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Förord
Vi som har genomfört den här studien heter Matilda Bengtsson och Ebba Borgman och vi
studerar till grundlärare F-3 på Halmstad Högskola. Då vi båda är intresserade av hur stor
plats digitala verktyg har i dagens skola jämfört med när vi gick i grundskolan under 1990talet, ville vi inkludera både digitala verktyg och analoga verktyg i vår studie. Utifrån det
valde vi att fokusera litteraturöversikten inom ämnet svenska med inriktning på elevernas
användning av digitala och analoga verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi har valt
att väva samman våra intressen och tidigare erfarenheter till en frågeställning som vi
undersökt genom att studera aktuell forskning.
Vi fastnade för frågan kring digitala och analoga verktyg tidigt i utbildningen när detta
studerades i svenskkursen. Orsaken till att vi fann detta intressant var för att vi själva är
väldigt olika när det kommer till skrivning och läsning. Matilda föredrar att skriva och
anteckna för hand samt att läsa tryckta böcker, medan Ebba till större grad använder sig av
digitala verktyg, antecknar på dator och lyssnar gärna på ljudböcker.
Under arbetets gång har vi hjälps åt och hela tiden stämt av med varandra så att vi strävar mot
samma mål och resultat. Arbetsfördelningen har varit jämn, studiens material sökte vi efter
tillsammans för att sedan läsa det enskilt och slutligen återberätta det för varandra. Därefter
har vi tillsammans diskuterat, bearbetat och skrivit ner materialet i litteraturöversikten i ett
onlinedokument, där vi kunnat skriva samtidigt, läsa och kommentera på varandras text.
Vi vill tacka våra handledare Pernilla Granklint Enochson och Björn Sjödén för vägledning
och stöd längs arbetets gång. Vi vill även tacka familjemedlemmar och vänner som har läst
igenom vårt arbete och kommit med värdefull kritik och respons. Slutligen vill vi tacka
varandra för ett bra samarbete och många roliga och lärorika stunder.
Ebba Borgman
Matilda Bengtsson
2018-05-28
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1. Inledning
Denna litteraturöversikt fokuserar på läs- och skrivinlärning hos elever i förskolan fram till
årskurs tre. Skolan har gått från att innehålla så gott som inga digitala verktyg till att låta
dessa vara en stor del av undervisningen. Att samhället har blivit allt mer digitaliserat har
även lett till att datorn inkluderats i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet (2011). I enlighet med läroplanen ska eleverna,
“genom undervisningen i ämnet svenska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att skriva handstil och att skriva med digitala verktyg”.
(Skolverket, 2017).
Detta innebär att digitala verktyg måste vara en del av läs- och skrivundervisningen i skolan.
Med detta sagt betyder det inte att handstilen är mindre viktig då den fortfarande är kvar som
ett kunskapskrav i Skolverket (2017).
En digitaliserad undervisning i elevernas tidiga läs-och skrivinlärning har på många olika sätt
visat sig påverka elever både negativt och positivt. I denna litteraturöversikt kommer effekter
på elevers läs-och skrivinlärning med digitala och analoga verktyg tas upp och belysas. Då de
digitala verktygen idag är ett krav i skolan är detta ett högst aktuellt ämne att se över.

1.2 Bakgrund
I detta kapitel ges en bakgrund kring ämnet för att skapa förståelse för denna
litteraturöversikts innehåll och upplägg. Vi har valt att inleda avsnittet med argument inom
vårt forskningsområde för att sedan presentera problemområde, syfte och frågeställning.
Avslutningsvis presenteras definitioner av centrala begrepp som berör denna studie.
Dagens samhälle har blivit allt mer digitaliserat. För bara ett par decennier sedan var tekniken
inte lika utbredd som den är idag. Skolan i Sverige har ett ansvar för att elever ska få
varaktiga och tillförlitliga kunskaper och utbilda dem till goda medborgare med relevant
utbildning. Detta innebär att skolan har ett ansvar att hålla sig uppdaterad gällande tekniken
och följa de förändringar som sker i samhället. Hylén (2011) uttrycker att digitala verktyg
idag tar en stor plats i samhället, vilket gör att även skolan måste ge digitala verktyg en stor
plats i undervisningen.
Styrdokumenten visar tydligt att digitala verktyg ska vara en del av undervisningen.
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”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl
digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning,
problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”.
(Skolverket, 2017)
Detta har med stor sannolikhet bidragit till att skolorna idag använder digitala verktyg på ett
helt annat sätt än för några år sedan. I den tidigare läroplanen, Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 1994), nämns inte någon form av digitala verktyg medan det är
med ett flertal gånger i Skolverket (2017). Idag ska elever i skolan få kunskap om hur olika
digitala verktyg fungerar och hur de hanteras på bästa sätt. En viktig aspekt som
argumenterar för digitala verktyg i elevers tidiga läs- och skrivinlärning är att tekniken har
potential att få eleverna mer engagerade och intresserade i inlärningssammanhang (Ruismäki,
Salomaa & Ruokonen, 2015).
Det blir allt vanligare att skolor köper in klassuppsättningar med datorer eller lärplattor och
en del satsar även på en personlig dator/lärplatta till varje elev (Kjällander, 2014).
Begreppet “en-till-en-miljöer” innebär att eleverna får varsin dator/lärplatta. Mycket
forskning visar på att “en-till-en-miljöer” fokuserar på elevernas samarbete oavsett om
eleverna arbetar själva eller tillsammans framför en dator/lärplatta. “En-till-en miljöer” har
även visat att elever tycker om att samarbeta och att dem blir bättre på det när de vistas och
deltar i en digital miljö. Unga elever har en spontan nyfikenhet där de ställer frågor och tipsar
varandra i det digitala arbetet (Kjällander, 2014). I det sociala samspelet påverkar och
kompletterar eleverna varandra, där lärandet sker genom att eleverna deltar aktivt i det sociala
samspelet (Eckeskog, 2015).
Det är viktigt att eleverna kan läsa och förstå vad de läser så att de kan utveckla sina
kunskaper inom ämnet svenska och även inom andra ämnen (Eckeskog, 2015). I den svenska
skolan finns inga bestämda regler om hur läraren ska göra för att lära elever läsa och skriva.
Ovanstående problem gäller även i andra länder där de har konstaterat att det inte finns någon
specifik undervisningsmetod i hur barn blir aktiva läsare och skrivare (Eckeskog, 2015).
Många olika teorier och metoder om hur barn blir aktiva läsare och skrivare har lyfts fram av
olika forskare under de senaste 50 åren. I samband med tekniken och de digitala verktygens
tillskott i skolorna och i samhället har den norske författaren och pedagogen Arne Trageton
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utformat metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL), där datorn står i fokus när eleverna ska
lära sig att läsa och skriva. Idén bakom metoden var det faktum att det är lättare för eleverna
att skriva på datorn än att lära sig läsa först och sedan skriva för hand enligt Trageton, då dem
slipper finmotoriken och lär sig läsa genom att skriva på datorn (Trageton 2014). Innan ASLmetodens framkomst valde de flesta skolor att lära eleverna läsa först och arbeta med
igenkänning av bokstäverna. Anledningen till att skolorna började med läsningen var för att
formandet av bokstäver är svårt för elever under sina första skolår då många elever har
problem med finmotoriken (Lövgren, 2009).
Eleverna som var med i Tragetons projekt skrev sig till läsning redan i förskoleklass och
uppnådde högre nivåer när det gällde både läsning och skrivning än vad kontrollgrupperna
som använde sig av den traditionella undervisningen gjorde (Trageton, 2014). Eleverna ska
lägga pennan åt sidan och skriva sig till läsning för att sedan, i årskurs 2, börja skriva med
analoga verktyg och arbeta med sin handstil. När eleverna tar sig an pennan som skrivverktyg
i årskurs 2 är bokstäverna redan bekanta, elevernas finmotorik har utvecklats och de har
kunskap om hur bokstäverna ska användas. Eleverna kan, med en tydlig undervisning i
handstil, lätt ta till sig instruktionerna och känna motivation till att lära sig skriva med
analoga verktyg (Lövgren, 2009).
Eckeskog (2015) skriver om en elev som nyss börjat årskurs 1 och som ska skriva sig till
läsning. Eleven ljudade fram bokstäverna och orden som kom upp på skärmen vilket gav
eleven träning i att förbinda ljud och bokstav. Det var enkelt för eleven att bearbeta texten då
hen bara kunde hoppa tillbaka några steg, sudda ut och börja om vilket eleven lade ner
mycket tid på. I början tog det en stund för eleven att hitta bokstäverna på tangentbordet men
efter en månad när eleven bekantat sig med tangentbordet var det inte längre ett hinder.
Viktigt att ta upp när det kommer till digitalisering av klassrummen är att de digitala
verktygen måste vara rätt utrustade med program och appar, talande tangentbord, talsyntes
och vanliga ordbehandlingsprogram med stavningsprogram (Trageton, 2014).
Att allt fler skolor använder sig av digitala skrivverktyg vid elevernas läs-och skrivinlärning
är en pågående trend vars effekter till viss del är okända men forskning visar att vissa
kognitiva förmågor går förlorade när pennan plockas bort från den tidiga skrivinlärningen.
Att skriva för hand aktiverar fler sinnen, vilket har en positiv effekt på vårt minne (Mangen,
Anda, Oxborough & Bjønnick, 2015).
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1.3 Problemområde
På grund av att skolan blir allt mer digitaliserad tar det även en stor plats i de olika ämnena. I
svenskämnet sker undervisningen i läs- och skrivinlärning i allt större utsträckning med
digitala verktyg. Allt fler skolor väljer att lägga pennan och pappret åt sidan för att istället
låta eleverna lära sig läsa och skriva med datorn/lärplattan som verktyg.
Som redovisats i föregående kapitel, finns det starka argument och forskning som visar att
digitala verktyg kan underlätta och främja elevers läs- och skrivinlärning.
Det finns även starka argument och forskning som visar att det finns konsekvenser med att
eleverna endast skriver på dator/lärplatta i den tidiga läs- och skrivinlärning då pennan är
viktig och betydelsefull i elevernas inlärningsprocess.

1.4 Syfte och frågeställning
Mot bakgrund av att litteraturen visar en motsättning mellan analog och digital läs- och
skrivinlärning formulerades följande syfte: Syftet med denna studie är att genom en
litteraturöversikt undersöka hur digitala och analoga läs- och skrivverktyg påverkar elevers
tidiga läs- och skrivinlärning i svenskämnet. Studiens frågeställning är: Vilka effekter har
elevers användande av analoga jämfört med digitala verktyg på deras tidiga läs- och
skrivinlärning?

1.5 Definition av centrala ord och begrepp
Nedan följer en lista med centrala begrepp som berörs i denna litteraturöversikt samt dess
definitioner.
Analoga läs- och skrivverktyg: Begreppet analog, som ett läs- och skrivverktyg, är ett
relativt nytt begrepp och har vuxit fram på grund av digitaliseringen. När det inte fanns något
digitalt sätt att skriva fanns inget behov för en definition av begreppen att skriva för hand och
att läsa böcker. Lotsson, A. (2017, 16 juli) förklarar att inom IT har begreppet analog använts
sedan 1940-talet som motsats till digital. Analoga läs- och skrivverktyg menas i detta arbete
att skriva med penna och papper samt läsning av tryckta böcker och utskrivna texter.
Lärplatta: Lotsson, A. (2017, 20 april) beskriver surfplatta som en handhållen dator i form
av en pekskärm. Det behövs inget tangentbord och ingen mus, eftersom användaren av
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surfplattan pekar direkt på bildskärmen och skriver på ett virtuellt tangentbord. Surfplattor för
skolelever kallas för lärplattor.
ASL: Att skriva sig till läsning är en metod framtagen av den norske författaren Arne
Trageton där datorn och lärplattan står i fokus för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Syftet
bakom metoden grundar sig i att elever har lättare att lära sig skriva än att läsa och ska därför
börja med att lära sig skriva. För att undvika motoriska svårigheter ska elevernas
skrivinlärning ske digitalt under de första åren i skolan och vänta med analog skrivning fram
till eleverna börjar årskurs två. Syftet med metoden är även att elevernas motivation för
läsning och skrivning ska öka då de inte behöver känna frustration över att greppa en penna
och forma bokstäver (Trageton, 2014).
Digitala läs- och skrivverktyg: Digitala läs- och skrivverktyg är ett väldigt brett begrepp
och kan innefatta en mängd olika digitala verktyg. Enligt Lotsson, A. (u.å.-a) är begreppet
digital ett övergripande ord för allt som är baserat på datorteknik och internet. I denna
litteraturöversikt ligger dator och lärplatta i fokus för begreppet. Valet att inte titta på andra
digitala verktyg gjordes då de för denna litteraturöversikt inte är praktiskt relevanta. För att
förtydliga menas digitala läs- och skrivverktyg i denna studie att skriva på dator eller lärplatta
samt läsning av e-böcker eller helt enkelt läsning på skärm.
Talsyntes: Lotsson, A. (u.å.-b) förklarar talsyntes som ett program som kan framställa
mänskligt tal med datorteknik. Talsyntes tar emot skriven text på dator/lärplatta och läser upp
texten. Att lyssna på text med talsyntes gör att elever som har svårt att läsa med ögonen kan
ta till sig all slags text. Eleven markerar texten hen vill ha uppläst och trycker på play. Elever
kan använda detta program när dem vill ha sin egenskrivna text uppläst för sig för att
kontrollera att meningen och orden är rätt.

2. Metod
I det här avsnittet beskrivs den metod som använts för att samla in det empiriska materialet.
För att få svar på frågeställningen har det gjorts en manuell och systematisk litteraturstudie.
Avsnittet tar upp hur insamlingsprocessen gått till, vilka urvalskriterier den insamlade
empirin gått igenom, vilka sökord som använts och hur söksträngen bildats.
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2.1 Datainsamlingsmetod och urval
För att hitta artiklar användes tre olika databaser, OneSearch, ERIC och SwePub.
Sökningarna som gjordes var endast på artiklar som kan läsas i fulltext och som är “peer
reviewed”. Urvalet var även begränsat genom att till största del titta på artiklar som berör
skolans tidiga år då fokusområdet ligger på den tidiga läs- och skrivinlärningen. I databaserna
användes även avancerade sökningar baserade på fritextsökningar där nyttjandet av de
booleska operatorerna AND, OR och NOT kom till användning för att ytterligare precisera
sökningen.

2.2 Sökningar
Sökningarna har främst gjorts med engelska sökord då detta gav fler relevanta artiklar som
berör det ämne studien fokuserar på. I databasen SwePub har även förvalen
“Tidskriftsartikel” tillsammans med “Refereegranskat” valts för att endast visa vetenskapliga
och granskade artiklar. Något tidsspann gällande när artiklarna är skrivna har inte begränsat
sökningen då i stort sätt alla valda artiklar är skrivna inom en tidsperiod som ligger relativt
nära det befintliga året. Åldern på dem som artiklarna berör har delvis begränsat vår sökning
och vårt urval. Vi har varit noga med att de artiklar vars fokus ligger på läs-och skrivinlärning
med digitala verktyg inriktar sig på de åldrar som avspeglar årskurserna förskola till årskurs
3. Däremot har vi varit mer flexibla gällande åldern på de studerade i de artiklar som
fokuserar på konsekvenserna av analog och digital läsning och skrivning. Detta då långsiktiga
konsekvenserna blir tydligare ju äldre eleverna blir. Urvalet är delvis begränsat när det
kommer till vart i världen artiklarna är skrivna. Artiklarna som valts ut är från ett flertal olika
länder i Europa och Nordamerika.

2.3 Sökord
För att få fram relevanta sökord utgick vi från syftet. Sökordet Digital tools började
sökningen i databasen ERIC. Det valda sökordet gav inga träffar med användbara artiklar.
Sökordet ändrades till Digital technology, vilket visade sig ge fler träffar med relevanta
artiklar. För att få träffar inom ämnet svenska och digitala verktyg togs beslutet att sätta ihop
sökorden, Digital technology and writing and reading and elementary school. Anledningen
till att elementary school lades till var för att artiklarna skulle rikta in sig på elever i den
tidiga läs- och skrivinlärningen. Resultatet av sökningen gav träffar på artiklar om elever med
svårigheter i läs- och skrivinlärningen. För att få en förståelse för hur det även påverkar
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elever utan upptäckta svårigheter användes den booleska operatorn NOT för att undvika
struggling och difficulties.
I SwePub provades sökordet ASL då det är en svensk databas, dock gav det inga träffar på
relevanta artiklar då artiklarna är skrivna på engelska. Det fanns svårigheter med att hitta en
direkt översättning från ASL på svenska till engelska. Under ett besök på Halmstad Högskolas
bibliotek gällande sökstrategier och sökord tillskansades kunskap om sökordet Information
and Communication Technology (ICT). Utifrån sökordet ICT gav resultatet av sökningen fler
relevanta artiklar och översättningen på ASL hittades: writing through reading (iWTR). I
artiklarna som valts ut hittades nya sökord genom att titta på artiklarnas nyckelord.
Återkommande nyckelord var memory och digital literacy som lades till bland sökorden. I
tabell 1 presenteras sökordet som gett en artikel till denna studie, resten är är från söksträngen
och manuella sökningar, vilket presenteras längre fram i litteraturöversikten.
Tabell 1. Sökordsöversikt
Datum

Databas

Sökord

Avgränsningar

Antal
träffar

Antal
valda
källor

2018-03-27

SwePub

iWTR

Tidskriftsartikel och
refereegranskat

1

1

2.4 Söksträng
Utifrån sökorden, tillsammans med ifyllda förval, bildades tillslut en givande söksträng.
Söksträngen bildades i sökmotorn OneSearch vars artiklar ledde vidare till databaserna ERIC
och SwePub. Den slutgiltiga söksträngen innehöll frasen reading and writing följt av den
booleska operatorn AND för att inkludera nästkommande ord ICT. Detta följdes av
ytterligare en operator AND följt av language learning and technology. När denna sökning
gjorts observerades att resultatet till största del var artiklar som handlade om elever med
svårigheter, vilket inte ligger i fokus för denna studie. På grund av detta lades operatorn NOT
till, följt av NOT difficulties NOT struggling. Den fullständiga söksträngen blev: Reading
and writing AND ICT AND language learning and technology NOT difficulties NOT
struggling. Denna söksträng, efter att “Peer Reviewed” och “Full Text” valts, gav 6 252
träffar, vilket inte ansågs hanterbart. På grund av detta gjordes valet “Academic Journals” för
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att utesluta e-böcker, böcker och tidningar. Detta innebar att antalet träffar sjönk till 5 431,
vilket även detta inte ansågs hanterbart. För att få bort de artiklar som inte var skrivna på
engelska valdes “English” under kategorin “Language”. Resultatet blev att antalet träffar
minskade till 5 336. Slutligen, under kategorin “Subject”, valdes “Literacy” då detta var ett
sökord som inte kommit med i söksträngen. Detta gav det slutgiltiga resultatet på 211 träffar
där tre relevanta artiklar valts ut att inkluderas i denna studie. I tabell 2 redovisas studiens
söksträng som har gett tre relevanta artiklar.
Tabell 2. Tabell över den slutgiltiga söksträngen
Datum

Databas

Söksträng

2018-03-27 OneSearch reading and writing
AND ICT AND
language learning and
technology NOT
difficulties NOT
struggling.

Avgränsningar

Antal Antal
träffar valda
källor

Peer reviewed
Full Text
Document types:
Academic Journals
Language: English
Subject: Literacy

211

3

2.5 Manuella sökningar och manuellt urval
De flesta av de artiklar som användes i denna litteraturöversikt är hämtade genom manuella
sökningar. Med hjälp av valda artiklar från söksträngen upptäcktes nya användbara artiklar på
sidan ScienceDirect. Där fanns möjligheten att ladda ner en hel fil med artiklar inom samma
område. Sidans högerspalt visade en mängd relevanta artiklar inom samma ämne under
rubriken “Recommended articles”. Även artiklar från en tidigare tentamen har använts.
Under arbetet med resultatet fick ytterligare manuella sökningar tillämpas för att finna
relevanta artiklar på det material som saknades.
Ett manuellt urval av artiklarna gjordes utifrån bestämda urvalskriterier. Detta för att studien
ska vara systematisk och bli så replikerbar som möjligt. De kriterier som bestämt urvalet är
följande:
-

Kontrollerat att artiklarna håller sig till läs- och skrivinlärning i relation till analoga
och digitala inlärningsmetoder.
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-

Kontrollerat åldern på dem som artiklarna berör så att majoriteten av dem
överensstämmer med denna studies fokusgrupp.

-

Kontrollerat att artiklarna har med allt vi söker när det kommer till inledning, metod,
resultat, analys och diskussion.

-

Granskat artiklarnas sammanfattning, detta då rubriken i vissa fall kan vara
missvisande gällande artikelns innehåll.

2.6 Analysmetod
De valda artiklarna grundas till största del på kvalitativa studier och riktar in sig på elever i de
tidiga åldrarna. Ett fåtal av artiklarna har dock riktat in sig på äldre elever då de ändå har varit
relevanta för vår frågeställning när det kommer till vilka effekter som kan förekomma från
analog och digital läs- och skrivinlärning. Artiklarnas syfte och frågeställning granskades
likväl som vilken metod forskaren i studien använt sig av, t.ex. “intervju” eller “experimentell
design”. En artikelöversikt gjordes där varje artikels syfte, metod, land och årskurs
dokumenterades (se bilaga 1).
De valda artiklarna genomgick en innehållsanalys. En innehållsanalys kan göras på olika sätt,
i den här studien valdes en enkel form av innehållsanalys. Först lästes artiklarna igenom för
att bekantas med materialet och få en djupare förståelse för vad artiklarna handlar om. Sedan
utfördes en så kallad “kodning” av materialet, vilket betyder att resultatet delas in i kategorier
för att sedan göra kategorierna till huvudkategorier (Eriksson Barajas, Forsberg &
Wengström, 2013).

3. Resultat
Som skrivs ovan är resultatet uppdelat i två huvudkategorier: “Effekter av analog
skrivinlärning jämfört med digital skrivinlärning” och “effekter av analog läsinlärning
jämfört med digital läsinlärning”. Nedan följer resultaten av den insamlade empirin gällande
tidig skrivinlärning med hjälp av analoga eller digitala skrivverktyg.

3.1 Effekter av analog skrivinlärning jämfört med digital skrivinlärning
I Mangens (2016) artikel, som är en litteraturöversikt, tas ett flertal studier upp där resultaten
visade på motoriska och kognitiva konsekvenser av att lägga pennan åt sidan. Artikeln
fokuserar på handens betydelse för elevens utveckling när det kommer till läsning och
skrivning. Forskaren beskriver att den exponentiella ökningen av digitala enheter i
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skolverksamheten gjort att de motoriska processerna försvinner och med detta förlorar vi
användandet av våra sinnen när vi skriver vilket kan leda till långvariga konsekvenser.
Handen är vårt skrivinstrument. När vi skriver för hand, känner oss fram på pappret med
händerna och använder våra rörelser för att forma bokstäver, cirklar, streck, linjer och prickar
sker hela tiden en visuell, motorisk och kinestetisk återkoppling till hjärnan med information.
Denna information hjälper oss att memorera bokstäverna och ordens visuella egenskaper
vilket är information som går förlorat vid digital skrivning (Mangen, 2016).
Wollscheid, Sjaastad och Tømtes (2016) artikel innehållande studier om tidig läs- och
skrivinlärning styrker Mangens (2016) forskning. Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2016)
bekräftar i sin litteraturöversikt att den finmotorik som krävs för att skriva för hand aktiverar
specifika områden i hjärnan som inte går att väcka med hjälp av andra finmotoriska övningar
såsom spårning av bokstäver eller att hitta och trycka på tangenter. Artikeln styrker även att
skriva bokstäver för hand leder till ökad förståelse för bokstäverna och alfabetets karaktär på
så sätt att de områden som aktiveras i hjärnan vid skrivrörelsen är involverade i arbetsminnets
funktion och påverkar hur vi minns bokstäverna (Wollscheid, Sjaastad och Tømte, 2016).
I en studie av Mueller och Oppenheimer (2014) fick 65 amerikanska collegestudenter lyssna
på inspelade föreläsningar om ämnen som inte anses tillhöra allmänbildningen. Hälften av
studenterna fick anteckna för hand medan den andra hälften tilldelades varsin dator att
anteckna på. Vid två tillfällen kontrollerade forskarna vad studenterna kom ihåg sedan
föreläsningen, en gång 30 minuter efter föreläsningen och andra gången en vecka efter
föreläsningen ägt rum. Resultatet av denna studie visade att de studenter som antecknade för
hand kunde återberätta större delar av föreläsningens innehåll, vilket visar på en djupare
förståelse. Trots att de studenter som skrivit för hand inte fått ihop lika stor mängd text som
de som antecknat på dator visade det sig att de till större del använt egna ord och skrivit på ett
sätt som de själva förstår, till skillnad från de som antecknat på datorn som i största drag
skrev av föreläsarens ord. Detta visar på att de som skrivit analogt har en ökad förståelse för
innehållet, vilket även visar sig ha en positiv effekt på minnet (Mueller & Oppenheimer,
2014).
Vinci-Booher, James och James (2016) presenterade i sin artikel experimentell forskning
gällande analog skrivning i form av kvalitativa undersökningar följt av mätningar av
hjärnaktivitet (MRI) hos 15 femåriga förskolebarn. Forskningens syfte var att identifiera vilka
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delar av hjärnan som aktiveras vid handskrivning och identifikationen av bokstäver.
Resultatet av experimenten visade att skrivning för hand är en komplex handling, vilket
medför att många delar av hjärnan måste samspela vilket gör att fler delar av hjärnan
aktiveras (Vinci-Booher, James & James, 2016), precis som Wollscheid, Sjaastad och Tømte
(2016) påpekar i sin artikel. När bokstavsskrivning för hand tränas uppstår ett mönster i
hjärnan som kopplar samman händelsen med tidigare kognitiva, visuella och motoriska
erfarenheter, vilket kan ses som bevis på att analog skrivning ökar kunskapsutvecklingen,
motoriken, muskelminnet, arbetsminnet samt bokstavskunskapen (Vinci-Booher, James &
James, 2016). Att analog skrivning ökar kunskapsutvecklingen är även någonting som
Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2016) tar upp i sin artikel. Författarna tar upp studier som
styrker att övning av handskrift under de tidigaste skolåren är positivt förknippat med
ytterligare akademiska färdigheter. Vinci-Booher, James & James (2016) menar vidare att
förmågan att kunna identifiera bokstäver visuellt redan i förskolan är den enskilt högsta
förutsättningen för ytterligare akademiska färdigheter, framgång och kunskapsutveckling
både på kort och lång sikt.
Även Mangen (2016) tar upp vikten av att starta den analoga skrivinlärningen redan i
förskolan och visar på att ersätta pennan och pappret med tangentbord kan ha betydligt större
konsekvenser än bara inverkan på skrivinlärningen. En studie som tas upp i Mangens (2016)
artikel visar att bristen på att skriva för hand leder till en långsiktig försämring av även andra
finmotoriska färdigheter. Genom att använda ett test för att mäta precision och hastighet på
armrörelser hittades betydande skillnader i motoriken mellan unga vuxna som framförallt
skrivit på dator i sin tidiga utbildning och de som till största del skrivit för hand. De som
skrivit för hand överträffade de andra markant. Detta menar Mangen (2016) indikerar att om
elever inte kontinuerligt tränar på att skriva för hand och börjar redan vid ung ålder kan det
ha långsiktiga effekter på de motoriska egenskaperna.
I en artikel skriven av Agélii-Genlott och Grönlund (2013) beskrivs bakgrunden till metoden
ASL och resultat från metoden redovisas utifrån ett experimentellt test på 87 elever i årskurs
1. Den tidiga läs-och skrivinlärningen har visat sig vara avgörande då tidigare forskning visar
att barn som släpar efter i den tidiga läs-och skrivinlärningen möter större svårigheter i sin
senare utbildning då texterna blir mer komplicerade. På grund av denna situation finns det
behov av nya metoder (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013). I Sandberg, Hellblom-Thibblin
och Garpelin (2015) intervjuas svenska lärare för elever i de tidiga åldrarna om hur de arbetar
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med att höja elevernas motivation i läs-och skrivinlärningen och samtidigt höja deras
prestation. Likt Agélii-Genlott och Grönlund (2013) tar Sandberg, Hellblom-Thibblin och
Garpelin (2015) upp hur viktigt det är att eleverna inte kommer efter i den tidiga läs-och
skrivinlärningen, då den är avgörande för elevernas framtida utbildningar. Genom att öka
elevernas motivation till att skriva ökas även elevernas prestation i skrivningen.
Resultatet från det experimentella testet i Agélii-Genlott och Grönlund (2013) visade att
metoden ASL framför allt gynnade de studerade eleverna som har problem med
finmotoriken. Genom resultatet visades det även att skriva på dator ökade elevernas
motivation. Även i Arndt (2016) presenteras experimentell forskning på elever från USA som
arbetat efter ASL. Resultatet visar även där att det framförallt gynnade elever som har
problem med finmotoriken, då dem med hjälp av denna metod slipper frustrationen över att
inte kunna forma bokstäverna med pennan och känner då motivation till att skriva mer
(Arndt, 2016). Viktigt att påpeka här är dock det som Mangen (2016) tar upp i sin artikel då
hon poängterar att Tragetons metod inte är forskningsbaserad. Att använda sig av ASL kan
därför ha fler konsekvenser än de som redan framkommit.
Resultatet i Agélii-Genlott och Grönlund (2013) visade även att eleverna producerade mer
text och fler bokstäver när de skrev på en dator än när de skrev med penna och papper i och
med att de tar längre tid och kräver mer kraft och koncentration av eleverna att forma
bokstäverna för hand. Mangen och Balsvik (2016) presenterar i sin artikel en studie gjord på
elever mellan åldrarna 4-11 år som testade vilket som är bäst av penna och papper eller
digitala verktyg. Även denna studie fick resultatet att eleverna producerade längre texter och
använde sig av fler bokstäver och ord då de skrev på digitala verktyg. En annan viktig aspekt
som Agélii-Genlott och Grönlund (2013) tar upp är att eleverna kan använda sig av talsyntes
och få texten uppläst för sig. Eleverna kan då bearbeta texten på egen hand eller genom att
samarbeta med en kamrat och kontrollera att det de skrivit ger det önskade ljudet. Det hjälper
eleverna att förstå när de har fått rätt bokstav på rätt plats. Detta styrker även Arndt (2016),
att eleverna kan få feedback direkt från sitt digitala verktyg ger dem en bra och tydlig
formativ bedömning på det de skrivit.
Bara för att eleverna börjar med att skriva på datorn betyder det inte att skriva för hand är
mindre viktigt utan det är för att underlätta för eleverna (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013).
Arndt (2016) tar upp de gynnsamma fördelarna med att låta eleverna träna bokstävernas form
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på en lärplatta redan i förskolan. Forskaren menar att eleverna blir motiverade till att träna på
bokstävernas form när de slipper finmotoriken med att hålla pennan. Med hjälp av appar som
fokuserar på bokstavsträning kan eleverna följa bokstävernas form med fingret och få
kunskap om vilken handrörelse som krävs för att skriva de olika bokstäverna (Arndt, 2016).
Eleverna i studien som presenteras i Arndt (2016) tränade bokstäver både på lärplatta och för
hand med penna och papper. Läraren märkte en tydlig förbättring på elevernas kvalité på
bokstäverna, men om det beror på lärplattan eller elevernas naturliga mognad är inte bevisat
(Arndt, 2016). Mangen och Balsvik (2016) presenterar även de en studie i sin artikel om
bokstavsträning på lärplatta eller för hand med penna och papper. Testet gjordes på elever
som ännu inte kan läsa eller skriva i åldrarna 4-8 år. Resultatet visade att bland de yngre
eleverna märktes ingen skillnad på vilken inlärningsmetod som var bäst, medan de äldre
barnen kom ihåg bokstäverna bättre och fick bättre resultat genom att skriva för hand
(Mangen & Balsvik, 2016).

3.2 Effekter av analog läsinlärning jämfört med digital läsinlärning
En text som visas på en skärm eller i en bok kan till synes se likadana ut sida för sida, men de
skiljer sig i flera kinestetiska aspekter. Till skillnad från att läsa från en skärm finns
möjligheten att på ett utskrivet blad kinestetiskt känna texten sida för sida. På en
dator/lärplatta måste displayen visa varje sidnummer medan en analog bok informerar
hjärnan om längden och volymen påpekar Mangen (2016). Med detta menar forskaren att det
blir svårt att tyda hur långt in i texten läsaren kommit och hur långt läsaren har kvar om
texten läses från en skärm, vilket gör det svårt att urskilja platser för händelser i texten. Det
kan bli svårt för eleverna att återberätta händelserna i rätt ordning och att överhuvudtaget
lokalisera sig i texten. Dundar och Akcayirs (2012) artikel om effekterna av att läsa analoga
eller digitala böcker, bekräftar Mangens (2016) studie med en experimentell studie gjord på
20 tioåringar där resultatet visar att de elever som läst analoga böcker kommer ihåg fler
detaljer av innehållet till skillnad från de som läst e-böcker. De digitala läsarna förstår
huvudsyftet med innehållet men missar många viktiga detaljer i texten. Även denna studie
visar på att analoga böcker är mer effektiva när det kommer till bläddringen och att navigera
sig i texten (Dundar & Akcayir, 2012).
Både i en undersökning gjord på 94 tioåringar för att få en inblick i elevernas åsikter om
analoga och digitala texter, av McVicker (2017), samt i en studie av Neumann, Finger och
Neumann (2016) om hur analoga och digitala verktyg kan samverka i undervisningen, visar
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resultaten på att det är lättare för unga elever att hålla sig koncentrerade och fokuserade vid
läsning av tryckta texter framför digitala texter. Neumann, Finger och Neumann (2016)
förklarar att e-böcker kan innehålla detaljer som distraherar barnen och tar deras
uppmärksamhet från texten, vilket ligger i grund till att läsning av traditionella böcker är mer
fördelaktiga för barns läsinlärning och läsförståelse. Dessa detaljer kan vara bilder som rör
sig och blinkar samt olika ljud. I en intervju gjord på fjärdeklassare av McVicker (2017) tas
samma problem upp. Eleverna finner det distraherande att appar, spel och videos finns så
nära till hands medan de läser. Istället för att koncentrera sig på läsningen flyttas fokusen
över till allt annat roligt som kan göras på datorn/lärplattan. Mangen (2016) menar att dessa
blinkade inslag, ljus och ljud som presenteras på en glänsande skärm kan vara inbjudande och
motiverande för unga elever, trots detta är läsning på skärm inget positivt för läsinlärningen.
Forskaren förklarar detta med att traditionella böcker inbjuder till en handrörelse och en
annan form av motorik. Att vända blad, följa med i texten och navigera fram och tillbaka är
nödvändiga aspekter för att de områden i hjärnan som hjälper oss att förstå, minnas och
kunna återberätta, ska aktiveras.
Till skillnad från analoga texter erbjuder datorer och lärplattor icke-mänsklig medling vid
läsning. Med icke-mänsklig medling menas att en annan människa inte behöver vara
närvarande. E-böcker och andra texter kan läsas upp högt utan en vuxen närvarande samt att
information kan ges ut utan lärare och kan upprepas så många gånger som eleven behöver. Eböcker kan modellera flytande läsning och styra barnet framåt i texten genom att linjärt
markera de ord i texten som ska läsas upp av en talsyntes (Neumann, Finger & Neumann,
2016). Agélii-Genlott och Grönlund (2013) styrker i sin artikel hur hjälpsamt talsyntes är för
elevernas läsinlärning och poängterar att denna digitala funktion skapar möjligheter för alla
elever att vara med och delta vilket även ökar deras motivation. Även de elever som inte kan
läsa kan följa med i texten medan de får den uppläst samt att de kan få en kamrats text
uppläst för sig och kan då delta i samarbetet och hjälpa varandra . Mangen och Balsvik
(2016) tar även upp fördelarna med icke-mänsklig medling och talsyntes gällande läsning och
pekar på specifika appar som går att hämta hem till datorer och lärplattor. Dessa appar
erbjuder feedback till eleverna efter att de läst en text högt. Apparna lyssnar på elevens
läsning och ger efteråt muntliga kommentarer på utförandet.
I artikeln av Mangen (2016) framgår det att användandet av sinnen och känslor är en
väsentlig del i läsinlärningen för just kunskapsuppbyggnaden och meningsskapandet och
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menar att vissa sinnen går förlorade vid läsning av digitala texter. Neumann, Finger och
Neumann (2016) styrker att sinnena är viktiga för meningsskapandet men påpekar att digitala
texter är mer multimodala än analoga texter då ännu ett sinne involveras vid läsning av
digitala texter, hörseln. Forskarna påpekar även att vid läsning av multimodala digitala texter
kan ord, ljud och bilder integrera med varandra under handlingens gång och på så vis väcka
en mängd olika sinnen som bidrar till meningsskapandet.
Arndt (2016) har i sin artikel undersökt reslutat från olika experimentella studier och kommit
fram till slutsatsen att de elever som fått läs- och skrivundervisning genom ASL-metoden
under sin tidiga inlärning visar på bättre kunskaper i läsförmåga än kontrollgruppen. Även
McVicker (2017) lägger upp bevis för detta i sin artikel där hon presenterar en
forskningsstudie gjord på förskoleelever där resultatet visar att de som fått använda sig av
lärplattor i sin utbildning gjorde mycket bättre ifrån sig på läskunnighetstester än de barn som
inte fått den möjligheten.
Resultatet visar att analoga och digitala verktyg har både positiva och negativa effekter på
elevers läs- och skrivinlärning. I tabell 3 finns en sammanställning av olika verktygs effekter.

Tabell 3. Resultatöversikt
Motorik

Positiva effekter

Negativa effekter

Analoga verktyg uppvisar ett flertal positiva
effekter när det kommer till användandet av både
läs- och skrivverktyg. Att greppa en penna och
skriva för hand visar sig, enligt forskning, vara den
främsta metoden för att träna upp de finmotoriska
färdigheterna. Elever som skrivit och läst analogt
under sina tidigare år visar på bättre och snabbare
motoriska färdigheter även senare i livet.

I arbetet med digitala verktyg i läsoch skrivinlärningen nås inte
nödvändiga motoriska färdigheter och
andra finmotoriska övningar bör sättas
in i undervisningen. Även om sådana
övningar tillförs, visar forskning att
arbetet med pennan är den enskilt
mest framgångskrika övningen för
motoriken, både på kort men även på
lång sikt.

Digitala läs- och skrivverktyg underlättar för många
elever då de slipper de finmotoriska svårigheterna
med att greppa en penna och forma bokstäver för
hand. Forskning visar att elever som arbetar med
digitala verktyg i sin tidiga skrivinlärning
producerar mer text än de som skrivigt analogt.
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Motivation

Socialt samspel

Minne och
kognition

Digitala verktyg bidrar enligt forskning till en ökad
motivation både när det kommer till läsning och
skrivning. Datorer och lärplattor innehåller detaljer
så som bilder, ljud och rörelser som bidrar till ett
mer lustfyllt lärande.
Digitala verktyg underlättar även för elever med
motoriska svårigheter vilket forskning visar ökar
deras motivation till att lära sig skriva. Även
talsyntes visar sig ha en positiv effekt på elevers
motivation. Kan de inte läsa så finns möjligheten att
få texten uppläst och vid skrivinlärningen erbjuder
talsyntes stöd och hjälp vilket ökar motivationen.
Forskning visar att vid arbete med digitala verktyg i
den tidiga läs- och skrivinlärningen ökar elevers
sociala samspel. De digitala verktygen underlättar
för eleverna att samarbeta och skriva gemensamma
texter. Talsyntes gör det även möjligt för elever att
ta del av varandras texter, oberoende av hur långt
de kommit i läs- och skrivinlärningen.
När vi skriver analogt, känner oss fram på pappret
och formar bokstäver med handen, väcks ett flertal
olika sinnen vilket aktiverar större delar av hjärnan
än vad som aktiveras vid digital skrivning. Detta
bidrar till att vi lättare minns bokstävernas och
ordens estetiska egenskaper och vi får lättare att
komma ihåg bokstäverna.

Trots att digitala verktyg och dess
inbjudande detaljer visar på en ökande
motivation hos elever, kan dessa
detaljer även orsaka negativa effekter i
form av att de kan vara distraherande
och störa elevers koncentration. Att
appar och spel finns så nära till hands
vid arbete på digitala verktyg är även
det en negativ och distraherande effekt
på motivationen.

Inlärning med digitala verktyg medför
att det blir svårare att minnas
bokstävers och ords utseende. Vid
läsning av digitala texter är det svårare
att komma ihåg platser för händelser.

Forskning visar även på positiva effekter på minnet
gällande analog läsning. När vi läser tryckt text har
vi lättare att lokalisera oss i texten, handlingen och
platser för händelser. Därmed är det lättare att
minnas och återberätta en text som är läst analogt.

4. Diskussion
Detta kapitel innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen
diskuteras studiens metod i relation till studiens syfte utifrån genomförande och granskning
av insamlad empiri. Sedan följer en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i
relation till syfte, bakgrund och frågeställning.

4.1 Metoddiskussion
Innan vi påbörjade arbetet med litteraturöversikten fanns en vision om det slutgiltiga
resultatet. Utifrån våra förkunskaper och erfarenheter skapade vi nyckelord att utgå från i
sökningarna. När sökningen påbörjats upptäckte vi att de få nyckelord vi hade gav för högt
antal träffar och en avgränsning var nödvändig. Vi insåg även att de flesta träffar vi fick
berörde elever med svårigheter i läs- och skrivinlärningen, vilket inte kan kopplas till studiens
syfte. För att få sökningen mer relevant användes booleska operatorn NOT. Sökningen var
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fortfarande inte effektiv då fler och nya nyckelord behövdes. Dessa nyckelord tillskansades
genom en redan funnen artikel. För att avgränsa sökningen ytterligare användes även de
booleska operatorerna AND och OR. Hade kunskapen funnits om dessa operatorer från
arbetets start hade mycket tid kunnat sparas.
Att få för många träffar på sökningarna var ett pågående problem under processen i att finna
en givande söksträng, men när en fungerande söksträng väl var funnen och relevanta artiklar
hittades gick vi över till manuella sökningar. Denna sökmetod ledde oss vidare till ett stort
antal artiklar som använts i studien och problemet med för många sökträffar försvann. Under
arbetets gång insåg vi vid ett tillfälle att vi saknade forskning om elever som läser analoga
respektive digitala texter. Beslutet togs då att komplettera vår sökning genom att göra
ytterligare manuella sökningar där sökordens fokus ändrades till att rikta in sig på det vi
saknade forskning om. Detta visar på att vi inte hade tillräckligt många artiklar när vi började
skriva och konsekvensen blev att sökandet efter artiklar blev en pågående process längs
arbetets gång. När manuella sökningar görs finns risken att gå miste om relevanta artiklar
som hade kunnat gå att finna med en givande söksträng. Med en systematisk litteratursökning
istället för manuella sökningar finns möjligheten att vi hade fått fram forskning om elever
som läser analoga respektive digitala texter.
I denna litteraturöversikt har vi försökt att undvika att ha med artiklar som är skrivna av
samma forskare då det inte känns trovärdigt att styrka en artikel med en annan artikel som är
skriven av samma forskare och med samma agenda. Dock har vi en artikel skriven av
Mangen (2016) som tillsammans med andra forskare ligger bakom ytterligare två artiklar som
är med i denna studie, Mangen och Balsvik (2016) och Mangen, Anda, Oxborough och
Bjønnick (2015). Vi har valt att ha med dessa tre artiklar trots att en och samma forskare
förekommer i samtliga på grund av att olika tankar och resultat framkommer i artiklarna.
Detta arbete innehåller två artiklar som är litteraturöversikter, vilket gör att dess resultat kan
ha påverkats av forskarens egna åsikter. Detta är viktigt att ha i åtanke när denna
litteraturstudies resultat utläses.
De valda artiklarna är från länder i Europa och Nordamerika, detta endast på grund av att de
var de enda relevanta artiklar som gick att finna. Artiklar från länder med ett annat skriftspråk
än det latinska alfabetet valdes bort då läs- och skrivinlärningen i dessa länder ser annorlunda
ut. Ett krav för de artiklar som är med i denna litteraturöversikt är att artikeln handlar om läs20

och skrivinlärning i ett språk som skrivs med det latinska alfabetet och är elevernas
förstaspråk.
Ett genomgående problem i arbetet med artiklarna var att komma fram till vilken metod
forskarna använt sig av. Det var svårt att förstå om forskaren själv låg bakom projekten som
redovisades i artiklarna eller om forskaren endast kommenterade och skrev om projekten. För
att komma fram till vilken metod som används i de valda artiklarna genomfördes en
granskning av artiklarna. Även artiklarnas slutsatser och resultat visade sig till viss del vara
svårförstådda och i vissa fall till synes otillräckliga. Efter att ha läst om studiernas metod och
genomförande följde som oftast en väldigt kort slutsats och resultat vilket gav känslan att
studierna som genomförts inte visat på speciellt mycket och att forskarna haft svårt för att nå
ett konkret resultat. På grund av detta var det i vissa fall svårt att förstå vad artiklarnas olika
studier faktiskt kommit fram till.

4.2 Resultatdiskussion
Efter att ha bearbetat den insamlade empirin och analyserat de samtliga artiklarnas resultat,
har flera tankar uppkommit, som ska diskuteras vidare, för att sedan mynna ut i slutsatser.
Agélii-Genlott & Grönlund (2013), Arndt (2016), Mangen (2016) och Hellblom-Thibblin och
Garpelin (2015) har nått liknande resultat när det kommer till de studerade elevernas
motivation i förhållande till digitala verktyg och pekar på en positiv effekt och en ökad
motivation när det kommer till både läsning och skrivning. Ett gemensamt resultat i artiklarna
av Arndt (2016), Agélii-Genlott och Grönlund (2013), Mangen och Balsvik (2016) och
Trageton (2014) är att eleverna som studierna berörde producerade mer text och bokstäver
när de fick skriva på tangentbord istället för penna och papper. Detta är ett återkommande
resultat som vi börjat problematisera och vi har funderat över om detta är en positiv effekt av
digitala verktyg eller inte. Bara för att eleverna producerade mer text betyder inte det att det
är ett bättre resultat än att skriva kortare texter med analoga verktyg. Vi kan inte utläsa i
resultaten att de texter som eleverna producerade på digitala verktyg är av bättre kvalité än de
texter som var skrivna med analoga verktyg, endast att texterna var längre och att eleverna
använde sig av fler ord och bokstäver. Att eleverna producerade mer text med digitala
verktyg kan även detta ses bero på motivationen då eleverna slipper kämpa med
finmotoriken. Under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi
uppmärksammat att finmotoriken är något som är ansträngande för eleverna då de lägger
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mycket energi på att greppa pennan rätt och forma bokstäverna. Många elever lägger även
fysiskt energi på att trycka pennan hårt mot pappret och håller andan under koncentrationen.
Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2016), Mangen (2016), och Vinci-Booher, James och James
(2016) menar dock att finmotoriken är en viktig del och har en långvarig effekt även på
framtida motorik. Forskarnas studier visar att vid analog skrivning aktiveras fler kognitiva
förmågor och fler sinnen väcks. Detta har en positiv effekt på hjärnan då fler områden i
hjärnan blir aktiva vilket i sin tur har en positiv effekt på arbetsminnet likväl som på minnet i
allmänhet. Även studien gjord av Mueller och Oppenheimer (2014) visar på att analog
skrivning har en positiv effekt på minnet och inlärningen. Av detta kan vi utläsa att
finmotoriken är påfrestande och utmanande för elever i de tidiga skolåren, trots detta har
pennan en stor betydelse och positiva effekter för framtiden när det kommer till minne,
kunskapsutveckling och motoriska färdigheter. Vi ser även fördelar med att använda
lärplattor som innehåller appar som fokuserar på elevernas bokstavsträning likt Arndt (2016).
De positiva effekterna vi ser med att låta eleverna bokstavsträna på lärplattor är att de blir
motiverade samtidigt som de får träna på att forma de olika bokstäverna. Att forma
bokstavsträna på lärplatta ger inte samma effekt på hjärnan som att greppa pennan men
eleverna får fortfarande med sig armrörelsen. Väljer lärare att eleverna endast ska använda
sig av digitala verktyg i den tidiga skrivinlärningen anser vi att finmotoriska övningar måste
kompletteras in i undervisningen.
Neumann, Finger och Neumann (2016) och McVicker (2017) belyser skillnaderna mellan att
läsa digitala och analoga texter. Forskarna menar att eleverna blir distraherade av att läsa på
digitala verktyg då det finns detaljer, såsom rörliga bilder, ljud och läten. När McVicker
(2017) intervjuade eleverna som deltog i studien bekräftar de att på de digitala verktygen
finns spel och appar väldigt lättillgängliga vilket gör att det blir svårt att koncentrera sig på
läsningen. Mangen (2016) menar att dessa detaljer kan bjuda in till läsning och på så sätt
motivera unga elever till att lära sig läsa men påpekar samtidigt att detta inte betyder att
digital läsning är bättre än analog då forskaren menar att motoriken är en viktigare aspekt än
motivation. Vi anser att läsning av digitala texter kan ha en positiv effekt på motivationen
men gynnar framförallt de elever som har lätt att behålla fokus och att koncentrera sig trots
distraktioner. Samtidigt ser vi vikten av att eleverna är motiverade till att lära sig läsa samt att
bilder och ljud kan bidra till en mer lustfylld läsning och precis som Ruismäki, Salomaa och
Ruokonen (2015) menar, ser vi att digitala verktyg har potential att få elever mer engagerade
och intresserade av att lära sig läsa och skriva. Trots detta behöver det inte vara det mest
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effektiva verktyget för läs- och skrivinlärning i svenskämnet. Ser vi istället på Mangen (2016)
och Dundar och Akcayirs (2012) forskning visar den att minnet även här påverkas av vilket
läsverktyg du använder vid läsinlärningen. Forskarnas studier visar att vid analog läsning
minns eleverna mer detaljer, platser för händelser och har därför lättare att återberätta
innehållet. Detta till skillnad från läsning av digitala texter där eleverna till största del minns
huvudhandlingen men har svårt att lokalisera sig i texten och har därför svårt att återberätta
detaljer. Mangen (2016) menar att detta beror på att det är svårt att lokalisera sig vid läsning
på ett digitalt verktyg. I det centrala innehållet under ämnet svenska i Lgr11 (Skolverket,
2017) är att läsa, förstå och tolka texter ett kunskapskrav, vilket kan bli svårt att uppnå vid
digital läsning då läsning på digitala verktyg försvårar för läsförståelsen och förmågan att
återberätta texter. Något vi håller med om är att det är svårt att lokalisera sig i en text skriven
på ett digitalt verktyg. Vi upplever det enklare att hitta tillbaka till ett specifikt stycke eller
korrektur läsa en text om den finns analogt framför oss. Efter att ha läst artikeln av McVicker
(2017) väcktes funderingar kring elevers val av läsverktyg. Först belyser forskaren att elever i
de tidiga skolåren föredrar tryckta böcker framför e-böcker, för att sedan lägga fram
argument som visar på motsatsen då hon poängterar att samma elever väljer att läsa e-böcker
framför tryckta böcker då dem är vana vid att få information via en skärm och är flytande i
det digitala språket. Våra tankar kring detta leder oss in på att eleverna tycker det är lättare att
läsa tryckta böcker men väljer ändå e-böcker då det är roligare och ökar deras motivation.
Agélii-Genlott och Grönlund (2013) och Arndt (2016) poängterar de positiva effekterna av
talsyntes gällande skrivinlärningen hos eleverna som deltagit i studierna. Talsyntes är något
vi har sett mycket av ute i praktiken när eleverna skriver digitalt. Vi ser det som en positiv
effekt att eleverna direkt kan lyssna på det de skrivit och på så sätt höra eventuella fel i sina
texter. Genom detta kan eleverna själva fundera över vad det är som har blivit fel och
bearbeta sin text utan mänsklig medling. Ännu en positiv effekt av talsyntes är den direkta
feedbacken som ges till eleverna som leder till att deras motivation ökar. Situationen att en
elev lämnar in en text med mycket stav- och grammatiska fel kan även undvikas med hjälp av
talsyntes. Förutom Agélii-Genlott och Grönlund (2013) tar även Neumann, Finger &
Neumann (2016) och Mangen och Balsvik (2016) upp effekterna av talsyntes och icke
mänsklig medling men i förhållande till elevers läsinlärning. Precis som forskarna menar,
anser även vi, att talsyntes har en positiv effekt på elevers läsinlärning och motivation då alla
kan vara med och delta, oberoende av hur långt de kommit i läsinlärningen. Att eleverna kan
följa med i texten medan de får den uppläst för sig menar vi är en fördel för alla elever innan
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de kommit igång med läsningen. Även i läsinlärningen ser vi positiva effekter av den direkta
feedbacken eleverna får på sin läsning då de slipper sitta och vänta på hjälp från sin lärare.
Detta kopplar vi även till elevernas motivation då den icke mänskliga medlingen kan undvika
att det blir pauser och väntetid i läsningen.
När vi granskade de valda artiklarna fann vi att ASL var en populär metod att skriva om och
ha som grund i forskningarna. Trots att vi anser att det är en väldigt bra metod ser vi vissa
brister. ASL är inte baserat på forskning och kan inte ses som vetenskaplig vilket har till följd
att konsekvenserna som blir från användandet av metoden inte är tillräckligt studerade. Detta
är även något Mangen (2016) och Mangen, Anda, Oxborough och Bjonnick, (2015) tar upp
och som vi vill poängtera att forskarna till övriga artiklar borde ha i åtanke och framföra i
deras studier. Precis som Trageton (2014) anser vi att eleverna ska börja med digitala läs- och
skrivverktyg redan i förskoleklass, däremot vill vi lyfta fram att helt utesluta pennan som
skrivverktyg fram till eleverna börjar årskurs två kan ha ett flertal negativa effekter på
motoriken, inlärningen och kunskapsutvecklingen.

4.3 Slutsats och implikation
Nedan följer en kort sammanfattning av litteraturöversiktens viktigaste resultat
sammanfattade i form av slutsatser. Vidare kommer ett förslag på hur fortsatt forskning inom
det valda ämnet kunnat se ut.
Från de resultat vi sett kan vi tydligt utläsa motivationen och motoriken som en röd tråd och
som två av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när det kommer till barns tidiga läs- och
skrivinlärning. Barnen måste vilja lära, vilket betyder att motivationen måste finnas där.
Resultaten visar att motivationen lättast nås genom arbete med digitala verktyg då dessa
framförallt underlättar för ungas finmotoriska svårigheter men även inbjuder till ett mer
lustfyllt lärande. Dock finns det vissa aspekter av lärande som endast kan nås genom arbetet
med analoga verktyg. Trots att finmotoriken kräver ansträngning av eleverna visar resultaten
att finmotoriken som krävs för att hålla en penna och forma bokstäver är en väsentlig del
även för deras framtida motoriska färdigheter. Träningen med att hålla i och skriva med
penna måste därför börja redan i ung ålder.
Även att läsa digitala texter framför analoga har positiva effekter på motivationen men
negativa effekter på elevernas förmåga att återberätta och lokalisera sig i text och handling.
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Digitala texter inbjuder, med hjälp av bilder, ljud och ljus, till ett mer lustfyllt lärande vilket
ger effekten ökad motivation. Dock kan dessa attribut vara störande för vissa elever. En säker
slutsats att dra av detta blir därför att läsning av digitala texter bäst passar de elever som har
lätt för att hålla fokus och koncentration och inte låter sig lockas av distraherande spel och
appar som finns på datorn/lärplattan.
För att svara på studiens frågeställning “Vilka effekter har elevernas användande av analoga
jämfört med digitala verktyg på deras tidiga läs- och skrivinlärning?” kan vi sammanfatta det
hela med att det finns både positiva och negativa effekter av de båda verktygen. De digitala
verktygen har positiva effekter på motivation, lustfyllt lärande, samarbete och underlättar för
de finmotoriska svårigheterna. De digitala verktygens talsynteser och ordbehandlingsprogram
visar positiva effekter på motivationen när det kommer till direkt feedback samt att de slipper
pauser i väntan på hjälp från lärare. De analoga läs- och skrivverktygen visar på positiva
effekter när det kommer till minnet och är helt väsentliga i träningen av motoriken. I stort
visar de analoga verktygen på mer långsiktiga positiva effekter då de även underlättar för
kommande kunskapsutveckling. Av detta dras slutsatsen att en kombination av digitala och
analoga läs- och skrivverktyg, redan från förskoleklass, är mest gynnsamt för elevernas läsoch skrivinlärning. Forskningen visar flera positiva effekter av de båda verktygen vilket
implicerar att båda verktygen med fördel kan användas samtidigt.
Slutligen har vi reflekterat över hur vidare forskning inom ämnet skulle kunna ta form. Något
vi är intresserade av är om digitala verktyg endast ökar elevernas motivation för att det är
något nytt och spännande. Vi har funderat över hur det blir när det inte längre är något
speciellt att få arbeta med digitala verktyg eller att alla i klassen har varsin dator/lärplatta. Vi
är tveksamma till om det fortsätter att öka elevernas motivation i den tidiga läs- och
skrivinlärningen eller om det kommer krävas något nytt. Vidare studier bör således undersöka
elevers och lärares uppfattningar om digitala verktyg som motivationshöjare inom elevers
tidiga läs- och skrivinlärning.
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