsatser och didaktisk utblick. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att genom att testa två olika inlärningsmetoder, dator och ordbok, 

försöka utröna om elevernas förmåga att lära sig ord påverkas av det verktyg de använder. 

Vår första frågeställning gällde huruvida det finns skillnader vid ordinlärning med hjälp av 

digitala kontra analoga verktyg, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Utifrån tabell 13 och 15 går 

det att utläsa den omedelbara effekten av att använda dator som inlärningsverktyg, jämfört 

med att använda ordbok som inlärningsverktyg. Effekten visade sig i stort sett vara lika god. 

Vad gäller diktamen har de som använt dator lärt sig i snitt 8,68 nya ord och de som använt 

ordbok i snitt 8,6 nya ord. Sett till resultatet för ordbetydelsetestet ger ordbok ett snitt på 

11,86 inlärda ord, och dator i snitt 10,75 ord. 

I tabell 1 och 2 går det att utläsa vilken av metoderna som har visat sig generera varaktiga 

kunskaper, eftersom deltagarna mindes orden vid ett senare tillfälle. När eleverna har lärt sig 

ord med hjälp av dator har de i snitt tappat 1,39 ord av 20 vardera vid diktamen och i snitt 4 

ord av 20 vid ordbetydelsetestet. Av de ord som lärts in med hjälp av ordbok har varje elev i 
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snitt glömt 0,43 ord av 20 var vid diktamen och i snitt 2,82 ord av 20 med avseende på 

betydelse.  

Utifrån ovanstående resultat är det intressant att beakta skillnaden mellan de kort- och 

långsiktiga resultaten av ordinlärningen. Vid en första anblick kan det te sig oväsentligt 

vilken typ av verktyg som används, då det endast var en marginell skillnad i effekten av antal 

inlärda ord mellan de båda verktygen. Syftet med studien har dock varit att även ta hänsyn till 

varaktiga kunskaper.  

Vårt resultat indikerar att papper, penna och ordbok är lämpligare instrument än dator och 

digitala lexikon, vad gäller kunskaper på längre sikt. De resultat vi har kunnat utläsa ligger i 

linje med två studier som har visat att bokstäver och tecken som lärts in genom 

maskinskrivning inte känns igen i samma utsträckning som de som lärts in genom att skriva 

för hand. FMRI-röntgen har dessutom visat att processandet av maskinskrivna bokstäver inte 

sker i samma del av hjärnan som processandet av handskrivna tecken.
96

 Vidare har vår studie 

givit liknande utslag som den C-uppsatsstudie som genomfördes höstterminen 2014 av Ida 

Jönsson. De olika sätten att skriva var i hennes studie lika gynnsamma för minnet på kort sikt, 

men på längre sikt var papper, penna och ordbok de verktyg som lämpade sig bäst. Detta 

utfall stämmer överens med vår studie. 

Den andra frågeställningen som ligger till grund för vårt arbete är hur relationen ser ut mellan 

vad som händer på skolorna i Sverige rörande IT-satsningar och vad vår och annan forskning 

visar. I avsnitt 2.1.1 har vi redogjort för de pedagogiska argumenten som används i 

diskussionen om IT-användning i skolan. De pedagogiska orsakerna till användning av IT i 

skolan anges bland annat vara att inlärningen blir bättre genom att implementera datorer i 

undervisningen, vilket både Jedeskog
97

 och Hylén
98

 pekar på. Pedersen nämner också de 

positiva effekterna för inlärning, men reserverar sig genom att påtala att dessa effekter är 

eventuella. Han menar att effekterna är svåra att mäta och att det inte ens med säkerhet finns 
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ett intresse för att faktiskt undersöka dem.
99

  

 

Med tanke på de pedagogiska satsningar som gjorts inom skolan, till exempel ”en dator till 

varje elev-satsningar” är det anmärkningsvärt att det inom det svenska forskningssamhället 

inte finns mer forskning som entydigt visar en positiv effekt på inlärning vid användandet av 

datorer. Det är även anmärkningsvärt att skribenter, som saknar didaktisk forskningsgrund, 

har stort genomslag i beskrivningen av skolans IT-satsningar, till exempel Jan Hylén via 

Myndigheten för Skolutveckling, där de digitala lärresurserna lovordas.
100

 Det finns inga 

längre anvisningar om IKT i ämnesplanerna i gymnasieskolan,
101

 trots den tilltro som sätts till 

digitala verktyg. I det politiska dokument som har redogjorts för i den tidigare forskningen, 

Halmstad kommuns handlingsplan för IT, är en av principerna att digitalisera verksamheten. 

För skolan innebär det exempelvis att införa läsplattor i skolorna som pedagogiskt stöd, och 

ett av argumenten som används är att det är tidsbesparande.
102

 Det finns alltså ett glapp 

mellan å ena sidan vad vår och annan forskning visar och å andra sidan vad styrdokument 

föreskriver, men även mellan det som förespråkare för IT hävdar – men inte kan bevisa – och 

vad som sker i verkligheten på skolorna. 

Vi ansluter oss till de synsätt som råder inom sociokulturell teori, vilka betonar att redskap är 

en viktig del av inlärningen
103

, och vår uppfattning är att det finns en rad olika aspekter att 

överväga vid en övergång från att skriva för hand till att skriva på dator – inte minst med 

hänsyn till de internationella studier som gjorts inom området. Mangen och Velay belyser att 

studier kring läsande och skrivande sällan problematiserar inlärningsverktygets betydelse,
104

 

varför vår förhoppning är att denna begränsade studie kan fungera som ett bidrag till en 

beklagligt underprioriterad forskningsgren. 

 

Att elevers textproduktion allt oftare sker med hjälp av digitala skrivverktyg och att allt fler 
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överger anteckningsblocket till förmån för tangentbordet är ett problematiskt fenomen i sig, 

men än mer problematiskt blir det vid tillämpandet av ASL – Att skriva sig till läsning. Sett 

till det faktum att handskrivning gynnar minnet mer än maskinskrivning, vilket vi och de 

forskningsstudier som nämns under avsnitt 2 visar, bör vi ställa oss frågan vad det leder till 

när barn inte introduceras för handskrivning förrän i fjärde klass.
105

 Anhängare av den 

digitalisering som sker av samhället och skolan hävdar ibland att handskrivning är omodernt, 

bakåtsträvande och inom en snar framtid överflödigt eftersom allt kommer ske digitalt. 

Problemet är att det inte bara är förmågan att skriva för hand som försämras då handskrivning 

inte övas regelbundet. Studier visar att brist på övning i att skriva för hand kan ha den 

långsiktiga effekten av förlust eller försämring av andra finmotoriska färdigheter.
106

 Tre 

studier som har mätt effekten av att anteckna för hand jämfört med på dator har visat att 

datoranvändning kan påverka skolarbetet negativt, speciellt när datorn används som verktyg 

för att anteckna,
107

 vilket är oroväckande med tanke på de fall där elever skriver med hjälp av 

datorn fram tills dess att de börjar fjärde klass. 

 

Ett skifte från handskrivning till maskinskrivning innebär inte endast långsiktiga effekter, 

utan påverkar även inlärningen på kort sikt. En anledning till varför elever vill skriva på dator 

hellre än för hand är att det går fortare, att de hinner anteckna mer av vad läraren säger. En 

studie som gjorts där två anteckningsmetoder jämfördes visade att bärbara datorer är ett 

sämre verktyg för att anteckna än papper och penna.
108

 Kanske beror detta på att den som 

antecknar på en dator kan, i princip, hinna få med allt som läraren ordagrant säger. Den som 

skriver för hand hinner inte detta, och måste därför producera egna anteckningar med egna 

ord, vilket sannolikt aktiverar djupare tankeprocesser i hjärnan. Långsamhet kanske inte alltid 

är något dåligt? 

 

Som tidigare nämnts är handskrivning att föredra framför maskinskrivning om vi vill att 

kunskapen ska bestå. Vi finner det intressant att diskutera varför det är så, även om det i viss 
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mån innebär spekulationer från vår sida till dess att denna eftersatta forskningsfråga 

förhoppningsvis prioriteras i framtiden.  Med tanke på att det unika med handskrivning är att 

skribenten formar varje tecken för att efterlikna en bokstav eller siffra
109

, jämfört med 

maskinskrivning där skribenten enbart ska lokalisera en färdigskriven symbol på 

tangentbordet, tror vi att sambandet mellan att handskrivning är bättre för minnet är att det är 

just formandet med pennan som ger mer beständiga avtryck i hjärnan.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att varje individs studieteknik, motivation och kunskapsnivå påverkar 

inlärningen av orden. De "får inget för det", varför eleverna kan komma att känna sig 

omotiverade. Önskvärt hade varit att bredda undersökningen genom att genomföra studien på 

fler skolor, vilket tyvärr inte var möjligt då det var få skolor som hade tid att delta. Ett flertal 

skolor lät oss veta att de var intresserade, men att de inte hade möjlighet att ge oss tre 

lektionstillfällen då det redan är så många lektioner som går bort under sista halvan av 

vårterminen på grund av nationella prov och allmänna helgdagar. Helst hade vi sett att det 

gick längre tid mellan eftertesten och minnestesten, men även här gjorde tidsbristen att detta 

var ogenomförbart. En svaghet i vår studie är att vi endast mäter rena faktakunskaper, och 

inte djupare begreppsförståelse. Anledningen är att vi valde ett material som var enkelt att 

mäta och utvärdera. Metoden är lik den som användes av Anne Mangen och Jean-Luc Velay 

(se kapitel 2.6 i tidigare forskning), då de använde sig av ett främmande språk som 

informanterna skulle lära sig. Vi valde istället svåra svenska ord, för att knyta an till vårt 

framtida uppdrag som svensklärare.  

 

Timothy J. Smoker, Carrie E. Murphy och Alison K. Rockwell – tre forskare vid University 

of Central Florida - har tillsammans genomfört en undersökning av vad handskrivning har för 

effekter på minnet, jämfört med maskinskrivning. Det som skiljer trions studie från 

föregångare inom samma forskningsfält är att de tar det ett steg längre genom att titta på 
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skillnader i minnet då deltagarna skriver fullständiga ord, inte bara enstaka bokstäver.
110

 Den 

experimentella studie som vi utfört och som utgör underlaget för denna uppsats är lik 

Smokers och hans kollegors studie såtillvida att även vi låter deltagarna lära in fullständiga 

ord och inte enbart enstaka bokstäver. Men vår studie skiljer sig från Smoker et al. då de 

utgår från färdiga hypoteser, medan vi har ett mer förutsättningslöst förhållningssätt – vi 

utgår exempelvis inte från antagandet att en metod är bättre eller sämre än den andra.  

 

Vi inser att det finns faktorer som komplicerar situationen då olika undervisningsmetoder och 

deras effekter ska mätas. Exempelvis kan försöksledarna under momentet då det ena eller 

andra verktyget används driva på engagemanget genom att vara extra entusiastiska och ge 

extra uppmuntran till eleverna.
111

 Eftersom vi var genuint intresserade av att utvärdera 

resultaten, utan att väga in personliga preferenser, betedde vi oss såvitt vi kan bedöma på 

samma sätt under samtliga lektionstillfällen. 

 

Vi är medvetna om att det med litet undersökningsmaterial slumpmässigt kan uppstå 

skillnader som inte är statistiskt signifikanta. Vårt mål var fler deltagare än tre klasser, men 

som tidigare nämnts var det endast tre som hade möjlighet att delta. I de tre klasser som 

deltog var det totala antalet elever 65, men på grund av ett bortfall på hela 37 elever återstod 

endast 28 vars resultat vi kunde analysera. Det är beklagligt med ett bortfall som är större än 

det slutliga antalet deltagare, men vi var tvungna att sålla bort de som inte deltog vid samtliga 

tre tillfällen för att inte resultatet skulle bli missvisande. De uträkningar vi gör baseras på 

jämförelser av resultaten vid tre tillfällen, därför kan inte de som inte har deltagit vid samtliga 

tillfällen inkluderas i resultatredovisningen.  

 

6.3 Avslutande reflektioner 

 

Som blivande svensklärare i ett samhälle där skrivande med hjälp av digitala verktyg ständigt 

ökar, inte bara på fritiden utan även i skolan, anser vi att våra forskningsresultat är 
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oroväckande – speciellt för svenskämnet. Inom detta ämne ingår nämligen särskilt mycket 

textproduktion, allt ifrån anteckningar till noveller, uppsatser, presentationer och så vidare. 

Oavsett hur man ser det är svenskämnet det största ämnet inom skolan och eftersom språket 

bär undervisning i andra ämnen, är svenskläraren en central person för elevers språk- och 

kunskapsutveckling.
112

  

 

Utifrån antagandet att digitalt skrivande inte är lika gynnsamt för inlärningen som att skriva 

för hand, är den pågående minskningen av tid som läggs på att skriva för hand speciellt 

oroande för svenskämnet – där eleverna skriver mycket och ofta. Samtidigt är det svårt att 

som lärare insistera på användning av papper, penna och ordbok i klassrummet med tanke på 

de stora satsningar på datorer och IT som sker i dagens skola, och med hänsyn till elevers 

förväntningar om att tillhandahållas datorer.  

 

Vi vill betona att vi inte ser någon anledning att motsätta sig användandet av datorer, 

generellt sett. Vi anser att datorer i många avseenden fungerar som goda hjälpmedel vid 

studier, skrivande och inlärning, men det är viktigt att inte helt bortse från användandet av 

traditionella verktyg. Det är också viktigt att ta i beaktande på vilket sätt och i vilken 

omfattning digitala verktyg används. Med tanke på det faktum att en del skolor helt har slutat 

att använda böcker samt papper och penna till förmån för datorer, är det värt att belysa och 

delta i diskussionen om huruvida detta främjar elevernas inlärning. Om målet är att öka 

elevernas kunskap i skolan, bör de resultat vi och forskare inom ämnet kommit fram till tas i 

beaktande. 

 

Slutsatsen vi drar av våra och andras studier inom området digitalt lärande är att det från flera 

håll finns en övertro på den digitala teknikens fördelar i skolan. Vår förhoppning är att fler 

studier kan genomföras objektivt och utan att vara färgade av politik eller ekonomisk vinning, 

innan den expansiva digitaliseringen helt har konkurrerat ut de traditionella läs- och 

skrivmetoderna.  Det vore önskvärt att genomföra en mer omfattande studie med ett större 
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antal deltagare. På så sätt skulle ett bredare underlag för diskussion än det som vi har haft 

möjlighet att presentera här kunna etableras.  

 

Efter flera millennier av tidskrävande handskrivning har vi nu, tack vare digitaliseringen, 

möjligheten att producera text i ett avsevärt högre tempo. Men hur ska denna snabbare 

arbetsprocess egentligen värderas om den innebär att vi i lägre grad än tidigare lär oss det vi 

skriver ned? Vari ligger nyttan i att använda sig av tidsbesparande arbetsverktyg om det inte 

genererar varaktiga kunskaper? 
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Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser gymnasielärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Vi 

skriver nu vårt examensarbete i svenska och vi har valt ämnet Ordinlärning via 

handskrivning kontra tangentskrivning. 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera skillnader mellan inlärning genom att skriva för hand 

gentemot att skriva på datorn. Vi vill undersöka vilken av dessa metoder som främjar 

elevernas inlärning bäst - såväl kortsiktigt som långsiktigt. Eleverna kommer via tangent- 

respektive handskrivning öva in svåra svenska ord med avseende på såväl stavning som 

betydelse. Effekten av metoderna utvärderar vi genom ett test före inlärningstillfället, ett efter 

inlärningstillfället, samt ett några veckor senare. Minnestestet har som syfte att undersöka hur 

mycket information som lagrats i långtidsminnet genom respektive inlärningsmetod. 

Det finns utländska studier där inlärning genom att skriva för hand gentemot att skriva med 

tangenter har undersökts. Läsforskaren Anne Mangen vid universitetet i Stavanger och 

neurofysiologen Jean-Luc Velay vid Institutet för kognitiv neurovetenskap i Marseille har 

genomfört en studie där de båda inlärningsverktygen användes. Resultaten visade tydliga 

skillnader i effekten av respektive inlärningsverktyg. Det finns inte mycket svensk forskning 

inom detta ämne och vi vill därför bidra genom att genomföra följande studie: 

Vi skulle gärna vilja besöka minst två klasser på er skola. I varje klass behöver vi två 

tillfällen i ett inledande skede samt ytterligare ett tillfälle senare. 

  

·        Tillfälle 1: Din klass använder datorns skrivfunktion samt digital ordlista som verktyg för 

att lära in 20 nya ord 

·        Tillfälle 2: Din klass använder papper, penna och ordbok vid inlärning av 20 nya ord 

·        Tillfälle 3: Utvärdering av hur mycket eleverna minns av orden 

  

Vid undersökningen kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och får avbrytas om ni skulle vilja. Deltagandet 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi använder fingerade namn på 

samtliga medverkande. Informationen kommer endast att användas i forskningssyfte. 

  

Välkomna att maila oss eller vår handledare vid intresse samt vid övriga frågor om vår 

studie! 

Vänliga hälsningar, 

Sara Karlsson: sara12@student.hh.se 

Ida Jönsson: idajon09@student.hh.se 

Handledare Ola Svensson: ola.svensson@hh.se 
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Bilaga 2: Lektion med dator som inlärningsverktyg: diktamen och 

synonymord 

Ringa in den rätta betydelsen av de numrerade orden. 

1. Axiom 

a. Hopning 

b. Självklar sats 

c. Sistnämnd 

d. Illusion 

e. Sannolikhet 

 

2. Pseudonym 

a. Återblick 

b. Reflex 

c. Initialer 

d. Antaget namn 

e. Upprepning 

 

3. Cynisk 

a. Irriterad 

b. Allvetande 

c. Känslokall 

d. Retlig 

e. Torterad 

 

4. Kinotek 

a. Utställning 

b. Förtrollning 

c. Godis 

d. Stärkande medel 

e. Filmarkiv 
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5. Pennalism 

a. Hård uppfostran 

b. Kamratförtryck 

c. Bluff 

d. Penningbesvär 

e. Undertecknat avtal 

 

6. Vidimera 

a. Konsumera 

b. Erkänna 

c. Smutsa ner 

d. Bestyrka 

e. Trösta 

 

7.  Rudimentär 

a. Fundamental 

b. Framstående 

c. Outvecklad 

d. Storslagen 

e. Avtagande 

 

8. Revelation 

a. Sidorum i kyrka 

b. Uppror 

c. Balkong 

d. Uppenbarelse 

e. Straffdom 

 

9. Uraktlåta 

a. Försumma 

b. Påbjuda 

c. Efterfråga 

d. Förlåta 
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e. Förtrolla 

 

10.  Abbreviera 

a. Förkorta 

b. Förstora 

c. Förringa 

d. Förneka 

e. Förnya 

 

 

11.  Jeremiad 

a. Helig skrift 

b. Påvligt sändebud 

c. Klagovisa 

d. Sovsal i kloster 

e. Nattvardsbröd 

 

12.  Ulcerös 

a. Slemlösande 

b. Dödlig 

c. Svällande 

d. Sårig 

e. Stelnad 

 

13.  Övervara 

a. Avstå 

b. Närvara 

c. Avträda 

d. Överträda 

e. Avlägsna sig 

 

14.  Mannamån 

a. Storhet 
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b. Fulltalighet 

c. Partiskhet 

d. Mod 

e. Förlust av människor 

 

 

15.  Oligarki 

a. Fåmannavälde 

b. Ljudhärmande 

c. Allsmäktig 

d. Envälde 

e. Plikt 

 

 

16.  Option 

a. Valmöjlighet 

b. Värdering 

c. Framförhållning 

d. Förhandsrätt 

e. Delägande 

 

17.  Benign 

a. Skelettbildning 

b. Godartad 

c. Fryntlig 

d. Godmodig 

e. Elakartad 

 

 

18.  Cernera 

a. Innesluta 

b. Inse 

c. Utebli 
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d. Utesluta 

e. Ta bort kärnor 

 

19.  Descendens 

a. Härstamning 

b. Degradering 

c. Urlakning 

d. Särskiljande 

e. Hopning 

 

20.  Gäld 

a. Mässing 

b. Skuld 

c. Röstläge 

d. Klocka 

e. Spjut 
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Bilaga 3: Lektion med dator som inlärningsverktyg: lista över orden 

att lära in 

Lär in följande ord med hjälp av din dator. Sök synonymer via http://www.synonymer.se 

samt skriv betydelsen på datorn. 

● Vidimera 

● Uraktlåta 

● Kinotek 

● Abbreviera 

● Descendens 

● Jeremiad 

● Rudimentär 

● Pseudonym 

● Ulcerös 

● Pennalism 

● Övervara 

● Gäld 

● Benign 

● Revelation 

● Mannamån 

● Cynisk 

● Oligarki 

● Axiom 

● Option 

● Cernera 
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Bilaga 4: Lektion med papper, penna och ordbok som 

inlärningsverktyg: diktamen och synonymord  

Ringa in den rätta betydelsen av de numrerade orden. 
 

1. Asteni 

a. Kraftlöshet 

b. Oharmonisk 

c. Normlös 

d. Förslappande 

e. Onormal 

 

2. Bissera 

a. Tvinga 

b. Lida 

c. Kyssa 

d. Upprepa 

e. Tveka 

 

3. Drägg 

a. Bottensats 

b. Värmeplatta 

c. Ytskikt 

d. Stenformation 

e. Dörrhandtag 

 

4. Lisma 

a. Krusa 

b. Hindra 

c. Neka 

d. Fjäska 

e. Smeka 
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5. Xylografi 

a. Mjölksocker 

b. Ädelsten 

c. Stenskulptur 

d. Trägravyr 

e. Stympat verk 

 

6. Välsk 

a. Livlig 

b. Partisk 

c. Inhemsk 

d. Utländsk 

e. Envis 

 

7. Lavoar 

a. Tvättställ 

b. Soffa 

c. Garderob 

d. Teservis 

e. Lampa 

 

8. Ovation 

a. Förhandsrätt 

b. Bedrägeri 

c. Stormande hyllning 

d. Skymf 

e. Rikedom/yppighet 

 

9. Vigilera 

a. Gå sönder 

b. Låna pengar 

c. Helgonförklara 

d. Ruinera 
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e. Rycka till 

 

10.  Efemär 

a. Beslutsam 

b. Kortlivad 

c. Trovärdig 

d. Ensidig 

e. Förståndig 

 

11.  Kvintilera 

a. Drilla på en flöjt 

b. Stämma 

c. Sjunga i kör 

d. Spela ett öppningstycke 

e. Småsjunga 

 

12.  Vivisektion 

a. Muskelkramp 

b. Knäoperation 

c. Benbrott 

d. Åderbrock 

e. Ingrepp på djur 

 

13.  Misantrop 

a. Rebell 

b. Människohatare 

c. Pamp 

d. Medlare 

e. Sagoläsare 

 

14.  Njugg 

a. Snål 

b. Frikostig 
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c. Blyg 

d. Oförskämd 

e. Försiktig 

 

15.  Autodidakt 

a. Veteran 

b. Andligt överhuvud 

c. Eremit 

d. Självlärd person 

e. Trångsynt person 

 

16.  Absorbera 

a. Känna starkt vrede 

b. Fredligt avsluta 

c. Jaga upp sig 

d. Suga upp 

e. Överföra 

 

17.  Blaserad 

a. Lidelsefull 

b. Levnadsmätt 

c. Partisk 

d. Högdragen 

e. Briljant 

 

18.  Bigarrå 

a. Cigarr 

b. Liggsoffa 

c. Ett slags körsbär 

d. Etui 

e. Karaff 
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19.  Chimär 

a. Hjärnspöke 

b. Skräckfilm 

c. Vålnad 

d. Mardröm 

e. Zombie 

 

20.  Blasfemi 

a. Infektion 

b. Vän i nöden 

c. Kvinnofigur 

d. Förstoring 

e. Hädelse 
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Bilaga 5: Lektion med papper, penna och ordbok som 

inlärningsverktyg: lista över orden att lära in 

Lär in följande ord med hjälp av ordbok, papper och penna. 
 

● Misantrop 

● Bissera 

● Xylografi 

● Drägg 

● Lavoar 

● Välsk 

● Ovation 

● Efemär 

● Blasfemi 

● Lisma 

● Kvintilera 

● Vivisektion 

● Njugg 

● Absorbera 

● Blaserad 

● Asteni 

● Bigarrå 

● Chimär 

● Autodidakt 

● Vigilera 
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Bilaga 6: Minnestest av samtliga ord: diktamen och synonymord 

Ringa in den rätta betydelsen av orden. 
 

Asteni 

a. Kraftlöshet 

b. Oharmonisk 

c. Normlös 

d. Förslappande 

e. Onormal 

 

Oligarki 

a. Fåmannavälde 

b. Ljudhärmande 

c. Allsmäktig 

d. Envälde 

e. Plikt 

 

Bissera 

a. Tvinga 

b. Lida 

c. Kyssa 

d. Upprepa 

e. Tveka 

 

Option 

a. Valmöjlighet 

b. Värdering 

c. Framförhållning 

d. Förhandsrätt 

e. Delägande 

 



66 

Axiom 

a. Hopning 

b. Självklar sats 

c. Sistnämnd 

d. Illusion 

e. Sannolikhet 

 

Drägg 

a. Bottensats 

b. Värmeplatta 

c. Ytskikt 

d. Stenformation 

e. Dörrhandtag 

 

Benign 

a. Skelettbildning 

b. Godartad 

c. Fryntlig 

d. Godmodig 

e. Elakartad 

 

Lisma 

a. Krusa 

b. Hindra 

c. Neka 

d. Fjäska 

e. Smeka 

 

Xylografi 

a. Mjölksocker 

b. Ädelsten 

c. Stenskulptur 

d. Trägravyr 
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e. Stympat verk 

 

Pseudonym 

a. Återblick 

b. Reflex 

c. Initialer 

d. Antaget namn 

e. Upprepning 

 

Välsk 

a. Livlig 

b. Partisk 

c. Inhemsk 

d. Utländsk 

e. Envis 

 

Vidimera 

a. Konsumera 

b. Erkänna 

c. Smutsa ner 

d. Bestyrka 

e. Trösta 

 

Lavoar 

a. Tvättställ 

b. Soffa 

c. Garderob 

d. Teservis 

e. Lampa 

 

 

Ovation 

a. Förhandsrätt 
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b. Bedrägeri 

c. Stormande hyllning 

d. Skymf 

e. Rikedom/yppighet 

 

Cernera 

a. Innesluta 

b. Inse 

c. Utebli 

d. Utesluta 

e. Ta bort kärnor 

 

Vigilera 

a. Gå sönder 

b. Låna pengar 

c. Helgonförklara 

d. Ruinera 

e. Rycka till 

 

Mannamån 

a. Storhet 

b. Fulltalighet 

c. Partiskhet 

d. Mod 

e. Förlust av människor 

 

Efemär 

a. Beslutsam 

b. Kortlivad 

c. Trovärdig 

d. Ensidig 

e. Förståndig 

 



69 

Övervara 

a. Avstå 

b. Närvara 

c. Avträda 

d. Överträda 

e. Avlägsna sig 

 

Descendens 

a. Härstamning 

b. Degradering 

c. Urlakning 

d. Särskiljande 

e. Hopning 

 

 

Kvintilera 

a. Drilla på en flöjt 

b. Stämma 

c. Sjunga i kör 

d. Spela ett öppningstycke 

e. Småsjunga 

 

Pennalism 

a. Hård uppfostran 

b. Kamratförtryck 

c. Bluff 

d. Penningbesvär 

e. Undertecknat avtal 

 

Vivisektion 

a. Muskelkramp 

b. Knäoperation 

c. Benbrott 
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d. Åderbrock 

e. Ingrepp på djur 

 

Ulcerös 

a. Slemlösande 

b. Dödlig 

c. Svällande 

d. Sårig 

e. Stelnad 

 

Misantrop 

a. Rebell 

b. Människohatare 

c. Pamp 

d. Medlare 

e. Sagoläsare 

 

Jeremiad 

a. Helig skrift 

b. Påvligt sändebud 

c. Klagovisa 

d. Sovsal i kloster 

e. Nattvardsbröd 

 

Njugg 

a. Snål 

b. Frikostig 

c. Blyg 

d. Oförskämd 

e. Försiktig 

 

Kinotek 

a. Utställning 
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b. Förtrollning 

c. Godis 

d. Stärkande medel 

e. Filmarkiv 

 

Autodidakt 

a. Veteran 

b. Andligt överhuvud 

c. Eremit 

d. Självlärd person 

e. Trångsynt person 

 

Rudimentär 

a. Fundamental 

b. Framstående 

c. Outvecklad 

d. Storslagen 

e. Avtagande 

 

Gäld 

a. Mässing 

b. Skuld 

c. Röstläge 

d. Klocka 

e. Spjut 

 

Absorbera 

a. Känna starkt vrede 

b. Fredligt avsluta 

c. Jaga upp sig 

d. Suga upp 

e. Överföra 
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Abbreviera 

a. Förkorta 

b. Förstora 

c. Förringa 

d. Förneka 

e. Förnya 

 

Blaserad 

a. Lidelsefull 

b. Levnadsmätt 

c. Partisk 

d. Högdragen 

e. Briljant 

 

Revelation 

a. Sidorum i kyrka 

b. Uppror 

c. Balkong 

d. Uppenbarelse 

e. Straffdom 

 

Bigarrå 

a. Cigarr 

b. Liggsoffa 

c. Ett slags körsbär 

d. Etui 

e. Karaff 

 

Uraktlåta 

a. Försumma 

b. Påbjuda 

c. Efterfråga 

d. Förlåta 
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e. Förtrolla 

 

Chimär 

a. Hjärnspöke 

b. Skräckfilm 

c. Vålnad 

d. Mardröm 

e. Zombie 

 

 

Cynisk 

a. Irriterad 

b. Allvetande 

c. Känslokall 

d. Retlig 

e. Torterad 

 

Blasfemi 

a. Infektion 

b. Vän i nöden 

c. Kvinnofigur 

d. Förstoring 

e. Hädelse 
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Bilaga 7: Facit till lektion med dator som inlärningsverktyg 

  

Nummer på fråga 

  

Ord som efterfrågas 

  

Rätt svar 

1. Axiom b. Självklar sats 

2. Pseudonym d. Antaget namn 

3. Cynisk c. Känslokall 

4. Kinotek e. Filmarkiv 

5. Pennalism b. Kamratförtryck 

6. Vidimera d. Bestyrka 

7. Rudimentär c. Outvecklad 

8. Revelation d. Uppenbarelse 

9. Uraktlåta a. Försumma 

10. Abbreviera a. Förkorta 

11. Jeremiad c. Klagovisa 

12. Ulcerös d. Sårig 

13. Övervara b. Närvara 

14. Mannamån c. Partiskhet 

15. Oligarki a. Fåmannavälde 

16. Option d. Förhandsrätt 

17. Benign b. Godartad 

18. Cernera a. Innesluta 

19. Descendens a. Härstamning 

20. Gäld b. Skuld 
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Bilaga 8: Facit till lektion med ordbok som inlärningsverktyg 

  

Nummer på fråga 

  

Ord som efterfrågas 

  

Rätt svar 

1. Asteni a. Kraftlöshet 

2. Bissera d. Upprepa 

3. Drägg a. Bottensats 

4. Lisma d. Fjäska 

5. Xylografi d. Trägravyr 

6. Välsk d. Utländsk 

7. Lavoar a. Tvättställ 

8. Ovation c. Stormande hyllning 

9. Vigilera b. Låna pengar 

10. Efemär b. Kortlivad 

11. Kvintilera e. Småsjunga 

12. Vivisektion e. Ingrepp på djur 

13. Misantrop b. Människohatare 

14. Njugg a. Snål 

15. Autodidakt d. Självlärd person 

16. Absorbera d. Suga upp 

17. Blaserad b. Levnadsmätt 

18. Bigarrå c. Ett slags körsbär 

19. Chimär a. Hjärnspöke 

20. Blasfemi e. Hädelse 
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Bilaga 9. Resultat Klass 1: Tillfälle 1 – dator, diktamen 

 

Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 9 15 +6 12 -3 

2 5 19 +14 15 -4 

3 9 17 +8 14 -3 

4 11 18 +7 19 +1 

5 9 15 +6 13 -2 

6 8 13 +5 9 -4 

7 8 17 +9 14 -3 

8 12 18 +6 18 0 

9 5 13 +8 12 -1 

10 10 14 +4 12 -2 
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11 5 11 +6 8 -3 

12 9 16 +7 13 -3 

13 11 19 +8 17 -2 

14 9 15 +6 14 -1 

15 7 13 +6 15 +2 

16 3 13 +10 9 -4 

Totalt 130 246 +116 214 -32 
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Bilaga 10. Resultat Klass 1: Tillfälle 1 – dator, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 5 10 +5 2 -8 

2 4 13 +9 10 -3 

3 3 16 +13 11 -5 

4 4 13 +9 5 -8 

5 6 12 +6 8 -4 

6 5 14 +9 3 -11 

7 4 17 +13 7 -10 

8 8 13 +5 12 -1 

9 9 17 +8 9 -8 

10 4 11 +7 6 -5 
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11 3 8 +5 1 -7 

12 4 16 +12 10 -6 

13 5 18 +13 14 -4 

14 3 12 +9 4 -8 

15 3 13 +10 11 -2 

16 3 10 +7 5 -5 

Totalt 73 213 +140 118 -95 
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Bilaga 11. Resultat Klass 1: Tillfälle 2 - ordbok, diktamen 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 11 18 +7 14 -4 

2 10 20 +10 19 -1 

3 10 18 +8 12 -6 

4 12 19 +7 17 -2 

5 13 16 +3 17 +1 

6 9 14 +5 12 -2 

7 13 18 +5 19 +1 

8 11 17 +6 19 +2 

9 7 17 +10 17 0 

10 10 17 +7 16 -1 
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11 13 14 +1 10 -4 

12 11 17 +6 18 +1 

13 10 20 +10 20 0 

14 5 13 +8 14 +1 

15 8 15 +7 17 +2 

16 9 16 +7 18 +2 

Totalt 162 269 +107 259 -10 
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Bilaga 12. Resultat Klass 1: Tillfälle 2 - ordbok, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 8 17 +9 12 -5 

2 4 14 +10 12 -2 

3 1 17 +16 13 -4 

4 5 17 +12 11 -6 

5 4 10 +6 6 -4 

6 8 16 +8 7 -9 

7 2 15 +13 13 -2 

8 5 18 +13 17 -1 

9 7 16 +9 13 -3 

10 1 15 +14 15 0 
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11 5 9 +4 6 -3 

12 3 15 +12 15 0 

13 4 16 +12 15 -1 

14 7 15 +8 8 -7 

15 5 11 +6 8 -3 

16 3 15 +12 10 -5 

Totalt 72 236 +164 181 -55 
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Bilaga 13. Resultat Klass 2: dator, diktamen 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 
 

Tillfälle 1 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 11 19 +8 21 +2 

2 4 17 +13 14 -3 

3 9 20 +11 17 -3 

Totalt 24 56 +32 52 -4 

Tillfälle 2 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

4 12 14 +2 13 -1 

5 9 16 +7 15 -1 

6 9 17 +8 17 0 

Totalt 30 47 +17 45 -2 

Hela klassen 

Totalt 54 103 +49 97 -6 
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Bilaga 14. Resultat Klass 2: dator, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

Tillfälle 1 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 9 19 +10 18 -1 

2 2 12 +10 11 -1 

3 2 18 +16 12 -6 

Totalt 13 49 +36 41 -8 

Tillfälle 2 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

4 4 9 +5 11 +2 

5 7 7 0 6 -1 

6 3 14 +11 13 -1 

Totalt 14 30 +16 30 0 

Hela klassen 

Totalt 27 79 +52 71 -8 
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Bilaga 15. Resultat Klass 2: ordbok, diktamen 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 
 

Tillfälle 1 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

4 11 18 +7 12 -6 

5 10 14 +4 19 +5 

6 9 19 +10 17 -2 

Totalt 30  51 +21 48 -3 

Tillfälle 2 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 9 20 +11 17 -3 

2 12 13 +1 14 +1 

3 13 17 +4 18 +1 

Totalt 34 50 +16 49 -1 

Hela klassen 

Totalt 64 101 +37 97 -4 
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Bilaga 16. Resultat Klass 2: ordbok, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

Tillfälle 1 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

4 2 14 +12 12 -2 

5 7 12 +5 10 -2 

6 7 19 +12 13 -6 

Totalt 16 45 +29 35 -10 

Tillfälle 2 

Nr på 

elev 

Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad mellan eftertest och 

minnestest 

1 10 19 +9 19 0 

2 2 12 +10 10 -2 

3 8 19 +11 16 -3 

Totalt 20 50 +30 45 -5 

Hela klassen 

Totalt 36 95 +59 80 -15 



88 

Bilaga 17. Resultat Klass 3: ordbok, diktamen 

Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på elev Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad 

mellan 

eftertest och 

minnestest 

1 8 20 +12 18 -2 

2 10 19 +9 19 0 

3 15 20 +5 19 -1 

4 1 17 +16 16 -1 

5 10 19 +9 18 -1 

6 12 20 +8 20 0 

7 7 15 +8 17 +2 

8 6 15 +9 16 +1 

9 8 17 +9 20 +3 

10 13 18 +5 19 +1 

Totalt 90 180 +90 182 +2 
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Bilaga 18. Resultat Klass 3: ordbok, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på elev Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad 

mellan 

eftertest och 

minnestest 

1 9 19 +10 19 0 

2 5 18 +13 15 -3 

3 7 18 +11 18 0 

4 5 17 +12 17 0 

5 10 20 +10 18 -2 

6 10 19 +9 20 +1 

7  8 17 +9 17 0 

8 8 19 +11 16 -3 

9 4 19 +15 17 -2 

10 9 18 +9 18 0 

Totalt 75 184 +109 175 -9 
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Bilaga 19. Resultat Klass 3: dator, diktamen 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på elev Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad 

mellan 

eftertest och 

minnestest 

1 9 18 +9 18 0 

2 12 17 +5 16 -1 

3 10 20 +10 20 0 

4 8 16 +8 15 -1 

5 10 19 +9 18 -1 

6 13 20 +7 20 0 

7 7 14 +7 14 0 

8 7 16 +9 17 +1 

9 9 17 +8 17 0 

10 12 18 +6 19 +1 

Totalt 97 175 +78 174 -1 
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Bilaga 20. Resultat Klass 3: dator, ordbetydelse 
Not: Siffrorna under kolumnerna benämnda ”Förtest”, ”Eftertest” och ”Minnestest” avser 

antal rätt av 20 ord. Siffrorna under kolumnen kallad ”Skillnad”, som föregås av ett 

plustecken (+), anger hur många ord som respektive elev lärt sig vid jämförelse av Förtest 

och Eftertest. Siffrorna under ”Skillnad mellan eftertest och minnestest” har markerats med 

ett minustecken (-)  följt av antal ord som eleven glömt eller med ett plustecken (+) följt av 

antal ord eleven kan jämfört med eftertestet. 

 

Nr på elev Förtest Eftertest Skillnad Minnestest Skillnad 

mellan 

eftertest och 

minnestest 

1 7 15 +8 14 -1 

2 5 12 +7 12 0 

3 9 16 +7 17 +1 

4 2 15 +13 11 -4 

5 9 18 +9 17 -1 

6 11 20 +9 20 0 

7 3 20 +17 19 -1 

8 5 16 +11 14 -2 

9 0 17 +17 16 -1 

10 8 19 +11 18 -1 

Totalt 59 168 +109 159 -9 
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