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digital och analog skrivinlärning i skolan. Syftet med litteraturöversikten är att 

ta reda på vad forskning säger om effekter av digitala och analoga skrivverktyg 

för elevers skrivinlärning i ämnet svenska. Mer precist har vi besvarat 

frågeställningen: Vilka främjande och icke främjande effekter har digital- och 
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Förord  
Om lite mer än ett år är vi nyexaminerade lärare och kommer den hösten förhoppningsvis få en 

lärartjänst. I vår anställning kommer mycket av lektionsplaneringen handla om att lära våra elever 

att skriva och främja elevernas skrivning. Men hur gör vi detta? Vi sitter idag i ett hav av olika 

forskning, artiklar, lärare, författare och debattörer som är oense om hur läraren på bästa sätt ska 

lära elever skriva. Vem ska vi lita på? Oenigheten bland dessa aktörer gör oss förvirrade och osäkra 

på hur vi ska bemöta vårt kommande yrke. Vi är tacksamma för möjligheten att under en halv 

termin, under vår lärarutbildning få undersöka frågan på djupet. Eftersom vi ska bli 

grundskolelärare i F-3 anser vi skrivinlärningsbiten som väsentlig att ha kunskap om till vår 

framtida yrkesroll. Det är heller inte bara vi själva som vinner på att få genomföra en 

litteraturöversikt för att synliggöra olika effekter för olika skrivverktyg, utan även våra framtida 

elever och deras föräldrar. Detta eftersom vi möjligtvis kan bistå dem med hjälp.  Förutom att 

bistå föräldrar och elever med hjälp, kommer vi även kunna hjälpa framtida kollegor eftersom vi 

kommer vara kunniga inom området. 

 

Under examensarbetets gång har vi diskuterat och analyserat det vi läst kontinuerligt för att få ut 

så mycket av empirin som möjligt. Det har både funnits tillfällen då vi skrivit tillsammans, men 

även tillfällen då vi skrivit enskilt. Vi har alltid diskuterat vad som ska skrivas in i 

litteraturöversikten och alltid läst varandras texter och redigerat om detta behövts. Vi vill tacka 

varandra för ett fantastiskt och professionellt samarbete genom hela examensarbetet. Samarbetet 

har varit roligt och har bidragit till att vi har kunnat ta åt oss djupare kunskaper inom området. 

Slutligen vill vi tacka våra handledare för att ha givit oss konstruktiv kritik till att utveckla vår 

akademiska tankeverksamhet samt skrivande. 

 

Högskolan i Halmstad, 24 juni 2019 

Marina Arsenic & Josephine Larsson 
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1. Bakgrund  
Under de senaste åren har det debatterats och diskuterats kring hur mycket de digitala verktygen 

får styra skrivinlärningen i skolan. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, säger i 

Nyhetsmorgon (2019) att lärare ska passa sig för användandet av digitala verktyg i undervisningen 

då det lätt kan leda till distraktion i lärandet. Han är generellt inte emot användandet av digitala 

verktyg i skolan, utan är medveten om att det kan användas till något positivt. Klingberg menar att 

distraktionerna kan undvikas om eleverna lär sig hantera de digitala verktygen. Här förtydligar 

Regeringskansliet (2017) den reviderade upplagan av läroplanen för grundskolan genom att påpeka 

att eleverna ska lära sig hantera digital utrustning kritiskt och värdera hur dessa verktyg möjliggör 

individens utveckling. I Nyhetsmorgon (2019) menar Klingbergs motdebattör Karin Nygårds, 

lärare och författare, att digitaliseringen lett till stora fördelar inom skolundervisningen. Detta till 

exempel genom att närma sig individualiseringen av skolan. Nygårds menar att digitaliseringen 

skapat bättre förutsättningar att skapa uppgifter till eleverna utifrån deras förmågor 

(Nyhetsmorgon, 2019). Precis som Nygårds (Nyhetsmorgon, 2019), talar Skolverket (2019) om att 

utbildningen ska vara likvärdig. Detta innebär att eleverna ska få möjlighet till undervisning utifrån 

sina egna förutsättningar och behov. Fortsatt debatteras det kring hur de verksamma händerna 

bidrar till kunskapsutveckling. Handen och hjärnan är sammankopplade vilket Lundborg (2016, 9 

maj), professor vid Lunds universitet och tidigare överläkare för handkirurgiska kliniken vid Skånes 

universitetssjukhus i Malmö, talar om. Lundborg beskriver att handens avancerade 

sammankoppling med hjärnan är en bidragande faktor till hur människans intellekt utvecklas och 

fungerar. Lundborg nämner även pennan som handens mäktigaste verktyg. Nedan beskriver vi de 

centrala begreppen för vår litteraturöversikt och hur debatterna förs fram av forskare och 

författare. 

 

1.1 Centrala begrepp 
Skrivinlärning 

Enligt Skolverket (2019) ska eleven i slutet av årskurs tre kunna skriva enkla texter, använda sig av 

stor bokstav, punkt och frågetecken men även kunna stava ord som är vanligt förekommande för 

eleven själv. Enligt Skolverket (2017) innebär detta att alla elever ska få möjligheten att bli trygga i 

sina språkliga kunskaper och i hur eleven uttrycker sig i skrift. I litteraturöversikten undersöks hur 

elevers skrivinlärning påverkas beroende på om digital- eller analogbaserade skrivverktyg används, 

därför spelar begreppet skrivinlärning en central roll. 

 

Analogbaserade skrivverktyg 

Som kunskapskrav för årskurs tre finns kravet att eleven ska kunna skriva med läslig handstil 

(Skolverket, 2019). Kunskapskravets innebär att eleven ska träna och kunna bokstävernas form 

(Skolverket, 2017). Ett av Skolverkets (2019) syfte är att eleven ska kunna uttrycka sig genom skilda 

medier, detta förklarar Skolverket (2017) genom att beskriva att dessa medier kan vara 

pappersburna. I denna litteraturöversikt innebär analogbaserade skrivverktyg således att skriva för 

hand eller att skriva med penna som skrivverktyg.  
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Digitalbaserade skrivverktyg 

När det handlar om digitala skrivverktyg avser Skolverket (2019) framförallt skrivförmågorna i 

kunskapskraven i svenska. Skolverket (2017) menar att eleven ska ges möjlighet att kommunicera 

via digitala miljöer för att utveckla sig i takt med samhället. Digitalbaserade skrivverktyg i denna 

litteraturöversikten innebär att dator eller läsplatta används som skrivverktyg. 

 

1.2 Skrivinlärning  
Barn knäcker skrivkoden om de hela tiden ges möjlighet att skriva ord och meningar menar 

Fridolfsson (2015). Hon talar om att elever som kontinuerligt får träna på att skriva meddelanden 

mellan varandra till slut blir skickliga skrivare. Med andra ord, menar Fridolfsson att kontinuerlig 

träning kan ge färdighet och att börja med detta i god tid är önskvärt. Även Eriksen Hagtvet 

(2004a) talar om skriftliga kunskaper genom att jämföra muntlig och skriftlig kommunikation. För 

att undvika misstolkning måste den skriftliga kommunikationen vara detaljerat skrivet. Eriksen 

Hagtvet menar att den muntliga kommunikationen kan stödjas av kroppsspråk eller direkt 

förklarande ord, medan den skriftliga kommunikationen endast har skiljetecken som stöd. Således 

kräver skriftspråket en del krav som måste uppnås för att läsaren automatiskt ska kunna få samma 

känsla av texten som den muntliga kommunikationen hade kunnat ge. 

 

Meningsskapande ser Liberg (2013) som en drivande faktor för skrivning. Hon talar om att 

eleverna måste se mening i det de skriver för att vilja skriva. Ett sociokulturellt perspektiv är att 

föredra, vilket skapar mening för eleverna. Om inte ett sociokulturellt synsätt beaktas i 

undervisningen kan detta innebära läs- och skrivsvårigheter för eleven. Trageton (2014) hävdar att 

naturliga skrivprocesser där eleverna producerar egna texter digitalt leder till ett meningsfullt 

läslärande. Han belyser framförallt att elever i behov av stöd måste ges möjlighet att få skriva ner 

sina berättelser för att lära sig läsa med utgångspunkt ur dessa. Införandet av datorer i klassrummen 

och läsande av egenproducerade texter, har lett till digital läs- och skrivglädje bland elever i årskurs 

ett.  

 

1.3 Skriva för att lära sig läsa  

Enligt Fridolfsson (2015) samspelar skrivinlärning och läsinlärning med varandra och den ena 

förmågan förvärvs sällan utan den andra. Fridolfsson menar även att läraren bör undervisa inom 

båda områdena samtidigt eftersom elevens grafematiska och fonematiska medvetenhet stärker 

varandra. Även Eriksen Hagtvet (2004a) menar att dessa samspelar. Eriksen Hagtvet talar även 

om, genom att läraren utgår från metoden “att skriva sig till läsning” kommer läskunskaperna 

automatiskt. Detta eftersom eleven kontinuerligt måste granska och förbättra sin text genom att 

läsa vad hen har skrivit. Att lära sig skriva är en mycket komplex förmåga att lära sig, menar 

Fridolfsson (2015) och talar om att det kräver mer träning för att knäcka skrivkoden än läskoden. 

Trots detta talar Fridolfsson om att barn hellre tar initiativ till att tidigt börja skriva än vad de gör 

till att läsa. Författaren menar att barn i ett tidigt skede börjar skriva, för att sedan bokstav för 

bokstav ljuda, för att till sist få en automatiserad ordavkodning. Vidare innebär även denna process 
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att barnet enklare kan förknippa bokstavsutseende med ljud och kan därmed få ett försprång när 

skolan startar.  

 

Integrated write to read (iWTR) metoden har visat sig vara främjande för elevers skrivinlärning om 

den används i en social kontext. Det kontinuerliga formativa arbetet eleverna hade med sina 

klasskamrater menar Agélii Genlott och Grönlund (2013) kan ha varit en faktor som bidragit till 

det positiva utfallet. Författarna anser att eleverna därigenom kunde förbättra sina texter med den 

kamratbedömning de fick, men även att samtliga elever tränade på sin läsförmåga under tiden. 

Detta var oberoende av om eleverna hade läs- och skrivsvårigheter eftersom förutsättningar utifrån 

detta bejakades genom att till exempel använda talsyntes som kompletterande hjälpmedel. 

Författarna beskriver iWTR-metoden liknande som ”att skriva sig till läsning” men betonar vikten 

av att iWTR ska ske i en social kontext. De utförde kvalitativa jämförelser i sin studie på hur 87 

förstaklasselevers skrivning påverkas i jämförelse med traditionell skrivinlärning. Eleverna delades 

upp i två grupper där 41 elever fick skriva digitalt och 46 elever fick skriva analogt. 

 

1.4 Att skriva digitalt eller analogt 
Användandet av datorn i skolan har varit speciellt gynnsam för elever mellan fyra och sju år som 

Eriksen Hagtvet (2004b) studerat. Elever i denna ålder hindras i sin skrivutveckling när de får 

skriva för hand till skillnad från när får skriva på datorn. Detta hinder använder Trageton (2014) 

som en motivering till hans metod ”att skriva sig till läsning” (ASL) och betonar hur mycket enklare 

och mer motiverade eleverna blir med datorn som skrivredskap. Bland annat är det lättare att läsa 

en dataskriven text till skillnad från en text eleven skrivit i en bok för hand. En parallell kan dras 

till Fridolfsson (2015) som påstår att elevens självförtroende blir starkare när eleven får skriva på 

datorn. Detta till skillnad från en handskriven text som är avslöjande och exponerar elevens brister. 

Även Nordmark (2018) talar om fördelar med digitalt skrivande. Nordmark nämner att eleverna 

enklare har tillgång till verktyg såsom snabbredigering och att enkelt kunna spara sin text, men 

även att kunna dela den med andra. Att skriva med hjälp av datorn är heller inte lika motoriskt 

krävande som att skriva med en penna, vilket främjar elever med skrivsvårigheter i deras skrivande 

menar Nordmark.  

 

Som kritik mot det digitala skrivandet hävdar Healy (1999) att användandet av för mycket teknisk 

utrustning i samhället medfört skadliga effekter på speciellt barn. Barns koncentrationsförmåga 

har halverats på grund av för mycket digital tillgång och barn idag förväntar sig att allt ska ske 

snabbt. Healy bedömer att tekniken leder till en distraktion hos eleverna, där eleverna hellre spelar 

spel på datorerna än faktiskt använder datorn för att lära sig. Healy ställer sig ändå inte helt kritisk 

emot digitala verktyg utan menar att kompetensen inom området måste vidgas för att på bästa sätt 

dra nytta av tekniken i undervisningen. Även Nordmark (2018) kritiserar digitalt skrivande 

eftersom detta kräver mycket förförståelse och tekniska kunskaper. Nordmark betonar vikten av 

att läraren måste undervisa om hur ordbehandlingsprogram fungerar och att eleven själv måste 

vara kritisk gentemot (om det finns) automatisk rättstavning. Nordmark talar även om att det finns 

många faktorer som inverkar på elevernas skrivinlärning såsom lärarens pedagogik, läromedel och 
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ämnesinnehåll. Det är därför inte tekniken i sig som bidragit till positiva effekter i skrivinlärningen, 

utan snarare när läraren genomfört en bra planering och formulerat tydliga lärandemål. 

 

Två grupper av elever har studerats av Agélii Genlott och Grönlund (2013) där den ena gruppen 

fick skriva på dator och den andra gruppen fick skriva för hand. Det visade sig att eleverna som 

fick skriva på dator hade tydligare handling, det vill säga mer innehållsrika texter. Texterna var även 

längre och mer strukturerade än de som skrev för hand. En annan studie som också kvalitativt 

studerat två olika grupper elever där ena gruppen fick skriva på dator och den andra gruppen fick 

skriva för hand har genomförts av Wollscheid, Sjaastad, Tömte och Löver (2016). De såg i sin 

studie att det inte fanns någon signifikant skillnad i antal ord eller felstavningar i de olika grupperna. 

I studien studerades 800 elever i årskurs 1–7.  

 

Digitala verktyg erbjuder eleverna möjligheter att enkelt redigera dokument men även att kunna 

dela till en publik för att läsas (Andersson & Sofkova Hashemi, 2016). Författarna har kvalitativt 

undersökt hur digitala verktyg används i tre olika klasser från olika skolor i Sverige. De har studerat 

12 elever i åldrarna 7–8 år, fyra från varje klass, lika fördelade med hänsyn till kön och prestation. 

I undersökningen har skolorna olika mycket utbud av digitala skrivverktyg, hur de implementeras 

samt att skolorna skiljer sig åt även inom aspekten andraspråkselever. Vi menar att även om 

reliabiliteten kan diskuteras, eftersom elevernas förutsättningar på skolorna som används i studien 

skiljer sig markant åt och eftersom eleverna i studierna fått skriva olika typer av texter, är det 

intressant att reflektera över att eleverna fick känslan av att deras producerade texter är av 

betydelse. Detta eftersom texterna mottogs av en publik och därmed fick större mening för 

eleverna.  

 

Oavsett ålder ska elever ges möjligheter att skapa texter med och utan digitala verktyg menar 

Skolverket (2017). Att därför utesluta analog eller digital skrivning helt är inte ett alternativ i dagens 

skola. Vi vill därför genom denna litteraturöversikt varken utesluta det digitala eller analoga 

verktyget utan snarare undersöka hur elevers skrivinlärning utvecklas i förhållande till båda typerna 

av verktygen.  

 

1.5 Problemområde 
Sammanfattat undersöks problemområdet om digitaliseringen i skrivinlärningen som stort. Det vill 

säga problemområdet innebär att synliggöra analoga och digitala skrivverktygs främjande och icke 

främjande inverkan på elevers skrivinlärning.  Studier, författare, lärare och forskare är inte överens 

om vilket skrivverktyg som är lämpligast för unga elevers skrivinlärning. Fridolfsson (2015) anser 

att digitalt skrivande stärker elevers självförtroende då de inte exponerar sin handstil. Trageton 

(2014) hävdar att eleverna blir mer motiverade att skriva när de får skriva på datorn då de inte 

behöver tänka på att forma bokstäver, och får hjälp av olika datorprogram med att stava. Andra 

som Healy (1999) menar dock att digitaliseringen lett till att eleverna har svårt att hålla 

koncentrationen under en längre tid. Nordmark (2018) belyser även att det tar tid att lära eleverna 
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att hantera digitala skrivverktyg innan de kan använda dem och frågar sig därför om det är värt att 

lägga tiden på detta. Även studier visar olika resultat där Agélii Genlott och Grönlund (2013) studie 

visade att eleverna skrev längre och mer strukturerade texter på datorn medan Wollscheid m.fl. 

(2016) studie inte visade någon skillnad i om eleverna skrev för hand eller på dator. Självklart kan 

dessa aspekter ha en rad olika förklaringar till varför studier visar olika resultat, som olika uppgifter, 

omständigheter och olika elever. Ett skrivverktyg som fungerar för en elev behöver inte 

nödvändigtvis fungera för en annan. Vi ser det därför betydande att ge klarhet i vad läraren kan 

förvänta sig om hur elevers skrivförmåga kan påverkas i förhållande till digitala och analoga 

skrivverktyg. 

 

1.6 Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturöversikten är att ta reda på vad forskning säger om effekter av digitala och 

analoga skrivverktyg för elevers skrivinlärning i ämnet svenska. Mer precist kommer 

frågeställningen att besvaras: 

• Vilka främjande och icke främjande effekter har digital- och analogbaserade skrivverktyg 

för elevers skrivinlärning i årskurs 1–3? 
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2. Metod  

I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för litteraturöversikten redogöras, där den 

systematiska litteratursökningen beskrivs. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver bristen med att litteraturöversikter sällan är systematiska. De konstaterar att en 

litteraturöversikt måste omfatta nog med studier av god kvalitet för att en slutsats ska kunna dras. 

De menar också att all litteraturempiri ska redovisas för att öka litteraturöversiktens reliabilitet. 

Senare i metodavsnittet redovisas även hur empirin bearbetats. 

 

2.1 Tillvägagångssätt för insamling av empiri 
Nedan följer en detaljerad redovisning av tillvägagångssätt för insamling av empiri. Det beskrivs 

vilka sökstrategier och vilka databaser som använts. Sedan redovisas avgränsningar och urval som 

genomförts, detta i relation till inklusions- och exklusionskriterier.  

 

2.1.1 Sökstrategier 
För att hitta sitt empiriska material skriver Eriksson Barajas m.fl. (2013) om olika sökstrategier. De 

menar att en strategi är att utgå från sin frågeställning för att komma fram till lämpliga sökord. I 

strategin har vi använt oss av olika ordkombinationer med hjälp av booleska operatorer, för att 

antigen utöka eller minimera antalet träffar. Till exempel när sökordet iPad användes på databasen 

ERIC resulterade det i ohanterligt antal träffar. För att smalna av sökresultaten kombinerades 

sökordet med elementary school och grade 1. Detta tillsammans med den booleska operationen AND 

för att få färre och mer relevanta träffar. Detta för att kunna göra ett systematiskt urval (se bilaga 

B). I sökningarna som genomförts har ibland även så kallade citattecken i kombination med AND 

använts för att få fram specifik koppling till studiens syfte, samt för att begränsa sökresultatet. 

Eftersom söksträngarna fått hanterbart antal träffar fanns det ingen användning för dem booleska 

operatorerna OR och NOT (se bilaga B). Som syns i bilaga B har alla förutom en söksträng fått 

flertalet antal träffar. För att kunna göra systematiska urval fokuserar vi främst på studiernas 

abstrakt och hur relevanta de är för litteraturöversiktens syfte. Fanns intresse fortsatte läsningen 

av vald källa för att undersöka om träffen var relevant eller inte för studien. För att avgöra en 

studies relevans finns inklusions- och exklusionskriterier som redovisas i tabell 1 och tabell 2. 

 

Från Halmstad högskolas databaskatalog har ERIC (https://search.proquest.com/–

advanced?accountid=11261), SwePub (http://www.swepub.kb.se/) och OneSearch 

(https://hh.se/bibliotek.html) använts för sökning av vetenskapliga artiklar. Tidigare studenters 

litteraturöversikter med liknande studiesyfte har använts som inspiration för att finna ytterligare 

artiklar. Vi har granskat tidigare studenters litteraturöversikters referenslistor för att hitta möjliga 

artiklar till denna litteraturöversikt. Därefter söktes primärkällan upp och granskades. Detta kallas 

att genomföra manuella sökningar och genererade författarnamnen: Helene Dahlström, McCarney 

samt Mueller och Oppenheimer. 
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I försök att få vetenskapliga artiklar som riktar sig mot litteraturöversiktens målgrupp användes 

sökorden: elementary school och grade 1. Sökorden: pedagogic, child, school och pupil användes även för att 

träffarna som visades skulle innehålla artiklar som undersöker en pedagogisk verksamhet. För att 

få fram artiklar som undersöker digitala skrivverktyg användes sökorden: digitala verktyg, iWTR, 

digital, tool och iPad. Av samma anledning, dock gentemot analoga skrivverktyg användes sökordet: 

pen. Literacy är ett begrepp som är starkt kopplat till skrivundervisning. Trots att begreppet literacy 

inte används i litteraturöversikten fanns relevans att använda det som sökord eftersom dess 

innehåll kan kopplas till frågeställningen. De övriga sökorden: skrivundervisning, writ, effect och 

learn var sökord som var tänkta att svara direkt gentemot frågeställningen.  

 

2.1.2 Avgränsningar och urval 
Olika avgränsningar har använts i dem olika databaserna för att minimera antal träffar. En 

avgränsning är: peer reviewed eller refereegranskat, detta för att säkerställa att endast få granskade 

artiklar till empirin. Således av samma orsak är en annan avgränsning tidskriftsartikel. Inledningsvis 

prioriterades artiklar som berörde årskurserna 1–3 eftersom litteraturöversikten främst fokuserar 

på detta.  Dock upptäcktes det att de flesta studier belyste äldre och yngre elever än vad som avsetts 

i frågeställningen. Eftersom studier inom vald åldersgrupp är begränsat är därför åldersgruppen i 

ett utvidgat perspektiv av intresse. 

 

Nedan redovisas inklusions- och exklusionskriterier för litteraturöversiktens sökstrategi: 

Tabell 1 

Inklusionskriterier och resonemang. 

Inklusionsskriterier Resonemang 

Digitala och/ eller analoga skrivverktyg. 

Främst digitala OCH analoga skrivverktyg. 

Litteraturöversiktens syfte och frågeställning 

är att undersöka effekter av de olika 

skrivverktygen. 

Studier som handlar om att skriva.  Litteraturöversikten fokuserar på 

skrivinlärning då Skolverket (2019) främst 

kopplat digitaliseringen till skrivfärdigheter 

och inte lika mycket till läskunskaper.  

Studier som berör undervisning i skola. Det är relevant att använda artiklar som sker i 
en skolkontext eftersom det har yrkesrelevans 
för litteraturöversikten. 

Ämnet svenska. Ämnet svenska har varit centralt i vår 

litteraturöversikt då det främst i svenska 

fokuseras på olika skrivinlärningsverktyg. 
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Tabell 1  

Exklusionsskriterier och resonemang. 

Exklusionskritier Resonemang 

Studier som grundar sig på läsning. Se resonemang i tabell 1 – inklusionskriterier 

och resonemang – studier som handlar om att 

skriva. 

Hur läraren implementerar digitala verktyg i 

undervisningen.  

Syftet med litteraturöversikten är inte att 

undersöka lärarens pedagogiska metod att 

introducera digitala verktyg i undervisningen, 

snarare att undersöka vilka effekter digitala och 

analoga skrivverktyg ger skrivinlärningen.  

 

2.2 Analys av empiri 
Nedan beskrivs vilken analysmetod som används samt hur kategorisering av empirin genomförts. 

I tabell 3 synliggörs empirin i förhållande till kategorierna.  

 

2.2.1 Konventionell innehållsanalys 
Hsieh och Shannon (2005) skriver om en konventionell innehållsanalys, vilket de anser vara 

lämpligt att använda när innehållet är begränsat. Författarna menar att i den empirin som är 

tillgänglig ska forskaren fördjupa sig i för att sedan urskilja olika teman. Ur dessa olika tema letar 

forskaren sedan efter samband och avvikelser. I empirin till litteraturöversikten som valdes ut lästes 

först abstraktet för att få en inblick i vad studien innebar och om innehållet var relevant, detta 

eftersom titlar kan vara vilseledande. Därefter lästes resultaten för att se om studien identifierade 

effekter, varpå dessa sedan tematiserades. Nedan följer teman som vi urskilt från vårt källmaterial, 

vilka är: digital skrivning främjande för skrivinlärning, digital skrivning icke främjande för 

skrivinlärning, analog skrivning främjande för skrivinlärning samt analog skrivning icke främjande 

för skrivinlärning. 

 

Tabell 3  

Tema efter bearbetning av empiri. 

Källa Digital skrivning Analog skrivning 

 Främjande för 

skrivinlärning 

Icke främjande för 

skrivinlärning 

Främjande för 

skrivinlärning 

Icke främjande 

för skrivinlärning 

Agélii Genlott & 

Grönlund (2016). 

X    

Andersson & 

Wilhelmsson 

Ramshage (2014). 

X   X 

Dahlström (2018). X X   

Dahlström & 

Boström (2017). 

X  X  

Erixon (2018). X X X X 
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Tabell 3 

Tema efter bearbetning av empiri 

Källa Digital skrivning Analog skrivning 

 Främjande för 

skrivinlärning 

Icke främjande 

för skrivinlärning 

Främjande för 

skrivinlärning 

Icke främjande för 

skrivinlärning 

Hultin & Westman 

(2013). 

X   X 

 

Karlsudd (2015). X X   

McCarney, Peters, 

Jackson, Thomas & 

Kirby (2013). 

  X X 

Mueller & 

Oppenheimer 

(2016). 

 X X 

 

 

Sessions, Kang, & 

Womack (2016). 

X  X  

Skantz Åberg, 

Lantz-Andersson & 

Pramling (2015). 

X    

Åkerfeldt (2014). X   X 

 

2.2.2 Att tematisera empirin 
Som syns i tabell 3 ovan har de teman som redovisas koppling till litteraturöversiktens 

frågeställning och kommer även avslutningsvis besvara frågeställningen. Under bearbetningen har 

empirins resultat tolkats varvid det inte alltid explicit uttrycks att analog eller digital skrivning är 

främjande eller icke-främjande. Trots detta kommer resultatet nedan tydligt utgå från teman som 

visas ovan, där de olika författarnas beskrivning av deras studier framgår. Författarna som inte 

explicit uttrycker effekter beskriver snarare jämförelser varvid det tolkats som främjande eller icke-

främjande. För att kategorisera dessa jämförelser tydligt i resultatet nedan, kommer de att sättas i 

ett sammanhang som gör att de tydligt framgår om de är främjande eller icke främjande för 

skrivinlärningen. 
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3. Resultat  

Nedan presenteras källmaterialet utifrån Hsieh och Shannons (2005) förslag att redovisa resultatet 

i teman som framkommit efter att ha bearbetat empirin. Genom att dela upp resultatet i kategorier 

efter teman samt underkategorier säkerställs att frågeställningen kommer besvaras på ett tydligt 

sätt. Underkategoriernas syfte är att förtydliga vilka faktorer det är som främjar och icke främjar 

digital och analog skrivning. I bilaga A framgår en artikelöversikt där varje studie redovisas mer 

detaljerat.  

 

3.1 Digital skrivning beskrivs som främjande för skrivinlärning 
Nedan redovisas kategorin digital skrivning beskrivs som främjande för skrivinlärningen utifrån 

två olika aspekter. Inledningsvis redovisas talsyntesens främjande effekt vilket vidare följs upp av 

hur digitala program påverkar den digitala skrivningen. 

 

3.1.1 Talsyntesens främjande effekt 
Talsyntes verkar främjande eftersom den bidrar till att metareflektioner skapas, menar Karlsudd 

(2015) samt Hultin och Westman (2013). Hultin och Westman (2013) talar om att de 12 elever i 

studien, som går i årskurs 1, som fått prova på ASL-metoden kontinuerligt kan kontrollera sin text 

genom att trycka på en knapp och få texten uppläst för sig. Genom talsyntes reflekterar eleverna 

hur de skrivit och kan enkelt redigera texten när de upptäcker fel. Metareflektion innebär 

fortsättningsvis att eleverna lär sig att analysera och reflektera kring sina texter genom att 

gemensamma diskussioner hålls kring dem texter som klassen skapar. Detta för att tillsammans 

hjälpa och inspirera varandra. Denna förmåga, som presenteras i studien som främjande för 

skrivningen utifrån lärarnas perspektiv, förstärks genom dem ordbehandlingsprogram som finns 

tillgängliga på den tekniska utrustningen som används. Precis som Hultin och Westman talar om 

reflektion, finner Karlsudd (2015) även att elever får ökad medvetenhet för textreflektion efter att 

ha studerat kvalitativa uppfattningar från 120 lärarstudenter och 336 lärare på universitetsnivå. 

Dahlström (2018) finner även att talsyntesens uppläsningsfunktion är främjande, detta utifrån 111 

elevers i årskurs 4–6 uppfattningar. Eleverna i studien kunde använda talsyntesen som hjälpmedel 

när klasskompisarna lyssnade på varandras texter. Detta utan att eleverna stötte på några hinder 

om lässvårigheter fanns.  

 

Talsyntes är även en främjande effekt i Dahlström och Boströms (2017) studie som undersöker en 

klass med 16 elever i årskurs 4 med tre olika skrivmetoder. Skrivverktygen alterneras mellan penna 

och papper, läsplatta samt läsplatta med funktionen talsyntes. I undersökningen finner Dahlström 

och Boström att andraspråkselever lyckas bättre med skrivning i svenska när läsplatta med 

funktionen talsyntes används. Till exempel skapar andraspråkseleverna längre texter med denna 

metod genom att använda cirka 250 ord motsvarande mot dem andra två metoderna 110 

respektive 160 ord. Även språklig korrekthet förbättras markant medan aspekten struktur inte 

förbättras avsevärt. Denna kvantitativa studie redovisar att talsyntes bidrar till bättre språklig 

medvetenhet för elever med svenska som andraspråk. Digital skrivning visas även vara främjande 
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för elevers skrivning i Agélii Genlott och Grönlunds (2016) studie. I en kvantitativ studie 

undersöks hur 520 elevers, i årskurs 1–3, prestationer i nationella prov förändras när de blivit 

undervisade med tre olika metoder under tre års tid. Den ena gruppen traditionell - analog metod, 

den andra digitalbaserad undervisning och den tredje, även den digitalbaserad men med skillnaden 

med att ASL-liknande-metod används. Via textanalyser visade det sig att samtliga elevgruppers 

resultat var till majoriteten godkända på proven. Dock visade den tredje gruppen bättre utfall än 

dem två andra. I den tredje gruppen blev 92% av eleverna godkända till skillnad från dem två andra 

grupperna med 79% respektive 77% godkända. En digitalbaserad undervisning med ASL-

liknande-metod ses därför vara mer främjande för elevers skrivning.  

 

3.1.2 Digitala program som hjälpmedel 
Digitalt skrivande kan även verka främjande när sekvensbilder används. Sessions, Kang och 

Womack (2016) finner detta när 30 elever i årskurs 4 använder speciella applikationer på läsplattor. 

Detta eftersom applikationen bidrar till att eleverna dels utvecklar sina tekniska förmågor, men 

även att textinnehållet kompletteras med bilder som finns i applikationen. Att skapa texter utifrån 

sekvensbilder gör att eleverna blir inspirerade till att skapa långa, innehållsrika texter tillsammans 

(Skantz Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2015). Skantz Åberg m.fl. studerar just digitalt 

textskapande utifrån sekvensbilder. De undersöker i en kvalitativ studie hur elever som arbetar i 

grupp skapade texter utifrån bilder som inledningsvis inte hade något sammanhang på 8 olika 

skolors förskoleklasselever.  

 

Utifrån lärarens perspektiv nämns elevernas nya initiativtagande till att redigera och strukturera om 

sina texter (Hultin & Westman, 2013). Läraren i studien menar att, med hjälp av 

ordbehandlingsprogram, tar eleverna initiativ till att rätta till både grammatiska fel och 

felstavningar. Karlsudd (2015) menar att möjligheter för barn med särskilda behov öppnas upp 

genom att ordbehandlingsprogram samt visuella program används. Detta nämns utifrån ett 

lärarperspektiv och dessa möjligheter beskrivs även som kompletterande verktyg inom 

skolvärlden. Även en lärare i Hultin och Westmans (2013) studie talar om att det är enklare att 

redigera texter digitalt än analogt. Vidare menar Dahlström (2018) att eleverna enklare kan skriva 

friare texter eftersom ordbehandlingsprogram erbjuder, precis som Hultin och Westman (2013) 

talar om, rättstavningshjälp. Dahlström (2018) nämner då att eleven får möjlighet att dölja sina 

svårigheter med stavning eftersom ordbehandlingsprogrammet upptäcker felstavningarna. Vidare 

erbjuder de digitala verktyg även att elevens texter avidentifieras. Denna avidentifiering är 

främjande för skrivningen eftersom elevens möjliga skrivsvårigheter skyls och verkade därför 

intressefrämjande för skrivning. Ett förvånande resultat som visade sig i Sessions m.fl. (2016) 

studie när speciella digitala program används var att elever med läs- och skrivsvårigheter hade 

enklare att ta till sig dem tekniska utmaningarna och utmanade därför hierarkin i klassrummet. 

Således förändrades även klassdynamiken till det bättre när digital skrivning användes. 

Koncentrationssvårigheterna minskar även när digitala verktyg används vid skrivning (Dahlström, 

2018). Med hjälp av en elevs uttalande i studien förklarar Dahlström att eleven kunde koncentrera 

sig bättre. Detta med hjälp av att eleven kunde använda hörlurar och därmed skärma av miljön, 

detta i kombination med att sitta på en mer lämplig plats för eleven, i en soffa.  
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3.1.3 Sammanfattning 
Digitalt skrivande kan verka främjande för elevernas skrivinlärning. Ordbehandlingsprogram och 

talsyntes hjälper eleverna om skrivsvårigheter finns. Att kunna dölja sina svårigheter och 

avidentifiera skrifterna med datortypsnitt resulterar i att elevernas intresse för att skriva främjas. 

Speciellt andraspråkselevers skrivning gynnas när talsyntes används, då förbättras deras språkliga 

korrekthet och texterna blir längre. När digitala program används förbättras även elevers förmåga 

att skriva texter med tydlig handling, detta med hjälp av sekvensbilder. Avslutningsvis genererad 

digitalt skrivande metareflektioner hos eleverna eftersom de enkelt kan redigera och reflektera över 

sina texter. Att skriva med digitala verktyg förenklar hela skrivprocessen. 

 

3.2 Digital skrivning beskrivs som icke främjande för skrivinlärning 
Nedan redovisas kategorin digital skrivning beskrivs som icke främjande för skrivinlärningen 

utifrån två olika aspekter. Inledningsvis redovisas hur tillgång till digitala verktyg kan ha en icke 

främjande effekt, vidare följs detta upp av digitala texters påverkan på skrivningen. 

 

3.2.1 Tillgång till digitala skrivverktyg 
Det tekniska utbudet kan leda till att digitalt skrivande kan verka icke främjande. Tillgången på 

utrustningen varierar i hemmen vilket leder till att elever som antingen inte har någon teknisk 

utrustning hemma, eller som delar med familjen, har färre tekniska förmågor än dem elever som 

regelbundet kan träna hemma (Dahlström, 2018). Dahlström menar att detta är ett 

socioekonomiskt problem vilket gör att eleverna inte är på samma nivå när de möts i klassrummet. 

Vidare gör detta att det blir svårare i skolan för elever som saknar teknisk utrustning hemma 

eftersom de inte kan träna hemma som övriga elever. Till exempel beskriver en elev i 

undersökningen en märklig känsla att skriva på datorn. Eleven utvecklar detta genom att berätta 

att det är svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet. Dahlström beskriver detta som en brist på 

erfarenhet i användandet av digitala verktyg hemma och blir därför en icke främjande effekt för 

elevens skrivning. Ytterligare faktorer som påverkar undervisningen missgynnande är att de 

digitalbaserade skrivverktyg som introduceras i klassrummen, presenteras utan tydliga mål och 

strukturer (Karlsudd, 2015). Detta förklaras som en konsekvens av bristande lärarkompetens. 

Enligt flera av lärarna i studien är det brist på kompetens på hur teknisk utrustning fungerar. 

Lärarna tar tid från sin fritid för att höja sin kompetens. Även elevens tid går till spillo eftersom 

tekniken strular och tar dyrbar tid från undervisningen (Erixon, 2018).  

 

Det är inte bara lärarna som uttrycker missgynnande faktorer som påverkar skrivundervisningen 

(Erixon, 2018). Några flickor beskriver i en intervju sin oro för tiden som spenderas framför 

skärmen i skolan och förklarar att detta gett negativ inverkan på andra aktiviteter utanför skolan. 

Flickorna nämner att strålningen från skärmarna har en negativ effekt på hälsan. Detta 

framkommer från en kvalitativ undersökning om elevers och lärares uppfattningar på 9 olika skolor 

gällande digital och analog skrivning i skolan. Ytterligare stressande och missgynnande faktorer 

kan även vara bristen på teknisk support, duglig internetuppkoppling samt den faktiska fysiska 

tillgången till teknisk utrustning, vilket beskrivs av lärarna i studien (Erixon, 2018). 
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3.2.2 Digitala texters nackdelar 
Elever uttrycker att eftersom de tekniska programmen erbjuder hjälp, försvinner den personliga 

kontakten (Dahlström, 2018). Eleverna menar att den minskade närheten mellan lärare och elev 

blir en begränsning på deras textskapande. Eleverna uppger således denna begränsning som en 

icke främjande effekt. Somliga elever uttrycker främjande effekter av digital skrivnings 

avidentifiering och somliga elever uttrycker motsatsen (Dahlström, 2018). Det finns elever som 

berättar att de inte uppskattar när deras text ser ut som alla andras texter. De menar, att med 

digitala verktyg försvinner även möjligheterna att skriva med personlig stil. Eleverna förklarar att i 

analog skrivning ges möjligheten att uttrycka sin egen unika handstil (Erixon, 2018). Eleverna 

menar även att det som skrivs analogt är av högre värde eftersom det är eleverna själva som skapat 

texten, och inte en dator.  

 

Med de digitala verktygen kan även arbetsminnet förloras (Mueller & Oppenheimer, 2016). 

Prestandan kan skadas när digital skrivning används för att anteckna vid föreläsningar. Detta visade 

sig i en kvantitativ studie då 67 studenter undersöktes hur de på bästa sätt studerar till ett prov. 

Resultatet visar att studenterna som antecknade analogt presterade med en högre kvalitet på 

proven. Studenterna som skrev digitalt antecknade förvisso mer än studenterna som skrev analogt, 

men dessa anteckningar var till mestadels transkriberingar av föreläsningar. Mueller och 

Oppenheimer kommer därför fram till att digitala skrivverktyg kan skada prestandan hos 

studenterna. Mueller och Oppenheimer kommer således i sin studie fram till att digital skrivning 

inte är att föredra vid instudering av prov. 

 

3.2.3 Sammanfattning 
Digitala verktyg kan verka missgynnande när dessa används för elevers skrivande. Om det tekniska 

utbudet varierar i hemmen resulterar detta i att elevernas tekniska förmågor varierar och 

skrivlärandet påverkas, just på grund av att elever kan ha färre tekniska förmågor. När de tekniska 

artefakterna krånglar tar detta dyrbar tid från både lärare och elever, vilket gör att undervisningen 

påverkas missgynnande. Vidare verkar digitala verktyg missgynnande på skrivundervisningen 

eftersom datortypsnittet avidentifierar texter och tappar därför värde för eleven. Möjligheten att 

anteckna digitalt påverkar även elevers arbetsminne, eftersom dessa visat sig vara transkriberingar 

snarare än minnesanteckningar. De digitala verktygens förmåga att ge eleverna omedelbar 

hjälpeleverna vid textskapande via ordbehandlingsprogram är inte alltid främjande. Detta eftersom 

närheten och den personliga kontakten mellan lärare och elev försvinner.  

 

3.3 Analog skrivning beskrivs som främjande för skrivinlärning 
Nedan redovisas kategorin analog skrivning beskrivs som främjande för skrivinlärningen utifrån 

två olika aspekter. Inledningsvis redovisas hur handskrivningens roll kan vara betydande för 

grammatik och arbetsminnet, vidare följs detta upp av hur den egna kreativiteten får ta större plats 

vid analog skrivning.  
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3.3.1 Handskrivningens roll för grammatik & arbetsminne 
Att skriva för hand med penna och papper har visat sig leda till att eleverna får en bättre handstil 

och skriver med bättre grammatik i sina texter (Erixon, 2018). Detta eftersom eleverna själva måste 

tänka och inte låta datorns program tänka åt dem. En pojke utrycker sin oro och säger att det 

digitala inte får ta över för mycket i samhället. Han menar att det inte räcker att kunna skriva sitt 

namn på en Id-handling analogt, pojken menar att det analoga skrivandet inte går att ersättas helt 

och hållet. Stavning och grammatik är därför inte något man ska låta datorn göra åt en, menar 

pojken, det ska man kunna själv också (Erixon, 2018). Att ha en bra handstil har även visat sig 

gynna elevernas arbetsminne (McCarney, Peters, Jackson, Thomas & Kirby, 2013). Det visade sig 

finnas en koppling mellan elever med bra handstil och höga IQ-poäng. I den kvantitativa studien 

med 287 elever från, förskola till årskurs fyra, visade det sig att skolarbetet blir lättare för eleverna 

om de har en bra handstil. Om eleverna hade en bra handstil fullbordade de skrivuppgifterna 

betydlig snabbare än eleverna som hade dålig handstil. Eleverna som hade bra handstil stavade och 

läste även betydligt mycket bättre än övriga elever (McCarney m.fl., 2013). Elever med svenska 

som modersmål främjas i deras skrivning när de får skriva analogt (Dahlström & Boström, 2017). 

Eleverna med svenska som modersmål fick prova på att skriva både digitalt och analogt och det 

visade sig att dessa elever skrev mycket längre texter när de fick skriva med papper och penna. 

Dessa elever hade bättre struktur i sina texter när de skrev med papper och penna till skillnad från 

när de skrev digitalt (Dahlström & Boström, 2017).  

 

3.3.2 Den egna kreativiteten tar större plats vid analog skrivning  
När eleverna får skriva analogt gynnas deras egen kreativitet. Till skillnad från eleverna som fick 

skriva sina texter på läsplatta och fick ofta hjälp av läsplattan att komma på vad de kunde skriva 

om, fick eleverna som skrev med papper och penna blomstra i sin kreativitet. Detta eftersom 

eleverna inte blev styrda av läsplattans förslag på berättelser (Sessions m.fl., 2016). Elevernas egna 

tankar lyfts fram, som menar att de blir mer kreativa i sitt textskapande när de får skriva analogt 

(Erixon, 2018). Eleverna menar att de inte blir styrda av datorns program, som ger förslag på hur 

texten och berättelsen kan utvecklas (Erixon, 2018; Sessions m.fl., 2016). Det är lättare att skriva 

analogt eftersom man kan börja skriva direkt. Eleverna säger att om de ska skriva digitalt måste de 

först hitta en dator, logga in, skapa ett textdokument och sedan kan de börja skriva. Medan de vid 

analog skrivning bara kan hämta ett papper och en penna och börja skriva direkt. Även detta 

begränsar dem i att komma igång i sitt kreativa skrivande (Erixon, 2018). 

 

3.3.3 Sammanfattning 
Att skriva för hand med papper och penna visar sig ha främjande effekter för skrivinlärningen. 

Eleverna får dels en bättre handstil när de får träna på att skriva analogt men även tränar de på att 

ha bättre grammatik i sina texter. Istället för att låta ett dataprogram rätta grammatiska fel måste 

eleverna själva tänka. Även arbetsminnet är bättre hos elever som har en god handstil. Elever med 

bra handstil utför skrivuppgifter snabbare, stavar och läser bättre än elever som inte har en bra 

handstil. Elever med svenska som modersmål skriver längre och har bättre struktur i sina texter 
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när de får skriva för hand, till skillnad från när de får skriva på en dator. Att skriva för hand gynnar 

även elevernas egen kreativitet eftersom de inte blir styrda av läsplattans förslag på hur de kan 

utveckla sina berättelser. Det är heller inte lika tidskrävande att börja skriva analogt till skillnad från 

digitalt. Även detta visar sig vara en betydande faktor till att eleverna snabbare kan få ner sina 

kreativa tankar på ett papper än på en läsplatta.  

 

3.4 Analog skrivning beskrivs som icke främjande för skrivinlärning 
Nedan redovisas kategorin analog skrivning beskrivs som icke främjande för skrivinlärningen 

utifrån två olika aspekter. Inledningsvis redovisas hur analog skrivning begränsar eleverna i deras 

skrivinlärning, vidare följs detta upp av att elevers intresse till att skriva minskar vid analog 

skrivning.  

 

3.4.1 Att skriva för hand begränsar eleverna i deras skrivinlärning 
Det finns en hel del hinder med att låta elever lära sig skriva analogt. Den klassiska analoga 

skrivinlärningsmetoden i skolan, med arbetet med en bokstav i veckan ses som ineffektiv och 

tidskrävande. Denna metod gynnar således inte skrivinlärningen eftersom det tar tid innan eleverna 

kan börja bilda ord och meningar (Hultin & Westman, 2013). Även lärare själva uttrycker att den 

analoga skrivningen inte är att föredra hos alla elever eftersom vissa elever själva anser att deras 

handstil inte är fin, därför sänks deras självförtroende att fortsätta skriva (Erixon, 2018). En 

kvalitativ studie av tre stycken klasser i årskurs nio visar att analog skrivning begränsar eleverna i 

deras skrivande. Eleverna delades upp i två grupper där den ena gruppen fick skriva sin text digitalt 

och den andra gruppen fick skriva med papper och penna (Åkerfeldt, 2014). Eleverna som skrev 

analogt var begränsade av antalet rader på pappret i sitt skrivande. När eleverna skrivit till den sista 

raden var de inte lika benägna att hämta ett nytt papper och fortsätta skriva utan stannade där. 

Vissa elever som skrev analogt fortsatte skriva ute i marginalerna för att få plats med ytterligare 

text, vilket ledde till en ostrukturerad text. De visade sig även att eleverna sällan redigerade sin text 

analogt, och om de väl gjorde det kryssade de ofta över orden istället för att sudda ut ordet. Detta 

resulterade i en kladdig text som ibland var oläslig. Eleverna som skrev analogt tog även fler kortare 

pauser än eleverna som skrev digitalt, vilket gjorde att mindre tid ägnades åt skrivningen (Åkerfeldt, 

2014).  

 

3.4.2 Analog skrivning minskar skrivintresse  
En kvantitativ studie av Andersson och Wilhelmsson Ramshage (2014) visar bekymmer gällande 

analog skrivning. Av 320 elever i årskurserna 4–9 visar resultatet att 17% av eleverna ogillar att läsa 

och skriva och en tredjedel av dessa är pojkar. Det visar sig att majoriteten av eleverna, oavsett om 

de gillar att läsa och skriva eller inte, föredrar att skriva på datorn. Analog skrivning främjar i detta 

fall inte skrivningen hos eleverna (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2014). Elevernas tankar 

lyfts fram av Dahlström (2018) som menar att det finns hinder med att skriva för hand. Eleverna 

tar upp att stavningen blir lättare på datorn med hjälp av rättstavningsprogram och att skrivningen 

blir effektivare eftersom de inte behöver lägga fokus vid att forma bokstäver. Fortsättningsvis 

förklarar eleverna att de kan använda svåra ord med hjälp av talsyntes och att det är lättare att 
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radera felskriven text digitalt. Eleverna uttrycker även att det är mycket lättare att läsa sin text på 

datorn, och att de motiveras till att skriva mer när de fått lyssna på sin berättelse på datorn eller 

läsplattan. Eleverna säger också att det är lättare att koncentrera sig på berättelsen när de får skriva 

digitalt eftersom de inte behövde tänka på stavning och fråga kompisar och lärare om hjälp. Å 

andra sidan uttrycker eleverna även att det är tidskrävande att lära sig hitta alla bokstäver på dator 

och läsplatta, men när de väl kommit över det steget tycker eleverna att skrivningen går bättre. 

Eleverna säger dock även att det blir mindre kroppslig aktivitet när de skriver digitalt och att texten 

tappar den personliga stilen. Trots dessa brister ser eleverna i studien fler vinster i att skriva digitalt 

än analogt (Dahlström, 2018).  I enlighet med detta skriver Erixon (2018) utifrån en elevs ord vid 

analog skrivning då långa texter ska skrivas, kan hen få kramp eftersom hen vill skriva snabbt. 

Vidare säger en annan elev att det är mer fysiskt krävande att skriva för hand. 

 

3.4.3 Sammanfattning 
Icke främjande effekter av analogt skrivande har ovan presenterats. Att låta alla elever skriva 

analogt, även de som redan har en dålig handstil, kan hindra elever i deras skrivinlärning. Att lära 

sig skriva genom att skriva analogt och lära sig en bokstav i veckan är en tidskrävande och 

ineffektiv metod som hindrar eleverna att i tid börja skriva ord och meningar. Analog skrivning 

kan även påverka elevers självförtroende negativt då eleverna själva skäms över deras handstil. Att 

skriva med papper och penna kan göra att en text blir oläslig och slarvigt skriven eftersom den är 

svår att redigera. Eleverna som skriver analogt främjas inte i sin skrivinlärning eftersom de visar 

sig vara begränsade av papprets storlek och därför väljer att skriva kortare texter. Eleverna själva 

föredrar att skriva på dator än för hand. Eleverna ser fler fördelar med att skriva på datorn som 

att det är lättare att redigera, stava och använda svåra ord. Detta till skillnad från att skriva analogt 

där eleverna menar att de måste tänka på att forma bokstäver och be lärare och kompisar om hjälp 

med stavningen. Att skriva för hand ses även som mer fysiskt krävande än att skriva på datorn, 

vilket ses som en icke främjande effekt för elevers skrivinlärning.  
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4. Diskussion  

Nedan förs en diskussion i förhållande till ovanstående kunskap. Undersökningens brister, 

svagheter och begränsningar kommer att identifieras och diskuteras under metoddiskussion. 

Slutligen kommer även en resultatdiskussion att föras där jämförelser görs mellan den tidigare 

forskningen som redovisats ovan. 

 

4.1 Metoddiskussion 
Nedan redogörs de metoddiskussioner som framkommit under litteraturöversiktens arbetsgång. 

Inledningsvis diskuteras söksträngarnas brister och styrkor vilket följs av en diskussion kring 

litteraturöversiktens valda analysmetod. Avslutningsvis värderas och granskas studiernas reliabilitet 

samt våra egna texttolkningar från engelska till svenska.  

 

4.1.1 Söksträngar 
Flertalet databaser har använts i hopp om att finna ett utvidgat spann av både nationella och 

internationella studier (se bilaga B). Av de studier som sökningen genererade har de flesta 

genomförts i Sverige, detta diskuteras under 4.1.2 - bearbetning av material. Som syns i bilaga B 

har olika söksträngar använts på olika databaser.  Konsekvenserna av att använda flera söksträngar 

kan, å ena sidan, ha resulterat i en bredare kunskapssyn gällande litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning. Å andra sidan kan flera söksträngar även ha resulterat i att artiklarna inte har någon 

direkt koppling till varandra, utan undersöker olika saker. I bilaga B syns det att tre manuella 

sökningar genomförts. Ett kritiskt förhållningsätt hålls i relation till detta då vi av eget val valt 

författarna till de manuella sökningarna. Eftersom de manuella sökningarna har genomförts i 

kombination med avgränsningen refereegranskat kan vi vara säkra på att deras artiklar är kritiskt 

granskade. Utifrån detta läste och granskade vi samtliga artiklar och fann forskningen relevant för 

denna litteraturöversikt. Dock reflekterar vi över varför dessa artiklar inte uppstått i samband med 

söksträngarna om de nu är relevanta. En faktor som kan vara orsaken till detta är att andra 

studenters sökord inte varit likadana som denna litteraturöversikts sökord, och därför inte visat sig 

under den systematiska sökningen. Sökorden hade behövts utvecklas ännu mer för att nå dessa 

artiklar. Till exempel hade writing kunnat utvecklas till handwriting. Just då fanns inte tanken för detta 

eftersom vi tänkte att writing innebar att skriva för hand. Ytterligare sökord som hade kunnat 

användas är kognitiva förmågor, eller på engelska cognitive abilities. Detta eftersom två av de 

manuella sökningarna talar om just kognitiva funktioner. 

 

Utöver detta har ett utvidgat åldersspann varit av intresse eftersom söksträngarna som skapats inte 

genererat artiklar riktade mot frågeställningens ålder. Om våra kunskaper för hur söksträngar 

skapas varit bredare skulle källmaterialets åldersgrupp varit mer precist. Det vill säga, trots att vi 

inledningsvis ökat åldersspannet på grund av begränsad forskning inom frågeställningens ålder, 

kan vi inte garantera att det inte finns mer än den forskningen som valts ut till litteraturöversiktens 

målgrupp. Vi har avslutningsvis systematiskt granskat samtliga söksträngar och forskningens 

abstrakt och resultat för att säkerställa att relevanta artiklar inte gått miste om. Trots att artiklar 
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med ett utvidgat åldersspann använts ses de som relevanta i den tidigare forskningen eftersom 

människans skrivkunskaper aldrig slutar utvecklas. Vi ser mönster mellan skrivinlärning och 

fortsatt skrivutveckling eftersom effekterna kan bestå. Mönster som dessa kan till exempel vara 

McCarney m.fl. (2013) som ser att elever i förskoleklass till årskurs 4 har bättre arbetsminne om 

de har bättre handstil. Detta sätts i kontrast med Mueller och Oppenheimer (2014) som sett att 

analog skrivning på universitetsnivå främjar arbetsminne.  

 

4.1.2 Bearbetning av material 
I litteraturöversikten har en konventionell innehållsanalys använts utifrån Hsieh och Shannon 

(2005) eftersom tidigare forskning varit begränsat inom området. Författarna skriver att i empirin 

som hittats bör likheter identifieras och sedan delas in i underkategorier. Eftersom teman skapats 

efterhand har litteraturöversikten fått en helhetssyn över både digital- och analogbaserade 

skrivverktyg. Eftersom syftet och frågeställningen studeras i stort, snarare än på en detaljerad nivå, 

är därför den valda analysmetoden relevant. Resultatet som presenteras ovan har delats in i 

underkategorier för att synliggöra likheter.  

 

I urvalet har alla förutom en studie genomförts med en icke experimentell design. Hade dessa varit 

av experimentell eller kvasi-experimentell design hade detta kunnat resultera i att vår 

litteraturöversikt fått högre tillförlitlighet. Detta eftersom Eriksson Barjas m.fl. (2013) talar om att 

de båda undersökningsmetoderna har kontrollgrupper vilket gör att resultaten säkerställs och inga 

subjektiva bedömningar görs. Eftersom de flesta i källmaterialet är av icke experimentell design 

kan det därför inte garanteras att källmaterialet är helt objektivt. Dock anser vi att studierna är 

tillräckligt tillförlitliga eftersom de flesta studierna haft en stor mängd population samt att de är 

refereegranskade. Det är endast två studier som har haft tiotalet, samt tre studier där det inte 

framgår det specifika antalet population, utan snarare hur många skolor eller klasser (se bilaga A).  

 

En jämn fördelning av kvalitativa (sju stycken) och kvantitativa (fem stycken) studier i resultatet 

säkerställer att litteraturöversikten innehåller både mängden och motivering till elevers skrivning i 

olika avseenden. Hade fler kvalitativa studier hittats och använts hade detta kunnat påverka 

reliabiliteten i litteraturöversikten eftersom det inte går att säkerställa om tidigare forskning varit 

helt objektiv. Hade å andra sidan fler kvantitativa studier hittats och använts hade heller inte ett 

djupare förhållningssätt kunnat nås eftersom bara mängden räknas. Frågan är då om studiens syfte 

i relation till framtida yrke hade varit till gagn för oss, då inga förklaringar till dem olika 

skrivverktygen ges.  

 

I litteraturöversikten används tolv refereegranskade artiklar till källmaterialet, varav alla förutom 

en artikel är skrivna på engelska. Detta kan bidra till att feltolkningar utförs när artiklarna översätts 

till svenska. För att säkerställa att tolkningarna som genomförts varit så precisa som möjligt har 

alla artiklar diskuterats huruvida vi individuellt översatt och tolkat dem. Detta har medfört att 

eventuella feltolkningar kan ha rättats och en mer passande svensk översättning hittats. Utöver 
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detta är majoriteten av studierna genomförda i Sverige. Endast fyra av tolv artiklar är utförda 

antingen i Amerika eller Storbritannien. Detta medför å ena sidan att det blir svårt att dra en slutsats 

som generaliserar hela världens elevers preferenser för skrivverktyg vid skrivinlärning. Men å andra 

sidan eftersom majoriteten av studierna är genomförda i Sverige får vår litteraturöversikt högre 

relevans. Detta dels för egen skull som framtida lärare, då yrkeskompetens höjs och som grundar 

sig i forskning. Men även att resultatet som redovisas ovan får en starkare koppling till den 

nationella läroplanen.  

 

Tabell 3 på sidorna 12–13 visar de teman som finns och vilka källor som talar om vilket tema. 

Resultatet har redovisats utifrån teman, dock har inte alltid alla källor redovisas under varje tema 

som redovisas i tabell 3. Detta eftersom det i många fall behövdes förklaringar som var starkt 

förknippade i mer än ett tema och blev därför upprepning om förklaringen skulle använts på mer 

än ett ställe. Vi har därför valt att i vissa fall endast redovisa utifrån ett visst tema för att undvika 

upprepning. Beslutet av var källan redovisades i sådana fall grundades i att bibehålla en röd tråd, 

det vill säga, källan redovisades där den passade bäst in. För övrigt togs dessa beslut utifrån att vi 

ville vara konsekventa i vårt resultat. För att inte låta det ena temat ta över hand över något annat 

tema delades källorna därför upp. Avslutningsvis märkte vi ändå att digitalt främjande och analogt 

icke främjande fick resultatet baserad på flest källor, vilket även syns i tabell 3. Med detta sagt vill 

vi påpeka att vi inför litteraturöversikten inte hade förutfattade meningar eller preferenser för 

digital- eller analogbaserade skrivverktyg.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
Nedan redogörs kopplingar mellan bakgrundslitteratur, syfte, frågeställning och resultat. Dessa 

utgår från de fyra teman som framställts vid analysen. Avslutningsvis identifieras kunskapsluckor 

inom forskningsfältet och egna införskaffade kunskaper redovisas.  

 

4.2.1 Skrivinlärningen främjas av digitala skrivverktyg 
Digitala skrivverktyg kan verka främjande på elevers skrivinlärning. I bakgrunden synliggörs detta 

när de digitala skrivverktygen används i kombination med sociokulturella inslag och lektioner som 

präglas av gemensamt textarbete (Agélii Genlott & Grönlund, 2013). I resultatet visar sig 

kamratbedömningar med formativt arbetssätt varit betydande när ASL-baserade metoder används 

(Hultin & Westman, 2013). Vidare innebär även detta arbetssätt att eleverna enklare kan redigera 

sina texter (Trageton, 2014). Att enkelt kunna redigera, strukturera om och granska sina texter har 

resulterat i att eleverna får längre, mer strukturerade och mer innehållsrika texter (Andersson & 

Sofkova Hashemi, 2016; Dahlström & Boström, 2017; Hultin & Westman, 2013; Karlsudd, 2015; 

Nordmark, 2018; Sessions m.fl., 2016; Skantz Åberg m.fl., 2015). En betydande främjande faktor 

bland eleverna är att, om de har skrivsvårigheter, kan dessa skylas med hjälp av datorns typsnitt 

(Dahlström, 2018; Fridolfsson, 2015).  
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För att koppla ovanstående kunskap till litteraturöversiktens syfte och frågeställning finner vi att 

digitala skrivverktyg kan vara främjande för skrivinlärningen. Detta eftersom eleven ges fler 

möjligheter att bearbeta sin text med digitala skrivverktyg och på så sätt också utveckla sin 

skrivning.  

 

4.2.2 Skrivinlärningen främjas inte av digitala skrivverktyg 
Digitala skrivverktyg har visat sig ha ett antal icke främjande effekter för elevernas skrivinlärning. 

I bakgrunden redogörs att tillgång till digitala skrivverktyg påverkar elevernas hälsa och däribland 

deras förmåga att kunna koncentrera sig (Healy, 1999; Nyhetsmorgon, 2019). Det visar sig i 

bakgrund och resultat att dyrbar tid försvinner för både lärare och elever eftersom kompetensen 

att hantera de digitala verktygen är låg (Erixon, 2018; Karlsudd, 2015; Nordmark, 2018). I 

bakgrunden talas det om att elever i dagens samhälle förväntar sig att allt ska ske snabbt, detta 

eftersom datorerna har en förmåga att snabbt visa information (Healy, 1999). Likaväl kan tekniken 

även strula (Erixon, 2018). Dessa effekter är icke främjande för att eleverna ska komma i gång med 

sin skrivning. Handens förmåga att koppla ihop hjärnan med vad handen genomför går förlorat 

när pennan tas från handen (Lundborg, 2016, 9 maj). Även arbetsminnet försämras när digitala 

anteckningar tas i förberedelse för prov (Mueller & Oppenheimer, 2016).  

 

Litteraturöversiktens syfte och frågeställning besvaras till viss del med hjälp av ovanstående 

information. Samhällets tekniska utveckling har gjort att elever lever i en digitaliserad vardag. 

Dagens skola måste hänga med i denna samhällsutveckling för att inte tappa elevernas intresse till 

att skriva. Råder bristfällande kunskaper i hur digitala skrivverktyg ska implementeras i 

undervisningen kommer icke främjande effekter att uppstå för elevers skrivinlärning.  

 

4.2.3 Skrivinlärningen främjas av analoga skrivverktyg 
Pennan är ett verktyg som både kan stjälpa och hjälpa elever, i denna kategori det sistnämnda. I 

bakgrunden talas det om att pennan är ett mäktigt verktyg som kopplar ihop handen med hjärnan 

(Lundborg, 2016, 9 maj). Pennan bidrar till att eleverna får en bättre handstil, där eleverna själva 

reflekterar över sin grammatik i skriften. Detta leder i sin tur till att texterna som skrivs får mer 

struktur (Erixon, 2018; Dahlström & Boström, 2018). Vidare måste eleverna se mening i det de 

skapar (Liberg, 2013), detta ses i resultaten när eleverna själva får skriva texter utan att bli styrda 

av digitala skrivprograms förslag (Session m.fl., 2016). Det har även uppmärksammats att elever 

med god handstil har högre IQ-poäng än de elever som har dålig handstil (McCarney m.fl., (2013). 

 

Analog skrivning visar sig ha främjande effekter för elevers skrivinlärning vilket till viss del ger 

svar på litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Pennan som skrivverktyg har visat sig vara en 

väsentlig del i elevers skrivning. Finmotoriska kunskaper tränas med hjälp av pennan som gör det 

möjligt för elever att uppnå Skolverkets (2019) kunskapskrav att kunna skriva med en läslig 

handstil. En god handstil ser McCarney m.fl. (2019) samband till att eleven också har högre IQ-

poäng än elever med dålig handstil. Är detta ett samband som kan generaliseras blir det därför 
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ännu viktigare att ge eleverna möjligheter att i tidig ålder träna sin handstil för att kunna utveckla 

sina kognitiva förmågor. Å andra sidan ger detta inte svar på varför elever med låga IQ-poäng har 

en sämre handstil. Främjande effekter för skrivinlärningen är därför svåra att nås utifrån enbart 

denna studie. 

 

4.2.4 Skrivinlärningen främjas inte av analoga skrivverktyg 
I bakgrunden presenteras att elever som är mellan fyra och sju år hindras i sin skrivinlärning när 

de får skriva för hand (Eriksen Hagtvet, 2004b). Detta visar sig även när analoga 

skrivinlärningsmetoder används, eftersom dessa är tidskrävande och ineffektiva (Hultin & 

Westman, 2013). Elevernas självförtroende försämras när de får skriva för hand, detta eftersom 

en handskriven text avslöjar elevers brister i sitt skrivande (Fridolfsson, 2015). Självförtroendet 

visar sig även i resultaten vara en faktor som kan påverkas negativt om handstilen inte är fin 

(Erixon, 2018). Slutligen uppges elever vara mer intresserade att skapa texter med digitala 

skrivverktyg än med analoga (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2014). 

 

Avslutningsvis hjälper även ovanstående information oss att besvara litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning. Att låta alla elever alltid skriva med analoga skrivverktyg skulle vara att påfresta 

elevernas skrivintresse. Detta eftersom alla elever har olika förutsättningar för att lyckas skriva med 

penna som skrivverktyg.  

 

4.2.4 Resultat som avviker 
I bakgrunden redovisas en studie genomförd av Wollscheid m.fl. (2016) som studerat 800 elever i 

årskurs 1–7. De har inte kommit fram till någon skillnad i antalet ord eller felstavningar beroende 

på om digital- eller analogbaserade skrivverktyg används. Denna omfattande studie får oss att 

häpna över att inga främjande eller icke främjande effekter uppmärksammats. Däremot är endast 

antal ord och felstavningar som analyserats och inte i samband med övriga omständigheter såsom 

ordbehandlingsprogram eller pennans funktion. Främjande och icke främjande effekter för 

skrivinlärningen kan ses hos både analoga och digitala skrivverktyg. Alla elever är olika och därför 

går det inte att säga vilket skrivverktyg som passar bäst för alla elever. Detta eftersom varje enskild 

elevs skrivförmåga måste ha påverkats på något sätt, vare sig det är främjande eller icke främjande. 

 

I resultatet används två studier som undersökt digitalbaserade metoder (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2016; Hultin & Westman, 2013). Dessa metoder liknar varandra och innebär att eleven 

skriver sig till läsning. Fokus har varit på det digitala skrivverktyget i sig snarare än metoden. Vi är 

medvetna om att en metod innefattar många faktorer som kan ha bidragit till främjande och icke 

främjande effekter. Ändå såg vi relevans i att använda studierna i litteraturöversikten eftersom de 

belyser digitala skrivverktygs effekt på skrivinlärningen. Detta även med tanke på att målgruppen 

för litteraturöversikten använts som population i studierna.  
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4.2.5 Kunskapsluckor  
Källmaterialet har presenterat främjande och icke främjande effekter av digitala och analoga 

skrivverktyg på elever skrivinlärning. Det som inte framkommer är hur en lärare ska förhålla sig i 

klassrummet till de skilda effekter eleverna får av skrivverktygen. Ska läraren låta halva klassen 

skriva sina texter med digitala skrivverktyg och andra halvan med analoga skrivverktyg? Eller ska 

alla trots de skilda effekterna använda båda skrivverktygen? Som redovisats i bakgrunden skriver 

Skolverket (2017) fram att eleverna ska ges möjlighet att skapa texter med och utan digitala verktyg. 

Studierna som redovisats har inte tagit hänsyn till att de olika skrivverktygen ska komplettera 

varandra i undervisningen, utan förklarar bara varför analog och digital skrivning är främjande och 

icke främjande.  

 

4.2.6 Egen kunskap 
Kunskapen som framförts finner vi bidragit till kunskap- och yrkesutveckling hos oss. 

Litteraturöversikten har gett en djup förståelse för vad skrivinlärning som stort innebär, men även 

hur skrivinlärningen kan påverkas när olika skrivverktyg används. I litteraturöversikten 

framkommer flertalet olika skrivverktyg med olika utfall, dock är vi väl medvetna om att det är 

lärarens roll som är avgörande när olika skrivverktyg implementeras. Litteraturöversikten har 

därför gett nya kunskaper att avgöra vilket skrivverktyg som kan användas när och vad de kan 

bidra med. Till exempel vet vi nu att rättstavningsprogram kan vara behjälplig för elever som har 

skrivsvårigheter. Men att det även kan bli ett bekvämlighetsval för andra eftersom datorn 

uppmärksammar fel åt eleven, istället för att eleven själv ska reflektera över hur hen skriver och 

stavar. 
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5. Slutsats och implikation 

5.1 Slutsats 
En generalisering av effekter av elevers digitala- och analoga skrivinlärning blir svår att dra, 

eftersom källmaterialet endast innehåller tolv vetenskapliga artiklar. Litteraturöversiktens 

källmaterial visar trots detta en stor spridning av effekter, där främst främjande effekter vid 

digitalbaserad undervisning funnits. Dock kvarstår fall där analog skrivning passar bäst för elevers 

skrivinlärning. Litteraturöversiktens slutsats är således att både främjande och icke främjande 

effekter finns hos digital- och analogbaserade skrivverktyg för elevers skrivinlärning i årskurs 1–3. 

Att utesluta något skrivverktyg med dagens styrdokument är heller inte ett alternativ, därför går 

det inte att nå fram till ett ensidigt svar.  

 

Sammanfattningsvis redovisas delar av källmaterialets resultat som belyser litteraturöversiktens 

frågeställning i stort. Resultatet visar att ASL-liknande metoder verkar främjande för elevers 

skrivinlärning. Även digitala funktioner såsom ordbehandlingsprogram och talsyntes visar sig vara 

faktorer som gör skrivningen lättare för elever. I källmaterialet redovisas fall där analog skrivning 

passar bäst för elevers skrivinlärning. Det har visat sig att den egna kreativiteten flödar bättre när 

analogt skrivande används, samt att analogt skrivande är att föredra när grammatiska svårigheter 

ska tränas. Fortsättningsvis visar källmaterialets resultat angående analogbaserade skrivverktyg att 

elevers skrivinlärning kan gynnas om handstilen är bra. I kontrast med de främjande effekterna 

hos elever med god handstil, visas icke främjande effekter hos elever med dålig handstil. Ett friare 

textskapande har funnits hos den digitala skrivningen, då det visat sig vara lättare för elever att 

redigera sin text digitalt, samt inte behöva tänka på att forma bokstäver. Flertalet författare i 

källmaterialet talar även om att digitalbaserade skrivverktyg är intressefrämjande ur olika 

avseenden, där eleverna i studierna visat ett större intresse att skriva digitalt än analogt. Till exempel 

vid digitalt skrivande behöver eleverna inte exponera sin handstil för övriga elever. I kontrast med 

detta visar resultatet även att analogt skrivande är tidskrävande och att elevens intresse för 

skrivning minskas. Vidare har även icke främjande effekter hos den digitala skrivningen visats, som 

är den ojämna fördelningen till teknisk utrustning, att den personliga stilen försvinner och att 

arbetsminnet påverkas negativt. Avslutningsvis kan analog- och digitalbaserade skrivverktyg ge 

olika effekter för olika grupper av elever, detta till exempel när elever med olika modersmål får 

prova på både digital- och analogbaserade skrivverktyg. Främjande effekter av ett skrivverktyg för 

en grupp av elever, har visats sig vara icke främjande för en annan grupp av elever i deras 

skrivinlärning.  

 

5.2 Implikationer 
Studier, författare, lärare och forskare kommer fortsätta vara oense om vilket skrivverktyg som är 

lämpligast för elevers skrivinlärning. Detta eftersom en individuell bedömning utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov måste genomföras. Trots att fler fördelar ses i digitalt skrivande kan vi 

ändå se vidare forskning. Som didaktisk implikation, samt förslag till kommande utvecklingsarbete 

hade det varit intressant att studera hur verksamheter arbetar när både digitalt och analogt 

skrivande används i kombination i undervisningen. Det vill säga, en studie som fokuserar på elevers 

skrivinlärning i kombination med digital- och analogbaserade skrivverktyg. I samklang med denna 

litteraturöversikt är målet att studera effekter på elevers skrivinlärning.     
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Som forskningsimplikation hade det varit intressant att följa forskning som studerar analog- och 

digitalbaserade skrivverktyg under en längre tid. Det vill säga, om forskning kan se mönster mellan 

tidig analog eller digital skrivundervisning och senare skrivutveckling. Vi önskar ta del av forskning 

som urskilt mönster beroende på vilket skrivverktyg som använts vid skrivinlärning. Detta 

eftersom vi i denna litteraturöversikten fått dra egna paralleller mellan de lika forskningsstudierna, 

och inga explicita studieresultat funnits mellan de olika parametrarna.   

 

Det har även uppmärksammat i denna litteraturöversikt skillnader mellan andraspråkselever och 

elever med svenska som modersmål. Empirin som talat om detta visar att olika skrivverktyg kan 

ge olika effekter beroende på elevens modersmål (Dahlström och Boström, 2017). Som vidare 

forskning hade det varit intressant att undersöka om denna skillnad var en engångsföreteelse eller 

ett generaliserbart utvecklingsbehov. Av samma orsak hade det även varit intressant att studera 

genusperspektivet i relation till skrivförhållanden. Detta eftersom det i litteraturöversikten även 

uppmärksammats studier som intar ett genusperspektiv (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 

2014). 
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7. Bilaga  

7.1 Bilaga A 
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Agélii Genlott & 
Grönlund (2016). 

Att kvantitativt undersöka hur metoden “write to learn” i 
kombination med sociokulturellt perspektiv och formativ 
bedömning kan förbättra svenska elevers läs-, skriv- och 
matematikkunskaper. 

  X      X  502    1-3 

Andersson & 
Wilhelmsson 
Ramshage (2014). 

Att kvantitativt undersöka förhållandet mellan digitala och 
traditionella literacyaktiviteter. Mer precist svenska barn 
och ungdomars användande av skärmbaserade och icke-
skärmbaserade texter. 

  X X       320    4-9 

Dahlström (2018). 
Att kvalitativt undersöka samband mellan svenska elevers 
digitala tillgång samt elevernas uppfattning om dessa. 

  X X X      111    4-6 

Dahlström & 
Boström (2017). 

Att kvantitativt jämföra olika svenska skrivförhållanden, 
det vill säga jämförelser mellan elever som använder penna 
och papper, elever som använder läsplatta, elever som 
använder läsplatta med talsyntes och elevens modersmål. 

  X    X  X  16    4 

Erixon (2017). 
Att kvalitativt undersöka svenska elever och lärares 
uppfattning av digital och analog skrift i 
modersmålsundervisning.  

  X  X  X    X X  
X  
9 st. skolor 

9 
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Hultin & 
Westman (2013). 

Att kvalitativt undersöka hur digitaliseringen i Sverige 
påverkar läskunnighet i tidig ålder i kombination med 
digitaliserat skrift. 

 X   X  X  X  12 X   1 

Karlsudd (2015). 
 

Att kvalitativt undersöka svenska lärares och 
lärarstudenters uppfattningar av den tekniska utrustningen 
på universitetsnivå.  

  X X X  X    120 336   UNI 

McCarney, Peters, 
Jackson, Thomas 
& Kirby (2013). 

Att kvantitativt undersöka koppling mellan brittiska elevers 
handstil och arbetsminne, IQ-poäng samt hur lång tid det 
tar för elever att slutföra uppgifter. 

  X    X  X  284    Förskola 
- 4 

Mueller & 
Oppenheimer 
(2014). 

Att kvantitativt undersöka och jämföra hur amerikanska 
studenter antecknar digitalt eller analogt.  

  X    X  X  67    UNI 

Sessions, Kang & 
Womack (2016). 

Att kvalitativt undersöka och jämföra två olika amerikanska 
elevgrupper. Den ena gruppen använde papper och penna 
för att skriva och den andra gruppen använde läsplatta och 
olika applikationer. 

  X  X    X  30 1   4 

Skantz Åberg, 
Lantz-Andersson 
& Pramling (2015). 

Att kvalitativt undersöka svenska elevers digitala 
textskapande till bild i förhållande till lärarens stöttning. 

  X    X  X  X X  X 
8 st. skolor 

F-klass. 

Åkerfeldt (2014). Att kvalitativt undersöka skillnader när svenska elever 
använder analog och digital skrift.  

  X    X  X  X   X 
3 st. klasser 

9 
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7.2 Bilaga B 
 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Valda 

källor  

190404 OneSearch “digitala verktyg” AND 

skrivundervisning 

- 6 1 

 

190404 SwePub Helene Dahlström 

(Manuell sökning) 

Tidskriftsartikel 

Refereegranskat 

2 2 

 

190404 ERIC iPad AND elementary school AND 

grade 1 AND writ* 

Peer reviewed 6 1 

 

190405 OneSearch Mueller AND Oppenheimer  

(Manuell sökning) 

Select a field: AU 

Author 

Peer reviewed 

5 1 

 

190409 OneSearch iWTR AND digital AND tool* 

AND pen* AND writ* AND 

effect* 

Peer reviewed 12 2 

190415 SwePub Digital AND writ* AND literacy 

AND child* 

Refereegranskat  

Tidskriftsartikel  

6 3 

190415 SwePub School AND ICT AND learn* 

AND pedagogic* AND tool* 

Refereegranskat  

Tidskriftsartikel 

8 1 

 

190415 SwePub Digital AND pupil* AND writ* Refereegranskat  

Tidskriftsartikel 

7 4 

190415 ERIC McCarney 

(Manuell sökning) 

Peer reviewed 

 

9 1 
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