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Abstract 

Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om 

digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en 

systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i 

skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Multimodala digitala 

verktyg är vanligt att inkludera i undervisningen enligt forskningen men även 

traditionella skrivprogram med inbyggd rättstavning. De multimodala digitala 

verktygen motiverar elever till att skriva och gör det möjligt för dem att knyta 

skrivprocessen till sina egna intressen. Rättstavningsprogrammen hjälper elever i 

skrivprocessen genom att stava rätt sill svåra ord. På så sätt flyter skrivandet på 

lättare utan att elever fastnar vid stavningen. Rättstavningen kan även bli ett hinder i 

elevers skrivutveckling. Ibland sker felrättningar av ord som kan skapa förvirring. 

Digitala verktyg kan ibland bli ett hinder för elever i skolan då datorspel och sociala 

medier är mer intressant för dem än skolarbetet. Det är därför viktigt att inkludera 

digitala verktyg på ett eller annat sätt i undervisningen för att motivera eleverna. 

Digitala verktyg som påminner om datorspel eller sociala medier som elever håller 

på med på fritiden visar forskningen är motiverande för eleverna. Detta påverkar 

deras skrivutveckling till det bättre. Det viktigaste enligt forskningen är däremot att 

lärare besitter den digitala kompetens som krävs för att undervisa med hjälp av 

digitala verktyg. 

Nyckelord 

Digitala verktyg, skrivundervisning, mellanstadiet 

 

Keywords 

Digital tools, writing education, middle school 



4(25) 

 

English Title 

The digital classroom 

A systematic literature study of the use of digital tools in middle school writing 

education 

  



5(25) 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 6 

2 Syfte och frågeställningar ................................................................................ 7 

3 Metod ................................................................................................................. 8 

3.1 Etiska överväganden .................................................................................. 8 

3.2 Insamlingsmetod......................................................................................... 9 

3.3 Databassökning .......................................................................................... 9 

3.4 Analysmetod ............................................................................................. 10 

3.5 Material .................................................................................................... 11 

4 Resultat............................................................................................................ 11 

4.1 Digitala verktyg i undervisningen ............................................................ 12 

4.2 Fördelar med digitala verktyg .................................................................. 15 

4.3 Nackdelar med digitala verktyg ............................................................... 17 

4.4 Resultatsammanfattning ........................................................................... 18 

5 Diskussion ....................................................................................................... 20 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................... 20 

5.2 Metoddiskussion ....................................................................................... 21 

5.3 Vidare forskning ....................................................................................... 22 

Litteraturförteckning ............................................................................................. 24 

 

Bilagor 

Bilaga 1               1 

Bilaga 2               5 

Bilaga 3               8 



6(25) 

 

1 Inledning 

I dagens grundskoleundervisning inkluderas digitala verktyg mer och mer. Många 

elever utrustas med en egen bärbar dator som verktyg i bland annat 

skrivundervisningen. När elever introduceras till den digitala världen möter de en 

stor mängd innehåll som de behöver hjälp med att förhålla sig till. Att elever får 

skapa, undersöka och leka är en viktig del i deras lärande särskilt i grundskolans 

tidiga år. Detta har stor betydelse för att elever ska kunna ta till sig nya kunskaper. 

Skolan har därmed uppgiften att väcka elevers kreativitet och nyfikenhet för att de 

ska vilja förverkliga deras tankar och idéer. Detta skriver Skolverket (2019, s. 7–8) i 

läroplanen angående skolans uppdrag 

 

Digitaliseringen genomsyrar skolväsendet enligt den gemensamma övergripande 

beskrivningen i läroplanerna menar Skolverket (2017, s .4). Genom digitala verktyg 

ska elever stimuleras till att utvidga sina kunskaper. Det är viktigt att grundskolans 

elever får utveckla den digitala kompetens som krävs i vårt samhälle (Skolverket 

2017, s. 4). 

 

Skolverket belyser i läroplanen för grundskolan (2019, s. 11) att lärare har ansvar 

för att elever utvecklar förståelse för hur digitala verktyg påverkar dem. Elever ska 

få möjlighet att lära sig hur de ska förhålla sig kritiskt till digitala verktyg för att 

förstå både möjligheter och risker som de erbjuder. Skolans elever ska fostras till att 

bli en del av samhället och präglas av dess gemensamma normer och värderingar. 

Även i arbetet med normer och värden menar Skolverket (2019, s. 10–11) att lärare 

bör uppmärksamma både möjligheter och risker som digitala verktyg medför. Det är 

viktigt att elever får lära sig att förhålla sig ansvarsfullt till digitala verktyg och att 

lärare ger dem möjlighet till att utveckla digital kompetens. 

 

Skolverket (2017, s. 20) skriver i sitt kommentarmaterial angående skolans ökade 

digitalisering att elever ska få möjligheten att utveckla förmågan att formulera sina 

tankar och idéer i olika texttyper och medier. De ska även få möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur de skapar och bearbetar texter. Den ökade digitaliseringen 

erbjuder nya möjligheter till att utveckla dessa förmågor. I svenskundervisningen 
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ska elever få möta texter genom digitala verktyg med bland annat länkar och övriga 

interaktiva funktioner. Detta ger elever möjligheten att utveckla egna texter med 

hjälp av digitala verktyg som medel för att uttrycka sig.  

 

Det tas upp i syftet för svenskämnet i läroplanen undervisningen ska stimulera 

elever till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Detta skriver 

Skolverket (2017, s. 20). De menar att detta handlar om att elever ska kunna 

uttrycka sig genom bland annat digitala verktyg som gör det möjligt att skapa 

multimodala texter. 

 

Den här studien kommer undersöka vilka digitala verktyg som lärare inkluderar i sin 

undervisning för elever i åldrarna mellan tio och tolv år. Detta kommer göras genom 

en systematisk litteraturstudie. Studien kommer även undersöka vilka fördelar dessa 

digitala verktyg har när det gäller elevernas skrivutveckling samt vilka nackdelar de 

har för elevers skrivutveckling. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att ge en överblick av den forskning som har studerat 

mellanstadielärares inkludering av digitala verktyg i sin skrivundervisning. Jag vill 

även ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med att använda digitala 

verktyg i undervisning för elevers skrivutveckling. Jag fokuserar på följande tre 

forskningsfrågor: 

 

1. Vilka digitala verktyg inkluderar lärare i skrivundervisningen? 

2. Vilka fördelar finns det med att inkludera digitala verktyg i 

skrivundervisningen? 

3. Vilka nackdelar finns det med att inkludera digitala verktyg i 

skrivundervisningen? 
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3 Metod 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, (2013, s. 26–27) finns det 

kriterier för att en litteraturstudie ska ses som systematisk. Det måste finnas 

tillräckligt med forskning som går att knyta till studiens frågeställningar. 

Forskningen behöver hålla hög kvalitet för att den ska kunna tolkas. Metoder som 

använts under studien ska även redovisas noga. 

 

I den här studien har jag gjort databassökningar som genererat en stor mängd data. 

Forskningen har därefter granskats kritiskt och sammanställts som svar till studiens 

syfte och frågeställningar.   

 

I detta avsnitt redogör jag för hur litteraturen som är grunden till studien har 

eftersökts och valts ut. Studien har genomförts i form av en systematisk 

litteraturstudie, och databaserna ERIC och Swepub har använts för insamling av 

relevant forskning. Forskningen har sedan bearbetats och analyserats. Inledningsvis 

presenteras de etiska övervägandes som gjorts inför studien. Därefter kommer 

insamlingsmetoden från databaserna redogöras för. Vidare kommer det manuella 

urvalet av litteratur och analysmetoden att beskrivas. 

3.1 Etiska överväganden 

De etiska aspekter som kommer tas hänsyn till under studiens gång berör urvalet av 

publikationer och presentationen av resultatet. Vetenskapsrådet (2017, s. 64) 

definierar vetenskaplig oredlighet som förvrängda resultat eller vilseledande 

uppgifter om en persons insats i forskningen, medvetet eller på grund av 

oaktsamhet. Detta är något som inte kommer förekomma i min studie. Som Eriksson 

Barajas, Forsberg, & Wengström (2013, s. 70) rekommenderar kommer jag välja ut 

publikationer till grund för min studie som är peer reviewed. Jag kommer även 

redovisa alla publikationer som ingår i min studie oavsett vilket resultat de 

presenterar. Jag kommer inte presentera artiklar som endast stöder min egen 

uppfattning. 
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3.2 Insamlingsmetod 

De databaser som användes vid litteratursökningen var ERIC/Educational Resources 

Information Center och Swepub. Två olika databaser användes i litteratursökningen 

för att ge ett varierande resultat. Till hjälp i sökprocessen användes ett sökschema. 

Sökschemat var till hjälp när valet av sökkombinationer och begränsningar skulle 

göras. Sökorden som genererade mest relevant litteratur var: digitalt skrivande och 

undervisning. Dessa sökord översattes även till engelska för att söka fram 

internationella publikationer. De begränsningar som behövde göras i sökresultatet 

var i utbildningsnivån och publikationsdatum. Sökningen begränsades till 

utbildningsnivån årskurs 4, 5 och 6 (grade 4, 5, 6) eftersom studien fokuserar på 

elever i åldrarna 10–12. Min studie inkluderar forskning från USA, Australien och 

Sverige. Majoriteten av forskningen är dock amerikansk. Sökningen begränsas även 

till publikationer publicerade från 2010. Anledningen till att årtalen begränsas är för 

att få resultat som diskuterar moderna digitala verktyg. I sökningen inkluderas bara 

publikationer som är refereegranskade för att göra resultatet så tillförlitligt som 

möjligt. 

3.3 Databassökning 

En stor del av forskningen som använts är hämtad från ERIC. I databasen finns 

olika dokumenttyper som är publicerade på engelska. I databasen ERIC finns 

möjligheten att använda sig av de booleska operationerna AND och OR. 

Användningen av dessa gör att sökningen kan generera fler eller färre träffar. 

 

Första sökkombinationen i ERIC resulterade i 52 resultat. Då studien har digital 

skrivundervisning som inriktning användes sökorden: digitalt skrivande och 

undervisning. I sökningen användes trunkeringar vilket innebär att en asterisk 

placeras i början eller slutet av ett sökord för att hitta ord med varierande ändelser. 

Tillsammans med trunkeringar användes även den booleska operationen AND. 

Sökorden behövde även översättas till engelska vilket resulterade i den här 

sökkombinationen: digital* writ* AND educat*. Sökningen begränsades till 

utbildningsnivån årskurs 4, 5 och 6 (grade 4, 5, 6) och publikationer publicerade 

från 2010. Från den första sökningen valdes 7 publikationer ut till vidare 

granskning. 
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I nästa sökning specificerades sökorden istället för trunkeringar. Den booleska 

operationen AND användes dock även här. Sökkombinationen som användes här 

var: digital writing AND education.  Den senare sökningen resulterade i 36 resultat 

vilket var en mer lätthanterlig mängd. Utav dessa valdes tio ut för vidare granskning 

då titlarna stämde överens med min studies syfte. 

 

För att få variation i resultatet gjordes även en sökning i databasen Swepub vilket är 

en nationell söktjänst för vetenskapliga publiceringar från svenska lärosäten. Även i 

sökningen på Swepub användes trunkeringar. Sökorden som användes var digital* 

och undervisn*. Även här inkluderades bara vetenskapligt refereegranskade 

publikationer i sökningen. Sökningen på Swepub gav sju sökträffar. En artikel av 

dessa valdes ut för vidare granskning eftersom den var den enda som skulle kunna 

ge svar på mina forskningsfrågor. 

3.4 Analysmetod 

För att få en överblick av sökresultaten lästes först endast publikationstitlarna för att 

se vilka publikationer som skulle kunna ge svar på frågeställningarna. Därefter 

lästes sammanfattningen av publikationerna med relevanta titlar. Innehållet av 

sammanfattningarna granskades för att hitta begrepp som skulle kunna vara 

relevanta för studien. Exempel på dessa begrepp är: digitala verktyg, datorer, ipad, 

arbetssätt, grundskola, skriva, undervisning, elever och lärare. Totalt valdes 16 

publikationer ut varav 15 är hämtade från ERIC och 1 från Swepub.  

 

För att skapa en struktur över litteraturen och för att läsprocessen skulle 

effektiviseras skapades ett kategoriseringsschema (se bilaga 2). Kategorierna som 

forskningen delades in i var: Digitala verktyg, fördelar, och nackdelar. Efter att 

publikationerna analyserats sammanställdes innehållet i kategoriseringsschemat. 

Detta gav en överblick över de insamlade publikationerna och gjorde det möjligt att 

hitta likheter och skillnader emellan dem. Efter djupläsningen av publikationerna 

visade sig att 8 inte var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
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3.5 Material 

Forskningen som sökts fram och valts ut är åtta vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna ERIC och Swepub. Sju artiklar är hämtade från ERIC och en är hämtad 

från Swepub. Artiklarna hämtade från ERIC är internationella och den från Swepub 

är nationell. Samtliga utvalda artiklar är publicerade någon gång mellan 2010 och 

2019 för att få ett så relevant resultat som möjligt.  

 

Forskningen jag inkluderat i min studie är empiriska undersökningar utförda av 

forskare inom pedagogik. Varje artikels teori, analysmetod och analysmaterial har 

undersökts och sammanställts i ett schema (se bilaga 3). De empiriska studierna är 

gjorda i form av analyser av elevtexter, enkäter, observationer av både lärare och 

elever samt lärar-och elevintervjuer. Eleverna som studerats är mellan tio och tolv 

år. 

 

Forskningen utgår främst från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Forskarna 

nämner ofta vikten av lärarens kompetens och samspelet med elever. Säljö (2017, s. 

263) menar att det sociokulturella perspektivet grundar sig i att kunskap växer i 

samspel mellan elever och lärare. 

 

I några av artiklarna visar forskarna även ett pragmatiskt perspektiv på lärande. 

Säljö (2017, s. 246) skriver om det pragmatiska perspektivet att skolan ska arbeta 

för att elever ska bli demokratiska och aktiva samhällsmedborgare. Detta är något 

som några av artiklarna belyser i sin forskning. 

 

4 Resultat 

I de utvalda artiklarna kan en röd tråd urskiljas även om de behandlar olika ämnen. 

Samtliga artiklar tar dock upp både någon form av digitalt verktyg samt dess 

fördelar och/eller nackdelar. Jag har valt att ta både lärarperspektivet och 

elevperspektivet i beaktande eftersom hur lärare arbetar med digitala verktyg i sin 

undervisning påverkar eleverna. Artiklarna visar att forskarna har utgått från olika 
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teorier i sin forskning. Teorin som använts i störst utsträckning är den 

sociokulturella teorin. Dock använder några av forskarna även pragmatism som 

teori. I detta kapitel presenterar jag forskningen utifrån mina tre forskningsfrågor så 

att jag inleder med att redovisa vilka digitala verktyg som används i undervisningen 

och fortsätter med att redovisa fördelar respektive nackdelar med användningen i de 

följande två avsnitten. 

 

4.1 Digitala verktyg i undervisningen 

Majoriteten av forskningen som inkluderas i studien kommer fram till att många 

lärare använder sig av digitala verktyg i sin skrivundervisning. De digitala verktyg 

som används är främst med hjälp av bärbara datorer som eleverna tilldelats 

Forskningen belyser vikten av lärarens digitala kompetens i anknytning till dessa 

digitala verktyg. En sammanställning av detta görs i detta avsnitt. 

 

Digitalt skrivande har inte så mycket att göra med det medium som används för att 

skriva. Det har mer att göra med hur mediet används för att skapa texter med hjälp 

av internetbaserade program. För att elever ska utveckla sin skrivförmåga med hjälp 

av digitala verktyg krävs det att de har grundläggande kunskap om traditionell 

läsning och skrivning i tryckta sammanhang. Det krävs även att de har 

grundläggande kunskaper om hur deras enheter fungerar. De måste förstå hur det 

digitala verktyget fungerar och hur de ska använda sig av dem för att de ska kunna 

utveckla sin skrivförmåga (West 2019, s. 152). 

 

West (2019, s. 160–161) skriver i sin studie att internet är en öppen plats för alla att 

skriva vad de vill. Det betyder att elever som använder internetbaserade digitala 

verktyg måste lära sig att tänka kritiskt till det som skrivs där innan de använder 

informationen till sina egna texter. För att undvika att elever finner felaktig 

information på internet är det en fördel med att använda hemsidan Symbaloo i 

klassrummet. Detta gör läraren som observerats i Wests studie. Symbaloo är ett 

verktyg som gör det möjligt för lärare att samla olika tillförlitliga webbsidor på ett 

och samma ställe. Detta gör det lätt för elever att lära sig hur de ska orientera sig på 

internet och utvecklar deras källkritiska förmåga menar läraren som observerats. 
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Glogster är ett annat exempel på ett internetbaserat digitalt verktyg som används i 

skrivundervisning. Genom Glogster kan elever uttrycka sig kreativt genom att 

skriva digitala dagböcker och göra presentationer i posterform (West 2019, s. 162). 

 

Enligt Mantei & Kervin (2017, s. 13–14) har även kortfilmer ökat i popularitet i 

undervisningen de senaste åren. Möjligheterna till att skapa egna kortfilmer med 

hjälp av digitala verktyg har också vuxit.  Med hjälp av kortfilmer kan elever 

förmedla förfinade och komplexa texter i skolan. När bild, ljud och rörelse 

kombineras förmedlas författarens perspektiv på världen. Med skapandet av 

kortfilmer och pedagogiskt stöd kan elever författa egna multimodala texter som 

utvecklar deras skrivförmåga. Dessa kortfilmer skapas med hjälp av digitala verktyg 

som till exempel iMovie och PuppetPals Directors’ Cut (Mantei & Kervin 2017, s. 

6). Även Gormley & McDermott (2013, s. 21) belyser den ökade populariteten av 

skapandet av multimodala texter. För att skapa dessa används liknande 

redigeringsprogram för text, film och bild. VoiceThread används också enligt Zoch, 

Adams-Budde, & Langston-Demott (2016, s. 114) för att göra tankekartor. 

 

Ett hinder som många lärare ser i skrivundervisningen är den mängden tid och 

ansträngning som krävs för att ge feedback på elevtexter. Automatiserad 

skrivutvärdering är något som digitala verktyg erbjuder för att lätta lärares 

bedömningsansvar. Det är dock viktigt att lärare inte bara förlitar sig på dessa 

verktyg och fortsätter läsa sina elevers texter för att hjälpa dem vidare i 

skrivundervisningen menar Zheng,Warschauer & Farkas (2013, s. 270). God 

skrivundervisning kräver att lärare engagerar sig i sina elevers texter och i deras 

utveckling. Lärares uppgift är att fostra kritiska och självständiga tänkare. De måste 

därför ha i åtanke att alla elever lär sig på olika sätt och välja undervisningsform 

utefter det (Jacobs & Fu, 2014, s. 111). 

 

Fler och fler elever utrustas med en egen dator och det kräver att lärare behöver få 

möjlighet till kompetensutveckling. Det kan dock vara svårt för lärare att anpassa 

sin undervisning till den snabba digitala utvecklingen. Även om de är vana vid att 

använda digitala verktyg i vardagen kan det vara svårt att se möjligheterna med att 
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inkludera dem i undervisningen. Därför är det av stor vikt att lärare får möjligheten 

att lära sig om olika digitala verktyg för att kunna integrera det med sin egen 

undervisning. Om lärare inte får möjlighet att fortbilda sig och lära sig om nya 

digitala undervisningsformer får deras elever i sin tur inte heller möjligheten att lära 

sig genom digitala verktyg. Elever går då miste om möjligheten att lära sig kritiskt 

tänkande och mötet med olika typer av texter i den digitala världen. Detta belyser 

och Schechter & Denmon (2012, s. 22–23) i sin artikel. 

 

Enligt Von Schantz Lundgren & Lundgren (2011, s. 75–76) måste lärare vara noga 

med att planera på vilket sätt digitala verktyg kan inkluderas i undervisningen. De 

måste utveckla kompetens för att planera hur ett visst kunskapsinnehåll ska hamna i 

fokus. Detta är tidskrävande för många lärare kan utfallet av deras lektioner där 

digitala verktyg inkluderas bli osäkert. Då många lärare saknar kompetens när det 

gäller användningen av digitala verktyg i undervisningen finns det risk för att de 

återvänder till att arbeta på ett sätt som tidigare fungerat för dem. Von Schantz 

Lundgren & Lundgren (2011, s. 84–85) menar även att det går att hitta många olika 

elevspel genom digitala verktyg som stödjer elevers lärande. Det kan vara svårt för 

lärare att hitta spel för elever som överensstämmer med både elevernas sätt att spela 

datorspel och lärarens pedagogiska tanke. Alla spel för elever är inte pedagogiska i 

sin uppbyggnad. För att spelen ska vara pedagogiska och tillföra något i 

undervisningen bör de kunna ställas in på svårighetsgrad, ge feedback och ge 

kunskap. Spelen bör även vara underhållande och påminna elever om spel de brukar 

spela på fritiden för att öka motivationen. 

 

Sammanfattningsvis är forskningen överens om att digitala verktyg som gör det 

möjligt för elever att skapa multimodala texter är något som är vanligt i 

skrivundervisning. Många av dessa digitala verktyg är internetbaserade. Eftersom 

informationssökande är en del av textskapande belyser därför forskningen vikten av 

att elever lär sig att orientera sig ansvarsfullt och källkritiskt på internet. För att 

elever ska kunna hantera de digitala verktyg som undervisningen erbjuder är det av 

stor vikt att lärare har den digitala kompetens som de digitala verktygen kräver. 

Användningen av digitala verktyg i undervisningen måste ses som en del av en 
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lärares yrke. Fler och fler elever utrustas med en egen dator och det kräver att lärare 

behöver få möjlighet till kompetensutveckling. 

4.2 Fördelar med digitala verktyg 

I det här avsnittet redogör jag för de fördelar som finns med att använda digitala 

verktyg i skrivundervisningen. Forskningen presenterar många fördelar med digitala 

verktyg som ökar elevers motivation till att skriva. Multimodala texter med hjälp av 

digitala verktyg är som nämnts innan en vanlig undervisningsform som aktiverar 

elevers egen kreativitet och därmed ökar deras motivation till att skriva. 

 

Zheng, Warschauer & Farkas (2013, s. 271) menar att det är i huvudsak skrivande 

och redigering av texter som datorer används till i klassrummet. I klassrum där 

elever har sina egna bärbara datorer skrivs det mycket mer än i andra klassrum. 

Dessa elever får även feedback på sitt skrivande med hjälp av skrivprogrammen de 

använder. Detta har bidragit till att både lärare och elever som intervjuats nu har en 

positiv attityd till att använda datorer i klassrummet. 

 

Flera forskare har studerat hur skrivundervisningen kan utgå från elevernas intresse 

och erfarenhet av datorer och sociala medier. Genom åren har datorspel och sociala 

medier utvecklats till stora rollspel med tillhörande världar. Schechter & Denmon 

(2012, s. 25) menar att elever i grundskolan är vana vid att orientera sig i både 

rollspelsvärldar och sociala medier som knyter an till deras intressen. Det är därför 

en fördel att dra nytta av elevers entusiasm för digitala verktyg i undervisningen. 

Datorspel och sociala medier involverar skrivande på ett eller annat sätt som till 

exempel personliga bloggar, spelguider eller chattar. Dessa kommunikationsformer 

kan fungera som språngbräda för läs-och skrivutveckling (Schechter & Denmon 

2012, s. 26). Jacobs & Fu (2014, s. 108) skriver att färdigheten att skriva texter med 

hjälp av digitala verktyg har elever nytta av både i och utanför skolan. Detta ger 

dem en känsla av ett deras texter är mer meningsfulla.  

 

Ett kreativt sätt att inkludera digitala verktyg i skrivundervisningen är att låta elever 

skriva texter inspirerade av datorspel eller TV-serier de brinner för. Detta är inte 

bara ett sätt för eleverna att utveckla sitt skrivande. De får även möjligheten att 
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skriva alternativa slut och fortsättningar på TV-serier och datorspel (Schechter & 

Denmon 2012, s. 26). Mantei & Kervin (2017, s. 2) menar att textskapandet med 

hjälp av kortfilmer ger eleverna en annan upplevelse av texten. Text i samband med 

film ger en djupare förståelse för textens innehåll. Detta blir en motivationsfaktor 

för elever då de får möjlighet att skapa egna texter för att bredda sin förståelse av sig 

själva och andra. 

 

Digitala verktyg kan hjälpa elever i deras skrivutveckling på så sätt att de eliminerar 

vissa praktiska aspekter av textskapandet som många elever tycker är jobbigt. 

Traditionellt skrivande för hand utgör vissa hinder för elever som gör att 

textskapandet blir svårt. De upplever att det blir arbetsamt att använda traditionella 

skrivverktyg som penna och sudd. Att behöva gå och vässa sin penna och leta efter 

sudd avbryter elever i sitt skrivande och minskar skrivlusten enligt Zoch, Adams-

Budde, & Langston-Demott (2016, s. 119). Detta, menar Zoch, Adams-Budde, & 

Langston-Demott, (2016, s. 119) är en bidragande faktor till att elever tappar lusten 

till att skriva och utvecklar en negativ attityd till undervisningen. Även om det finns 

många fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen uttrycker Zoch, 

Adams-Budde, & Langston-Demott, (2016, s. 121–122) vikten av att inte utesluta 

traditionellt skrivande i undervisningen. De menar att alla elever är olika och 

utvecklar sin skrivförmåga på olika sätt. 

 

West (2019, s. 166) belyser i sin artikel att Google Docs och Word har som många 

andra skrivprogram ett inbyggt rättstavningsprogram. Det kan vara till stor hjälp för 

elever när de skriver texter och fastnar vid ett ord de inte kan stava till. Eftersom 

redigeringsprocessen av texter blir lättare för elever när de skriver digitalt bidrar det 

till att kvalitén på deras texter ökar. Det bidrar även till att de kan skriva längre 

texter utan att bli trötta och därmed utvecklar sin skrivförmåga. Ännu en fördel med 

att låta elever skriva texter digitalt är att elever upplever att skrivandet blir mer 

lustfyllt. Detta stödjer deras förmåga att ta sig an och genomföra uppgifter.  

 

Elever upplever även att deras skolarbeten och texter blir mer organiserade när de 

använder sig av digitala verktyg i skolan. Detta bidrar till att skolarbetet blir mer 

intressant för eleverna poängterar West (2019, s. 165). Till skillnad från att skriva 
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traditionellt med penna och papper erbjuder digitala verktyg viss variation i hur 

elever vill producera texter. När valmöjligheterna ökar, ökar även lusten att lära. 

Eleverna får då en känsla av att få påverka sin undervisning själva vilket bidrar till 

ökad självkänsla (Zoch, Adams-Budde, & Langston-Demott, 2016, s. 116).  

 

Det är inte bara traditionella skrivprogram som används i skrivundervisningen. 

Digitalt skapande av multimodala texter är något som används i klassrummen för att 

utveckla elevers skrivförmåga. Detta framhåller Jacobs & Fu (2014, s. 110). Elever 

får lära sig att skriva utkast, revidera och redigera manus till digitala 

mediaproduktioner. De menar att när elever får arbeta med texter på det här sättet 

upptäcker de sin personliga kreativitet och presenterar gärna sina texter för större 

publiker. Det hjälper dessa elever att utveckla sitt språk och att hitta nya sätt att 

uttrycka sina idéer och personlighet på. Von Schantz Lundgren & Lundgren (2011, 

s. 84) säger att detta både är motiverande för eleverna och påverkar deras lärande till 

det bättre då flera av deras sinnen aktiveras. Att använda visuella hjälpmedel digitalt 

kan även hjälpa elever med inlärningssvårigheter. 

 

Forskningen visar att digitala verktyg inte bara är smidiga med rättstavningsprogram 

och organisering av texter. Digitala verktyg ökar även elevers motivation till att 

skapa texter och annat skolarbete. Digitala verktyg hjälper elever att utforska sin 

kreativitet genom att skapa multimodala texter med hjälp av text, bild och film. 

Detta stimulerar inte bara elevers kreativitet utan höjer även deras självförtroende. 

Genom att elever får knyta något de gör på fritiden till skolarbetet som till exempel 

datorspel känner de att skolarbetet blir mer lustfyllt. 

4.3 Nackdelar med digitala verktyg 

Forskningen visar att det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i 

undervisningen. Forskningen jag har inkluderat i den här studien fokuserar på 

fördelar med digitala verktyg men nämner även några nackdelar. Dessa nackdelar 

kommer jag presentera i det här avsnittet. 

 

Schechter & Denmon (2012, s. 22) förklarar i sin artikel att digitala verktyg och 

sociala medier är ett stort hinder för elevers motivation till att göra skolarbete. 
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Hemläxor blir lidande på grund av att datorspel och sociala medier tar elevernas 

uppmärksamhet. Intresset för att lära minskar och intresset för digitala aktiviteter 

ökar. När elever inte är tillräckligt motiverade till att lära sig i skolan presterar de 

inte enligt sin förmåga och digitala verktyg kan vara en bidragande faktor till detta. 

 

West (2019, s. 167) skriver att även om digitala skrivverktyg som Google Docs och 

Word har inbyggda rättstavningsprogram som kan vara till stor hjälp för elever som 

har svårt att stava, kan det även vara ett hinder i skrivandet då vissa rättstavningar är 

felaktiga. Till exempel ersattes en elevs felstavade renforced till rainforest 

(regnskog) i stället för reinforced (förstärkt). Samma elev hade även upplevt att hela 

textstycken försvunnit från hens dokument på Google Docs. Den här eleven 

föredrog i stället Glogster där hen kunde vara kreativ och skapa posters och 

presentationer. Glogster kräver dock att arbetet sparas manuellt under arbetets gång 

till skillnad från Google Docs där arbetet sparas automatiskt. Detta är en nackdel då 

inte alla elever kommer ihåg att spara och deras arbete blir ogjort. 

 

Det forskningen säger om digitala verktygs nackdelar är att om digitala verktyg inte 

inkluderas på ett eller annat sätt i undervisningen tappar elever lätt motivationen till 

skolarbetet. Användningen av digitala verktyg på fritiden tar större uppmärksamhet 

än skolarbetet. En annan nackdel som forskningen tar upp angående digitala verktyg 

är hur rättstavningsprogram kan påverka elevers skrivutveckling till det sämre. 

Rättstavningsprogram misstar ofta ett felstavat ord för ett annat ord och elever tror 

då att felrättningen är rättstavad. Elever kan även haka upp sig på att 

rättstavningsprogrammet ibland rättar rättstavade ord vilket bidrar till frustration. 

Vissa elever kan ha problem med att skrivprogram inte sparar deras texter och deras 

arbete blir då ogjort. Det bidrar till att de tappar motivationen till att skriva. Även 

om forskningen tar upp vissa nackdelar med att inkludera digitala verktyg i 

undervisningen väger fördelarna tyngre 

4.4 Resultatsammanfattning 

Mitt syfte med den här studien är att ge en forskningsöversikt av mellanstadielärares 

inkludering av digitala verktyg i undervisningen och hur detta påverkar elevernas 

skrivutveckling. Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat. 
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De vetenskapliga artiklar som utgjort grunden för den här studien har beskrivit att 

digitala verktyg har blivit en allt större del av samhället och därmed skolan.  

 

Digitala verktyg är något som både elever och lärare använder sig av i sin vardag. 

Att inkludera dem i undervisningen kan dock vara en utmaning för lärare då elever 

endast ser digitala verktyg som nöje. Det kan också vara en utmaning för lärare att 

hitta internetbaserade digitala verktyg som är pedagogiskt utformade. För att hitta 

dessa krävs digital kompetens hos lärare. De digitala verktyg som lärare inkluderar i 

sin undervisning är inte bara rena skrivprogram som Word och Google Docs utan 

även verktyg som gör det möjligt för elever att skapa multimodala texter med hjälp 

av text, bild och film. 

 

Forskningen tar upp många fördelar med digitala verktyg och hur de påverkar 

elevers skrivutveckling till det bättre. Genom att till exempel skapa multimodala 

texter med hjälp av digitala verktyg aktiverar elever flera sinnen samtidigt och detta 

hjälper dem att utveckla sin skrivförmåga. Att skapa texter med hjälp av digitala 

verktyg hjälper elever över lag med motivationen eftersom det blir lättare att knyta 

an till deras egna intressen som till exempel datorspel och sociala medier. 

Valmöjligheterna ökar när elever får skapa texter med hjälp av digitala verktyg. 

Detta ger eleverna en känsla av att de är mer delaktiga i sin egen undervisning och 

det bidrar i sin tur till att skrivandet blir mer lustfyllt. Texterna blir även mer 

strukturerade och det gör att hinder som finns i traditionellt skrivande elimineras.  

 

Skrivprogram som Word och Google Docs bidrar inte bara till struktur i elevers 

textskapande, utan även hjälp med stavning. Dessa verktyg är till stor hjälp i elevers 

skrivutveckling då elever inte lika lätt fastnar vid ord svåra att stava till. 

 

Även om forskningen nämner några vanliga nackdelar med digitala verktyg, väger 

fördelarna tyngre. Nackdelarna som nämns är främst knutna till problem med 

tekniken. Det kan hända att rättstavningsprogrammen rättar fel och att elevers texter 

inte sparas. Detta bidrar till bristande motivation till att fortsätta skriva. Något som 
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lärare även har märkt är att digitala verktyg som datorspel och sociala medier tar 

stor uppmärksamhet från elevers skolarbete. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

De vetenskapliga artiklarna som utgjort grunden för studien utgår från det 

sociokulturella perspektivet i stor utsträckning. Den här slutsatsen kunde dras efter 

en analys av artiklarna (se bilaga 3). Forskarna som utgått ifrån den sociokulturella 

teorin i sina artiklar belyser vikten av att stötta sina elever. Den här stöttningen är ett 

centralt begrepp inom den sociokulturella teorin.  Stöttning kan enligt forskarna ges 

genom både läraren själv och genom digitala verktyg. Detta belyser West (2019, 

s.161–163. Stöttningen från de digitala verktygen kan eleverna få till exempel 

genom de inbyggda rättstavningsprogrammen i skrivprogram. Dock går det att 

ifrågasätta huruvida elevers skrivutveckling gynnas av att ett digitalt verktyg ibland 

tar lärarens plats i klassrummet. 

 

Samtlig forskning som ingår i den här studien har skrivit artiklar ur et sociokulturellt 

perspektiv (se bilaga 3). De menar att digitala verktyg är anpassningsbara till 

enskilda elever. Det gör att de får möjligheten att utvecklas från sin egen 

kunskapsnivå. Detta går att koppla till det sociokulturella perspektivet på lärande 

och den proximala utvecklingszonen som är ett centralt begrepp i teorin. 

 

I en del av artiklarna utgår forskarna från pragmatismen. Schechter & Denmon 

(2012, s. 22) och Zoch, Adams-Budde, & Langston-Demott (2016, s. 115) menar då 

bland annat att elever lär sig genom att göra något upprepade gånger. I artiklarna 

menar forskarna att elevers skrivutveckling främjas av att använda sig av digitala 

verktyg upprepade gånger i skrivundervisningen. Detta går att koppla till Deweys 

begrepp learning by doing och därmed till det pragmatiska perspektivet på lärande 

vilket Allwood & Erikson (2019, s. 87) liknar vid kunskap som utvecklas i relation 

till nytta och användbarhet. 
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Eftersom skolan ska vila på en vetenskaplig grund är det viktigt att både fler 

forskare och lärare strävar mot att utveckla kunskaper om aktuella 

undervisningsformer. Det som var viktigast i skrivundervisningen förr är inte lika 

viktigt i dag. Resultatet av den här studien visar bland annat att det är viktigt att 

lärare idag får utbilda sig vidare om hur digitala verktyg kan inkluderas i deras 

undervisning. I läroplanen för grundskolan nämns det ett flertal gånger att digitala 

verktyg är en del av undervisningen. Till exempel säger Skolverket (2019, s. 7–8) i 

avsnittet gällande skolans uppdrag att skolan ska ge elever kunskaper för att kunna 

verka i vårt gemensamma samhälle. Detta innebär bland annat att elever ska lära sig 

att kunna orientera sig i en värld med ökad digitalisering i snabb förändringstakt 

men även att de ska förstå hur de digitala verktygen påverkar samhället och hur de 

använder sig av dem på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Skolverket (2019, s. 257) skriver i kursplanen för svenska i grundskolan att 

undervisningen ska stimulera elevers intresse för att läsa och skriva. Undervisningen 

ska även ge elever möjlighet att lära sig hur man formulerar sina åsikter i skrift 

genom olika medier. I skolan ska eleverna få ta del av digitala miljöer och där möta 

interaktiva och föränderliga texter. De ska också genom undervisningen få uttrycka 

sig i estetiska former både digitalt och analogt. Vidare ska undervisningen ge elever 

kunskaper om hur information eftersöks och värderas kritiskt från olika källor. 

 

Resultatet av studien bekräftar vikten av det styrdokumenten säger om det digitala 

samhället, läsa och skriva med hjälp av digitala medier, uttrycka sig estetiskt med 

hjälp av digitala verktyg och kritiskt värdera information.  

5.2 Metoddiskussion 

Det finns få forskare som har gjort studier om digitala verktyg i undervisningen. 

Detta gjorde att databassökningen blev något komplicerad. Lämpliga sökord valdes 

först ut och dessa utgjorde stommen för databassökningen. Sökningen gav många 

internationella träffar men få nationella träffar. Det var en lång process att läsa och 

sammanställa artiklarna som sökts fram. Många av de framsökta artiklarna visade 

sig inte vara relevanta för studiens syfte. Detta upptäcktes tack vare 

kategoriseringsschemat som gjorde det möjligt att dela upp artiklarna i kategorier 
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baserade på studiens forskningsfrågor. Att antalet artiklar reducerades gjorde det 

dock lättare att läsa dem djupare. Detta gav mig en rättvis översikt av artiklarnas 

innehåll. 

 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut för den här studien gav en vetenskaplig 

grund som bidrog till studiens resultat. Syftet och frågeställningarna kunde mer eller 

mindre besvaras med hjälp av dessa artiklar. Eftersom de utvalda artiklarna är 

refereegranskade och anses pålitliga ger det studien god reliabilitet. Studierna 

överlag kommer fram till likartade resultat, även om de i olika hög grad betonar 

fördelar och nackdelar med digitala verktyg. 

 

Litteratursökningen skulle kunna modifieras så att databasernas träffar inkluderar 

mer forskning om digitala verktygs nackdelar. Artiklarna som sökts fram till den här 

studien behandlar forskning om digitala verktygs användning i 

mellanstadieundervisning över lag. Ingen av artiklarna tar upp nackdelar med 

digitala verktyg i någon större utsträckning. Detta gjorde det problematiskt att få 

svar på forskningsfrågan: Vilka nackdelar finns det med att inkludera digitala 

verktyg i skrivundervisningen? Trots den här kritiska aspekten har min studies syfte 

och frågeställningar kunnat besvaras och bidra till en ökad uppfattning om vilka 

digitala verktyg lärare inkluderar i mellanstadieundervisning samt dess påverkan på 

elevers skrivutveckling. 

5.3 Vidare forskning 

Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat och digitala verktyg är något som börjar 

bli en större del av undervisningen. Det utvecklas ständigt nya sätt att lära genom 

bland annat digitala verktyg. Som tidigare forskning visar är lärares digitala 

kompetens viktig för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap genom digitala 

verktyg. 

 

Merparten av studiens resultat behandlar forskning som gjorts i andra länder än 

Sverige. Motsvarande forskning i svenska skolor är sällsynt. Vidare forskning skulle 

därför kunna vara liknande studier i svenska skolor för att få reda på vilka digitala 
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verktyg som inkluderas i den svenska undervisningen och hur det påverkar 

elevernas skrivutveckling. 
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verktygen som 

används. Bärbara 

datorer 

digitala verktyg är 
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Teoretisk analys av 
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studie 
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Demott, Brooke. 
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writers through 

experiences with 

digital writing. Texas 

Journal of Literacy 
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Sociokulturellt 
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semistrukturerade 
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Öppen kodning av 

data, diskussioner 

skribenterna 

emellan, hitta 

gemensamma 

faktorer i 

kodningen av 
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En elev med 

skrivsvårigheter 

Zheng, Binbin. 

Warschauer, Mark & 

Farkas, George. 

(2013). Digital writing 

and diversity: the 

effects of school laptop 

programs on literacy 

processes and 

Sociokulturellt Observationer, 

intervjuer och 

enkäter till elever 

och lärare 

Kvantitiv 

dataanalys 

Lektionsplaneringar, lärare 

och elever 
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Educational computing 

research. Vol. 48(3), 

267-299 

Gormley, Kathleen & 

McDermott, Peter. 

(2013). Integrating the 

Digital Literacies Into 

an After-School 

Program:  A Structural 

Analysis of Teachers’ 

Lessons. The language 
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Vol. 23, 20-33. 
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Analys av 
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Manus för 
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digitala verktyg 

Jacobs, Patricia & Fu, 

Danling. (2014). 

Students with Learning 

Disabilities in an 

Inclusive Writing 

Classroom. Journal of 

Language and Literacy 

Education. Vol 10(1), 
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Sammanställning 
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Två elever med 
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Schechter, Amy & M. 

Denmon, Jennifer. 

(2012). How Do I Earn 

Buy-In from Digital 

Natives? Voices from 

the Middle. Vol 19(4), 

22-27. 
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pragmatism 

Observationer, 

intervjuer. Del av 

större empirisk 

studie 

Sammanställning 

av material 

Elever, lärare och 

elevtexter 

Mantei, Jessica & K. 

Kervin, Lisa. (2017) 

Sociokulturell Observationer, 

intervjuer 

 Elever, lärare 
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stimulus for digital text 

creation. The Reading 

Teacher: a journal of 

the International 

Reading Association, 

Vol 70(4), 485-489 
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Lundgren, Ina & 
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(2011). Unga elever 

med egen dator – 

några lärares tankar 

om hur deras 

undervisning påverkas. 

Utbildning och 

lärande, Vol 5(1), 74–
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Sociokulturell Observationer, 

intervjuer 

 Elever, lärare 

 


