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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever 

med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via 

dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav 

dessa specifika skrivredskap. Studiens data innefattar två klassers narrativa texter och 

12 semistrukturerade elevintervjuer. Den teoretiska ramen bygger på den socio-

kulturella teorin. Den sociokulturella teorin frambringar även två medierande red-

skap: språkliga och materiella. I studien kommer eleverna att använda de fysiska 

medierande redskapen penna och dator när de genom språket skapar texter för hand 

och via dator. Ytterligare ett återkommande begrepp som går hand i hand med studien 

är det sociokulturella begreppet stöttning. Analysmodellen utgår från olika genre-

typiska drag i den narrativa genren. Resultatet av studien visar att alla deltagande 

elever skriver texter med fler genretypiska drag när de skriver med penna. Däremot 

framkommer det att åtta av 12 intervjuade elever föredrar att skriva med dator som 

medierande redskap. De elever som intervjuats uttrycker att intresset och nyfiken-

heten är större för datorn, än vad den är för pennan. Utifrån studiens resultat finner vi 

vidare fördelaktiga innebörder och konsekvenser av studiens olika variationer av 

stöttning i textskapande. 
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1 Inledning  

Skrivundervisning har förekommit i skolan i alla tider och alltid präglats av en 

ständigt förändrad pedagogik och omvärld som formar undervisningen. Elever i 

skolan skriver fortfarande texter med papper och penna, men verktyg som exempelvis 

datorer har under en tid tagit stor plats i klassrummen och blivit redskap som ofta 

används under skrivlektionerna. Skolverket (2018:7) skriver att alla elever ska få till-

tro till sin språkliga förmåga. Språket är viktigt för att människan ska kunna förstå 

och verka i samhället och det är genom språket som människan utvecklar sin identitet 

(Skolverket, 2018:257). I läroplanens syfte för ämnet svenska i årskurs 1–3 står det 

att elever ska utveckla förmågan att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och att 

undervisningen ska inspirera elevernas intresse för att skriva (a.a.). I kunskapskraven 

för ämnet svenska framförs det att eleven i slutet av årskurs 3 ska kunna skriva 

berättande texter med en tydlig inledning, handling och slut (a.a.:263). Eleverna ska 

både kunna skriva för hand och via dator (a.a.). Eleven står dock inte själv i denna 

utveckling, då Gibbons (2018a:42–43) förespråkar om vikten av lärarens roll till stött-

ning för elevernas skrivutveckling i textskapande. Säljö (2017:260–261) skriver 

likaså att stöttning leder eleven vidare i sin utveckling.  

Trots att läroplanen säger att eleverna ska skriva både med penna och via 

dator, har det visat sig komplext att undersöka elevers användande av dator och 

forskningen har hittills inte kunnat ge några tydliga svar på dess påverkan i skriv-

undervisningen (Nordmark, 2018:1). Nordmark (2018:1–7) skriver att det kan finnas 

små positiva effekter av att använda datorn vid skrivinlärning, men att både skrivande 

med penna och via dator för med sig möjligheter och hinder. Datorn har emellertid 

visat sig kunna främja bland annat andraspråkselevers tidiga skrivutveckling genom 

användning av exempelvis talsyntes där sambandet mellan bokstavsljud och ord kan 

bli synligt (Basaran, 2016:5–6). Sveriges grundskoleklasser innefattar 12,1 % elever 

som läser svenska som andraspråk (Skolverket, 2020), vilket gör det aktuellt och 

relevant för studien att undersöka även dessa elevers skrivutveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och 

elever med svenska som andraspråk skriver narrativa texter med penna och via dator 

i årskurs 3. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett 

specifikt skrivredskap. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur påverkas elevernas användning av genretypiska drag beroende på om de 

skriver en narrativ text med penna eller via dator?  

2. Hur skiljer sig de genretypiska dragen i texter skrivna av elever med svenska 

som andraspråk jämfört med texter skrivna av elever med svenska som första-

språk?  

3. Föredrar eleverna att skriva antingen med penna eller via dator och i så fall 

varför? 

1.1.1 Hypotes 

Innan studiens genomförande har vi som grupp diskuterat och framställt en hypotes 

om det kommande resultatet, det vill säga vilket utfall de narrativa texterna kommer 

att ge, samt vilken information intervjuerna med eleverna kommer att ge oss. Vår 

hypotes är att både elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som 

andraspråk skriver texter med fler genretypiska drag via dator. Vi tror även att 

eleverna med svenska som förstaspråk kommer att skriva fler genretypiska drag än 

eleverna med svenska som andraspråk. Till sist tror vi också att de flesta eleverna 

föredrar att skriva via dator. 

2 Forskningsbakgrund  

I detta kapitel tar vi först upp den sociokulturella teorin som utgör studiens teoretiska 

ram, inklusive begreppen medierande redskap och stöttning (2.1). Därefter beskrivs 

tidigare forskning som kan kopplas och knytas an till vår studie gällande de två 

medierande redskapen (2.2). 
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2.1 Teoretisk ram  

Studien utgår från den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978; Säljö, 2017:251–262). 

Inom den sociokulturella teorin anses språket vara människans främsta redskap, 

eftersom det är genom språklig kommunikation som människan får chansen att 

uttrycka sig och kommunicera med andra. Språket ses då fungera som ett intellektuellt 

medierande redskap för människans tänkande och kommunikation, enligt den socio-

kulturella teorin. Likaså ses fysiska medierande redskap kunna mediera verkligheten 

för människor i olika situationer. Denna studie kommer att utgå från att eleverna 

använder de fysiska medierande redskapen penna och dator när de genom språket 

skapar texter för hand och via dator.  

Studien lyfter även det sociokulturella begreppet stöttning (Vygotskij, 

1978; Säljö, 2017:251–262). Gibbons (2018a) har anammat begreppet och visar 

genom strategier och arbetssätt hur lärare kan använda stöttning i undervisningen för 

att hjälpa eleverna att nå sin närmaste utvecklingszon. Detta innefattar bland annat att 

läraren som besitter en högre kompetens inom ett ämne till en början ger mycket 

stöttning till en elev, men att stöttningen sedan avtar mer och mer i takt med att eleven 

klarar av och förstår uppgiften själv. Detta beskrivs också som skillnaden mellan vad 

en elev kan göra på egen hand och vad en elev kan göra med hjälp av någon annan. 

Stöttning anses vara en temporär handledning för elever mot ny kunskap om begrepp, 

en högre grad av kunskap och genom utvecklandet av ett nytt språk för eleven. 

Eleverna ska följaktligen få information och delges kunskap om hur något ska utföras, 

inte enbart vad som ska utföras. Detta kan sedan bidra till att eleven blir allt bättre 

förberedd för liknande uppgifter. Samtal i grupp kan likaså bidra till att eleven får en 

större förståelse för olika uppgifter som eleven ska ta sig an (a.a.:42–43). 

2.2 Tidigare forskning 

Ett tomrum har konstaterats gällande svenska undersökningar av skrivundervisning 

(Taube m.fl., 2015:115–116). Ett behov av vidare forskning finns för både skriv-

undervisningens olika utfall vid användandet av datorer och andraspråkselevers skriv-

undervisning (a.a.). En kunskapslucka som kvarstår är huruvida elever med svenska 

som förstaspråk jämfört med elever med svenska som andraspråk, påverkas av vilket 

skrivredskap de använder. Befintlig forskning talar om elevers skrivande, men sällan 
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i samband med vilket skrivredskap som används. Vissa fördelar och nackdelar har 

dock lyfts fram. 

Det anses som något viktigt att fokusera på att skriva med papper och penna 

(Christensen, 2009:162–170). Det är dock inte skrivandet med penna som ger hög 

kvalitet på texten, utan den kognitiva processen bakom skrivandet. Hos nybörjare kan 

antalet kognitiva processer bli en begränsning i skrivandet, på grund av en för hög 

kognitiv belastning. De kognitiva processerna som inkluderas i skrivandet är idé-

skapande, språklig medvetenhet, grammatisk noggrannhet och medvetenhet om 

textens strukturella genre. Med kognitiv belastning menas de uppmärksamhetskrav 

som behövs vid lösningen av uppgiften. Vanligtvis kan vi bara behålla koncentra-

tionen på en intellektuell aktivitet åt gången, men för att kunna lösa mer komplexa 

uppgifter behöver eleven kunna hantera flera uppmärksamhetskrav samtidigt (a.a.). 

Enligt Mangen (2016:457–477) bör handskrift emellertid inte ersättas i 

tidiga åldrar. Handskrift ger en annan feedback till hjärnan genom formandet av 

bokstäver, än vad den ger när man trycker på tangenterna. När eleven formar en 

bokstav med penna får hjärnan information om vilken bokstav det är och om den är 

skriven rätt eller fel, vilket inte fås när tangenterna trycks ned vid skrivande via dator. 

Den motoriska förmågan behöver dock underhållas för att kunna utvecklas, vilket gör 

det viktigt för elever i yngre åldrar att skriva med penna (a.a.). Mangen m.fl. 

(2015:227–247) skriver att övning medför att mindre kognitiv ansträngning krävs och 

fokuset kan istället övergå till att utveckla innehållet i texten. Den kognitiva processen 

blir då automatiserad och eleven kan skriva med flyt. Att automatisera skrivandet är 

en viktig förutsättning eftersom nybörjare utan ett automatiserat skrivande fokuserar 

all sin uppmärksamhet på att forma bokstäver och ord. Detta gör att det möjligtvis 

inte finns tillräckligt med kognitiva resurser kvar till att ha uppmärksamhet på andra 

kognitiva processer i uppgiften (Christensen, 2009:162–170).  

Idag har det blivit vanligt förekommande i de svenska klassrummen att 

använda Tragetons (2014) skrivmetod Att skriva sig till läsning, ASL, där datorn har 

förts in i den tidiga skrivutvecklingen. ASL innebär att elever börjar med att skriva 

via dator redan i förskoleklass och inte introduceras i att skriva med penna förrän i 

årskurs 2. Metoden anser att skrivandet blir lättare via dator, då yngre elever vanligt-

vis har sämre motorik och pennfattning (a.a.). Dybdahl m.fl. (1997:41–53) beskriver 

i en studie hur en grupp elever i årskurs 5 skrev längre och mer kvalitativa texter via 
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datorn, än när en annan grupp i samma ålder skrev texter med penna. De datorskrivna 

texterna hade även längre meningar än de som var skrivna med penna. Dybdahl m.fl. 

(1997:41–53) menar dock att läraren har den största inverkan på hur eleverna lyckas 

i sitt textskapande. 

För att jämföra de två skrivredskapen gjordes en studie där fjärdeklassares 

och sjundeklassares skrivande med penna och via dator undersöktes (Wengelin m.fl., 

2017:241–258). Resultatet visar att fjärdeklassarna fick likartade bedömningar på 

texterna som var skrivna med penna och via dator. Däremot visar sjundeklassarnas 

resultat att de kopierade och producerade text snabbare via dator än med penna. 

Kvalitén på texterna som var skrivna med penna och via dator bedömdes dock som 

likartad. Slutsatsen blir då att varken penna eller dator framstår vara ett bättre redskap 

än det andra. Studiens resultat visar att en skrivvana krävs för att få ett bra resultat via 

dator, då eleven som inte hade en dator hemma också avvek resultatmässigt. Skolan 

i allmänhet har enligt Wengelin m.fl. (a.a.) därför ett kompensatoriskt uppdrag för de 

elever som inte har en dator hemma. 

Wengelin m.fl. (2017:241–258) påstår att skriva med penna eller via dator 

egentligen är två helt skilda aktiviteter. Eleven måste kunna forma bokstäver för att 

skriva med penna, medan att skriva via dator istället kräver att de hittar bokstäverna 

på tangentbordet. Vidare är skrivande med penna och via dator dessutom delvis 

visuellt olika aktiviteter (a.a.). Eleven följer pennan med blicken vid skrivande med 

penna, men kan ha flera olika strategier när de skriver via dator, exempelvis att växla 

uppmärksamheten mellan tangentbordet och skärmen eller bara titta på skärmen när 

de skriver. Även Mangen och Velay (2010:385–402) skriver att handskrift sker på ett 

mer begränsat utrymme där eleven bara har fokus på pennans spets, medan skrivande 

via dator medför att uppmärksamheten ständigt pendlar mellan tangentbord och 

skärm. Redigeringsmöjligheterna skiljer även de två skrivmetoderna åt. När en elev 

behöver redigera en handskriven text innebär det att eleven måste sudda text eller 

göra en ny version av den (Wengelin m.fl., 2017:241–258). Via dator finns andra 

möjligheter som klippverktyg och ordbehandlingsprogram. I en metaanalys om skriv-

svaga elevers skrivande via dator visades att ordbehandlingsprogram förbättrar 

skrivandets längd och kvalitet, samt minskade antalet felstavningar i texterna. Det 

höjde även elevernas motivation till skrivande (Morphy och Graham, 2012:641–678). 
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Crook och Bennett (2010:313–321) har gjort en undersökning om elevers 

flyt och skrivhastighet vid användningen av penna och dator som skrivredskap. 

Undersökningen inkluderar elever mellan åldrarna 6 och 11 år, uttagna från två olika 

skolor i England. Eleverna fick skriva en enklare skrivuppgift och en svårare. Hälften 

fick skriva med penna och hälften fick skriva via dator. Det undersökningen kom fram 

till var att eleverna inte var tillräckligt förtrogna med tangentbordet, vilket gör att 

skrivandet via dator istället hämmar skrivhastigheten och flytet jämfört med när 

eleverna skriver texter med penna (a.a.). Flyt i elevernas textskapande ökar däremot 

med erfarenhet. Detta bekräftar resultatet av en studie där 13 engelsktalande 

universitetsstudenter som lärde sig franska eller tyska, fick skriva en text på sitt första-

språk och en text på sitt andraspråk (Chenoweth och Hayes, 2001:80–98). Studien 

pekar på att flyt och längd på texter hör ihop. Resultaten visade även att skrivandet 

ofta blir avbrutet av revideringar under processens gång. Lärare bör därför fokusera 

på att ge elever användbara strategier. De kan exempelvis ge andraspråkselever, som 

på grund av ett bristande ordförråd fastnar i skrivandet, en strategi där de först kan 

skriva ordet på sitt förstaspråk och sedan gå tillbaka i slutet och översätta dem 

(a.a.:96). 

En longitudinell studie av Wedin (2011:95–118) har följt två olika klasser, 

en klass från förskoleklass till årskurs 3 och en klass från årskurs 3 till 6. Studien 

undersökte elevernas skriftspråkliga utveckling och fann att lågstadieelever med 

svenska som andraspråk inte hade ett tillräckligt utvecklat ordförråd. Det ledde till att 

eleverna varken muntligt kunde berätta sammanhängande eller skriva samman-

hängande i slutet av årskurs 3. Slutsatsen var att alla elever som inte snabbt utvecklade 

ett effektivt läsande och skrivande behöver få ta del av ett språkutvecklande arbetssätt 

i klassrummet där berättandet blir ett sätt att låta eleverna utveckla ett vidgat ordförråd 

(a.a.). 

3 Metod och material  

I detta kapitel redogörs inledningsvis hur de aktuella klasserna och eleverna valts ut 

till denna studie, samt vilka etiska överväganden som gjorts (3.1). Därefter 

presenteras datainsamlingsmetoden (3.2) och i nästkommande avsnitt beskrivs 
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genomförandet av lektionerna, indelat i lektionen skriva med penna och lektionen 

skriva via dator, följt av hur intervjuerna genomfördes (3.3). Avslutningsvis förklaras 

analysmetoden som använts i studien (3.4) och i avsnittet metodkritik motiveras några 

kritiska metodval (3.5). 

3.1 Urval och etiska överväganden  

Studiens urval utgår från två klasser i årskurs 3 på en F-9-skola i södra Sverige. För 

att vi skulle kunna använda oss av elevernas texter och intervjua dem, behövde vi ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2011:6) fyra forskningsetiska krav. Dessa fyra krav 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (a.a.). Ett samtyckesbrev (bilaga 1) skickades hem till alla elevers vårdnads-

havare och brevet fick både vårdnadshavare och elever skriva under eftersom de 

deltagande eleverna är under 15 år . Eleverna blev informerade om att deltagandet i 

denna studie var frivilligt och att de under hela processen hade valet att avsluta sitt 

deltagande i undersökningen utan att ange varför. Detta är något som eleverna blev 

informerade om både under lektionerna och i samtyckesbrevet. Baserat på 

konfidentialitetskravet har vi i samtyckesbrevet förklarat vad vår undersökning skulle 

handla om och att studien inte kommer att nämna varken elevernas namn eller skola. 

Utifrån nyttjandekravet blev alla elever informerade om att texterna de producerade 

under de två lektionerna endast kommer att användas i vår undersökning, samt av 

lärarutbildningen1 för de elever som godkänt det i samtyckesbrevet (bilaga 1).  

Vi har i denna studie utgått ifrån bekvämlighetsprincipen (Christoffersen 

och Johannessen, 2015:56–57) eftersom de klasser som medverkade i under-

sökningen sedan tidigare var kända för oss. Anledningen till att vi valde dessa två 

klasser var likaså för att de stämde överens med våra kriterier, då vi utgick från ett 

kriterieurval (a.a.:54). Kriterierna för de två klasser som deltog var att eleverna gick 

i årskurs 3 och att de hade tidigare erfarenheter av att skriva en narrativ text med 

penna och via dator. Ännu ett kriterium var att minst fyra elever med svenska som 

andraspråk skulle gå i de utvalda klasserna. För att elever ska få läsa svenska som 

 

1 Lärarutbildningen i XXX kan komma att använda de elevtexter vars skribenter lämnat 

medgivanden i undervisning om elevtextanalys på lärarutbildningen i svenska. 
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andraspråk krävs en individuell bedömning av rektorn. Enligt ett kriterium från skol-

förordningen, 5 kap. 14–15 § (SFS 2011:185), ska eleven ha ett annat modersmål än 

svenska för att ha rätt till svenska som andraspråksundervisning. 

Efter första skrivprocessen i respektive klass, frågade vi eleverna om de 

ville bli intervjuade och audioinspelade. Studien utgår från sex elever i varje klass, 

som intervjuades en gång efter varje lektionstillfälle. Trots att endast sex elevers 

intervjuer i varje klass skulle ingå i studien, valde vi ut åtta elever att intervjua (bilaga 

2). Dessa var elever som klassläraren ansåg kunde ge bra tankar under intervjuerna. 

Detta sätt att välja ut elever på är en metod som Denscombe (2018:67) kallar 

subjektivt urval: handplockade för ämnet. Anledningen till att vi valde ut åtta elever 

att intervjua i varje klass, för att sedan enbart använda sex elever i studien, var ifall 

någon av de intervjuade eleverna skulle vara frånvarande vid nästa skrivtillfälle. När 

intervjuerna genomfördes i varje klass, uppstod just denna situation med att elever 

var frånvarande. Det resulterade i att endast sex elever i respektive klass hade varit 

närvarande vid båda skriv- och intervjutillfällena och urvalet blev därefter. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Den insamlade datan i studien innefattar de narrativa elevtexterna som är producerade 

med penna och via dator. Elevtexterna sorterades utifrån klass och om texterna är 

skrivna med penna eller dator som medierande redskap. Ytterligare data är de semi-

strukturerade intervjuerna som gjordes med ett antal elever (3.4). De utvalda eleverna 

hade antingen svenska som förstaspråk eller svenska som andraspråk. 

Den ena klassen började med att skriva den första texten med penna som 

medierande redskap, medan den andra klassen började med att skriva via dator som 

medierande redskap. En vecka senare fick eleverna skifta ordning, de som skrev med 

penna första gången fick skriva via dator och de som skrev via dator första gången 

fick skriva med penna. Intervjuerna genomfördes i så nära anslutning till skriv-

processerna som möjligt för att vi ville få fram det mesta av elevernas tankar och 

idéer, innan de hann glömma skrivsituationen. 
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3.3 Genomförande  

I detta avsnitt beskrivs hur lektionen där eleverna fick skriva med penna som 

medierande redskap såg ut och hur vi gick tillväga (3.3.1). Därefter följer be-

skrivningen av lektionen när eleverna skrev via dator som medierande redskap 

(3.3.2). Avslutningsvis beskrivs hur elevintervjuerna genomfördes (3.3.3). 

3.3.1 Lektion – Skriva med penna  

Den 60 minuters långa lektionen inleddes med en genomgång om lektionens upplägg 

och innehåll. Vi berättade även att lektionen ingår i den studie som de tidigare hade 

fått information om (3.1). Eleverna hade sedan tidigare skrivit narrativa texter och var 

välbekanta med texttypens uppbyggnad. En narrativ text kan dock för många vara 

komplicerad (Pettersson, 2018:64). Av den anledningen behövde eleverna, trots sina 

förkunskaper, få förklarat för sig hur de skulle skriva och strukturera sitt text-

skapande. I genomgången valde vi därför att förklara Petterssons (2018:66) fyra 

strukturdelar; orientering, problem, lösning och avslutning. Dessa fyra delar anser 

författaren att en narrativ text ska innehålla. Vi valde dock att inte använda 

Petterssons (2018:66) ord orientering, utan istället inledning, eftersom det är det ord 

som eleverna är bekanta med sedan tidigare. När en lärare ger elever verktyg som 

dessa för att skapa en narrativ text kan det ses som stöttning (Gibbons, 2018a:42–43), 

då eleverna får hjälp med hur de ska utforma sina texter enligt genrens fyra struktur-

delar. 

De fyra strukturdelarna förklarades med hjälp av att visa en bildserie med 

fyra svartvita bilder på smartboarden som eleverna skulle utgå ifrån när de skrev sina 

texter med pennan som medierande redskap (bilaga 3). Bildserien representerade de 

fyra strukturdelarna av en narrativ text. Anledningen till att vi valde svartvita bilder 

var för att ge eleverna ännu en chans att utöka sin fantasi och inte begränsa deras val 

av färger och adjektiv, vilket vi även uppmuntrade eleverna till att använda i sina 

texter. Vi visade bilderna på smartboarden och diskuterade med klassen vad bilderna 

föreställde. Detta utfördes för att möjliggöra stöttning, då elever genom samtal kan få 

hjälp med att hitta lösningar på textens utformning och innehåll (Gibbons, 2018a:42–

43). Användning av bildserier och att diskutera dem innan skrivprocessen kan vara 

frambringande för en djupare förståelse av den narrativa strukturen och framför allt 

stötta andraspråkselever i sitt skrivande (Pettersson, 2018:66). De kan därigenom få 
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hjälp att sätta ord på vad bilderna föreställer och förutspå vad berättelsen ska handla 

om innan skrivandet (Pettersson, 2018:66). Genomgången fortsatte sedan med att 

informera eleverna om att målet inte var att uppnå korrekt språkbruk eller 

rättstavning, utan att huvudsyftet var att utforma en sammanhängande narrativ text 

med fokus på de fyra delarna: inledning, problem, lösning och avslut. Genom att inte 

fokusera på rättstavning eller ett korrekt språkbruk kan skrivandet avdramatiseras, 

speciellt för andraspråkseleverna (Kaya, 2016:129). 

Efter genomgången fick eleverna ställa eventuella frågor. Därefter delades 

det ut varsitt linjerat papper, ett papper med bildserien och ett papper med tidsord 

(bilaga 4) som vi under genomgången gett exempel på. Vi valde att ge eleverna 

pappret med tidsord eftersom det kunde stötta eleverna i deras skrivande. Under 

lektionerna hade vi smartboarden igång där eleverna kunde se de fyra olika struktur-

delarna, samt förslag på andra ord som de kunde använda sig av, till exempel: till slut, 

plötsligt och en solig dag. Under tiden eleverna skrev, cirkulerade vi runt i klass-

rummet för att kunna stötta dem att komma vidare om de fastnade i texten, vilket kan 

upplevas som en mer bekant och personlig stöttning (Gibbons, 2018a:42–43). När 

eleverna kände sig klara bad vi dem att läsa igenom sin text innan vi samlade in dem. 

3.3.2 Lektion – Skriva via dator  

Lektionen där eleverna skrev via dator som medierande redskap, inleddes och hölls 

likt lektionen ovan. Under genomgången visade vi en annan svartvit bildserie med 

fyra bilder som representerade de fyra delarna av en narrativ text (bilaga 5). Därefter 

tilldelades respektive elev varsin dator, ett papper med bildserien och ett papper med 

tidsord (bilaga 4). Under skrivprocessen cirkulerade vi runt i klassrummet för att 

stötta de elever som fastnat i berättelsen eller hade frågor. När eleverna kände sig 

klara uppmanade vi dem att läsa igenom sin text innan slutresultatet skulle skrivas ut 

och samlas in. Alla texter skrevs ut vid lektionens slut för att vi skulle ha dem som 

papperskopior. 

3.3.3 Intervjuer  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes för att besvara en av fråge-

ställningarna som berör om och i så fall varför eleverna föredrog att skriva med penna 

eller via dator, vilket besvaras med vilka fördelar och nackdelar de ser med respektive 
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skrivredskap. Intervjuerna utgick från förutbestämda utformade frågor, där vi som 

intervjuare behövde vara flexibla och beredda på att ändra frågorna under tiden som 

eleverna utvecklade sina tankar och idéer (Denscombe, 2018:269). Under våra 

intervjuer använde vi oss utav audio-inspelningar för att inte behöva anteckna medan 

eleverna pratade och för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 

flera gånger. 

Intervjuerna hölls i ett ostört rum tillsammans med en av oss och med en 

elev i taget. Inledningsvis förklarade vi för eleven vilka etiska villkor som fanns, till 

exempel att eleven under hela intervjun kunde välja att avsluta eller att inte besvara 

någon av frågorna. Vi inledde samtalet med att eleven själv fick läsa upp sin 

berättelse, sedan följde 16–17 olika frågor (bilaga 6 och 7) som berörde skriv-

processen och val av berättelsens innehåll. Varje elev blev intervjuad två gånger, en 

gång efter första skrivprocessen och sedan en gång efter andra skrivprocessen. 

Frågorna i de båda intervjuerna är nästintill densamma. Under andra intervjun la vi 

till en sista fråga som handlade om vilket skrivredskap eleverna föredrog. När alla 

intervjuer var genomförda valde vi att transkribera samtliga intervjuer. Detta gjorde 

vi i form av bastranskriptioner (Norrby, 2014:100). Det innebar att vi gjorde skrift-

språksnära transkriptioner och därför inte skrev ned oviktiga ljud, betoningar eller 

pauser i transkriptionerna. 

3.4 Analysmetod för elevtexter och för intervjuer  

Först analyserades studiens material som innefattar de texter som är skrivna med 

penna och via dator som medierande redskap. Därefter analyseras elevintervjuerna. I 

vår analys av elevtexterna har vi använt Petterssons (2018:65) modell som beskriver 

typ av text, syfte, struktur, sammanlänkande ord och språkliga drag. Denna modell 

grundas i genrepedagogiken som bygger på Sydneyskolans syn på den narrativa 

genren (Martin och Rose, 2008:67–74). Enligt genrepedagogiken innehåller en 

narrativ text olika genretypiska mönster, likt strukturdelar (a.a.). Vi har dock reviderat 

Petterssons (2018:65) modell för att den ska passa till studiens syfte. I studien har vi 

även valt att analysera elevernas förmåga att skriva fram en dialog i sin text, vilket 

Gibbons (2018b:123) anser som en potentiell del i den här texttypen. Dessa dialoger 

innefattar vanligtvis ”sägeverb” (tabell 1). 
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Tabell 1. Genretypiska drag i den narrativa genren (modifierad utifrån Pettersson, 2018:65 

och Gibbons, 2018b:123).  

 

Vid analysen av elevtexterna läste vi en text i taget och kontrollerade om texten hade 

en korrekt narrativ struktur. För att eleverna skulle uppnå en giltig inledning 

(orientering och en serie händelser) behövde de få med när någonting hände, 

vem/vilka som var med och var de befann sig, samt vad som inledningsvis hände i 

berättelsen. Därefter behövde eleverna ett giltigt problem, en lösning på problemet 

och ett avslut. Texten skulle även innefatta minst ett sammanlänkande ord, det vill 

säga ett tidsord som binder ihop texten och kan göra den kronologisk. I vår modell 

fokuserade vi på två språkliga drag, preteritum och beskrivande ord i form av adjektiv 

(tabell 1). Eleverna behövde skriva hela texten i formen preteritum och ha minst ett 

adjektiv för att respektive punkt skulle bedömas som giltig. Vi tittade även efter om 

eleverna använde antingen ett talstreck eller ett ”sägeverb” i texterna för att det skulle 

räknas som en giltig dialog. 

I analysen läste vi en elevintervjus transkribering i taget och sammanställde 

resultatet i en tabell (bilaga 8). Analysen skedde genom transkriberingarna, men 

primärkällan var de inspelade intervjuerna. Denna analysmetod benämns som en 

tematisk analys (Bryman, 2018:702). Där sökte vi efter konkret intervjumaterial 

utifrån vilket medierande redskap eleverna föredrog, samt fördelar och nackdelar med 

respektive medierande redskap. 
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3.5 Metodkritik  

I studiens genomförande valde vi att själva hålla i lektionerna, istället för klassernas 

lärare. Detta kan ifrågasättas, då klassernas lärare känner eleverna och vet deras 

styrkor och svagheter, men för att säkra att lektionerna genomfördes på samma sätt 

höll vi själva i lektionerna med båda klasserna. Detta tillvägagångssätt strävade efter 

att båda klasserna skulle få så likvärdig hjälp och information som möjligt. Vår 

närvaro kan dock ha haft en ofrivillig påverkan på studiens utfall och resultat. 

Studiens validitet (Denscombe, 2018:420) stärks av den relevanta in-

samlade datan, som besvarar studiens frågeställningar. Den ena klassen inledde sin 

första lektion i studien med att skriva med penna och den andra klassen via dator. Om 

båda klasserna hade fått börja med samma medierande redskap den första lektionen 

hade det inte gått att utesluta att detta skulle kunna vara en påverkande faktor i 

resultatet. 

Studien undersöker andraspråkselevers skrivande, med vetskapen om att 

deras språkkunskaper kan se olika ut. Vissa elever kan ha varit länge i Sverige och 

har relativt goda kunskaper om det svenska språket, medan andra kan vara nyanlända 

i Sverige. Skillnaden mellan andraspråkselevernas språkkunskaper kan således vara 

relativt stor och eventuellt påverka resultatet. Samtidigt kan elever med svenska som 

förstaspråk också ha stora språkliga skillnader, vilket är en anledning till att elevernas 

språkkunskaper inte tillgodosågs i urvalet. 

4 Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. I de två första avsnitten kopplas 

resultatet till elevernas texter skrivna både med de medierande redskapen penna och 

dator. Detta avsnitt redovisar likaså skillnader för de genretypiska dragen i texterna, 

mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andra-

språk  (4.1–4.2). Därefter redogörs resultatet för vilket skrivredskap de 12 intervjuade 

eleverna föredrar (4.3.1) och likaså beskrivs de fördelar och nackdelar som eleverna 

ser med de två skrivredskapen (4.3.2–4.3.5). 
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4.1 Elevtexter skrivna med penna  

I följande diagram (diagram 1 och 2) redovisas resultatet av elevtexter som ana-

lyserats med analysmodellen utifrån genretypiska drag i den narrativa genren (tabell 

1). I diagrammen visas strukturdelarna: inledning, problem, lösning och avslut, likaså 

om eleverna vid skrivtillfället använder sig av minst ett sammanlänkande ord, 

tempusformen preteritum, minst ett beskrivande ord i form av adjektiv och slutligen 

om eleverna har skrivit fram minst en dialog eller ett ”sägeverb” (3.5).  

Kriteriet för att en elevtext ska räknas med i resultatet, är att samma elev 

ska ha skrivit en text både med penna och via dator. Det blir totalt 29 medräknade 

elevtexter, 20 förstaspråkselever och nio andraspråkselever. För att ge en jämförbar 

bild av studien visas diagrammens resultat i procent (diagram 1 och 2). Resultatet av 

elevernas textskapande med penna som medierande redskap illustreras nedan 

(diagram 1). 

Diagram 1. Diagram med resultat av elevtexter, skrivna med penna som medierande redskap. 

 

När elever med svenska som förstaspråk använder pennan som medierande redskap, 

framgår det av ovanstående diagram att alla elever skriver giltig inledning och pro-

blem i sina narrativa texter. Däremot har förstaspråkseleverna svårare att skriva giltig 

lösning och avslut. Diagrammet (diagram 1) visar att omkring 80–90 % av 
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förstaspråkseleverna använder sig av minst ett sammanlänkande ord och skriver hela 

den narrativa texten i preteritum. Till sist går det att utläsa att cirka 50 % av 

förstaspråkseleverna skriver minst ett adjektiv och använder minst en dialog eller ett 

”sägeverb” i sina narrativa texter.  

Vidare framgår det av diagrammet (diagram 1) att alla elever med svenska 

som andraspråk skriver giltig inledning, problem, lösning och minst ett samman-

länkande ord i sina narrativa texter. Omkring 85 % av andraspråkseleverna har skrivit 

ett avslut i sina texter. Av andraspråkseleverna har cirka 45 % skrivit hela sin narrativa 

text i formen preteritum, medan omkring 75 % av eleverna har skrivit minst ett 

adjektiv. Avslutningsvis framgår det av ovanstående diagram att endast 20 % av 

andraspråkseleverna använder sig av dialog eller ”sägeverb” när de använder pennan 

som medierande redskap. 

4.2 Elevtexter skrivna via dator  

I nedanstående diagram (diagram 2) visas resultatet av elevernas texter skrivna med 

dator som medierande redskap. Texterna är analyserade på samma sätt som texterna 

som är skrivna med penna. Diagrammet utgår därför ifrån samma genretypiska drag 

som föregående diagram (diagram 1).   

Diagram 2. Diagram med resultat av elevtexter, skrivna via dator som medierande redskap. 
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Av ovanstående diagram (diagram 2) framgår det att alla elever med svenska som 

förstaspråk skriver giltig inledning och problem i sina texter när de skriver via dator. 

Dock är det något färre elever som skriver giltig lösning och avslut. Omkring 50 % 

av förstaspråkseleverna skriver minst ett sammanlänkande ord eller adjektiv i sina 

texter, samt en dialog eller ”sägeverb”. 95 % av förstaspråkseleverna skriver hela sin 

text i preteritum. Andraspråkselevernas resultat visar att cirka 90 % av texterna inne-

håller giltig inledning och problem, medan endast omkring 50 % av texterna inne-

håller giltig lösning och avslut. Mellan 65–75 % av andraspråkseleverna skriver minst 

ett sammanlänkande ord och hela texten i formen preteritum. Det går också att utläsa 

att flera andraspråkselever har svårt att skriva minst ett adjektiv samt dialog eller 

”sägeverb” i sina texter.  

Mellan det första och det andra diagrammet (diagram 1 och 2) visas inga 

större skillnader i resultatet av förstaspråkselevernas strukturdelar. De håller ungefär 

samma nivå och de flesta elever skriver tydliga inledningar och problem, men sedan 

skriver de inte giltiga lösningar eller avslut. När dessa elever skriver sina texter via 

dator, användes färre sammanlänkande ord och adjektiv, än när de skriver med penna 

som medierande redskap. Även giltiga dialoger och ”sägeverb” är något färre via 

dator. Förstaspråkseleverna håller emellertid samma standard vid båda skrivtillfällena 

när det kommer till preteritum.  

Jämförs resultatet i de två diagrammen (diagram 1 och 2) syns en stor 

skillnad mellan andraspråkselevernas olika skrivtillfällen. Dessa elevers resultat blir 

markant sämre när de får använda en dator som medierande redskap. När andraspråks-

eleverna skriver sina texter med penna som medierande redskap, skriver de fram alla 

fyra strukturdelar, men när de använder dator skriver cirka hälften av eleverna endast 

giltiga lösningar och avslut. Användningen av sammanlänkande ord och adjektiv 

minskar med 25–30 % när andraspråkseleverna skriver via dator. Däremot ökar 

användningen av preteritum med strax över 25 %. Andraspråkseleverna håller 

emellertid samma standard under båda lektionstillfällena när det gäller dialog och 

”sägeverb”. 
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4.3 Elevintervjuer  

Nedan återges resultaten av intervjuerna med de 12 intervjuade eleverna. Till en 

början presenteras vilket skrivredskap eleverna föredrar (4.3.1) och därefter beskrivs 

varför eleverna föredrar respektive skrivredskap (4.3.2–4.3.5). 

4.3.1 Vad eleverna föredrar 

Under den andra intervjun svarar eleverna på vilket medierande redskap de föredrar 

när de skriver texterna. Av de 12 intervjuade eleverna föredrar tre att skriva med 

penna, med anledning av att de bland annat tycker att det är lättare. Åtta av de 12 

intervjuade eleverna föredrar att skriva via dator, med anledning av att det är roligare. 

Till sist är det en av de 12 intervjuade eleverna som föredrar att skriva både med 

penna och via dator, eftersom eleven anser att det inte spelar någon roll.  

Sammantaget lyfter resultatet fram att endast ett fåtal av de intervjuade 

eleverna föredrar att skriva med penna som medierande redskap. Resultatet visar slut-

ligen att de flesta eleverna skriver texter med fler genretypiska drag med penna, men 

att de föredrar att skriva texter via dator. 

4.3.2 Fördelar – Skriva med penna  

Eleverna har flera förslag på fördelar som de anser stötta deras skrivande med penna. 

Eleverna tycker att de lär sig av sina misstag och utvecklar både sin stavning och 

berättarteknik. Fler än hälften av de intervjuade eleverna använder uttrycket roligt, 

samt sa att det är givande att skapa en text med penna. En av eleverna stärker detta 

med orden: 

Jo men det var roligt! Ja man fick ju bestämma vad man ville skriva och vad 

man vill säga i texten, alltså man måste ju utgå från bilderna men man får ju 

skriva om vad man vill, alltså man får ju skriva vad man vill att de ska säga och 

så ja det är ju väldigt bra att göra det här.  

- Elev F 

Anledningen till att eleverna tycker det är roligt att skriva med penna, anser de själva 

grunda sig i ett eget intresse för att skriva berättande texter. Elev F och fler än hälften 

av de övriga eleverna uttrycker att de tycker om att använda sin fantasi och producera 

texter inom denna slags genre. Intervjuerna visar dock att ett antal elever ibland tycker 

det är svårt att komma på vad deras berättelse ska handla om eller hur de ska inleda 
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sin text. Eleverna uttrycker att de vanligtvis löser detta genom att sitta och fundera en 

stund eller prata med sin bordskamrat, vilket de anser vara en fungerande metod.  

En annan fördel som eleverna ser med att skriva med penna, är att det både 

går snabbare och att det är lättare, än att skriva via datorn. Vidare anser tre av eleverna 

under sina respektive intervjuer, att de utvecklar sin finmotorik och stavning när de 

skriver med penna. De uttrycker också att de med hjälp av pennan får öva på att skriva 

finare och tydliga bokstäver. Enskilda elever tycker att fördelarna med att skriva med 

penna är att de lär sig av sina misstag och stavfel: 

Men det som jag tycker är roligt med att skriva för hand det är att man kan få fel 

och så kan man lära sig av felen och göra det bättre nästa gång. För på datorn då 

finns det en sådan där liten ”fuskgrej” 

                                                                                                  - Elev D 

Elev D tycker att det röda strecket under de felstavade orden och ”fuskgrejen” som 

hen menar är att eleven kan rätta ordet genom att högerklicka, inte är till en fördel. 

Eleven vill istället upptäcka felen på egen hand. Det framkommer blandade kommen-

tarer om det röda strecket bland övriga elever, vissa elever tycker att det är bra, medan 

andra anser att det hämmar deras skrivande. 

4.3.3 Nackdelar - Skriva med penna  

De nackdelar som eleverna ser med att skriva med penna är bland annat att de tycker 

det är mer ansträngande än att skriva via dator, då eleverna får ont i handen och anser 

det är påfrestande att sudda. De uttrycker likaså att det är svårt med både finmotoriken 

och stavningen. Mer än hälften av eleverna är överens om att de tycker stavningen är 

den huvudsakliga nackdelen. En elev uttrycker sig på följande sätt under en intervju: 

Mitt emellan, för jag skriver inte så fint med pennan. Och jag vet inte typ hur 

allt stavas.  

- Elev H 

Detta tyder på att eleven anser att det är påfrestande att inte alltid vara säker på hur 

ett eller flera ord stavas. Mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med 

svenska som andraspråk verkar detta resultat vara likvärdigt. Under skrivprocessen 

lade många av eleverna stort fokus på hur ett ord stavades eller frågade om det var 

korrekt stavat, trots att det under genomgången uppmärksammades att stavningen inte 
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var väsentlig vid detta skrivtillfälle. En av eleverna uttrycker följande mening under 

intervjun, en frustration över att hen fick sitta och sudda mycket: 

Jobbigt! För att jag var tvungen att sudda, skriva, sudda, skriva…  

- Elev C 

I klassrummen blev det tydligt när eleverna skrivit något fel eller ville ändra i sin text, 

att suddandet blev ett hinder och irritationsmoment. Det blev ingen stor uppståndelse 

om enstaka ord, men när eleverna fick sudda längre meningar uttrycktes denna 

irritation och de blev uppenbart påfrestande. Detta ledde till att många elevers skriv-

process upphörde och deras motivation verkade sänkas.  

4.3.4 Fördelar – Skriva via dator  

Eleverna har flera förslag på fördelar som de ser med skrivandet med datorn som 

medierande redskap. Eleverna tycker bland annat att bokstäverna blir finare och att 

det går mycket snabbare att skriva via dator, samt att de inte får ont i handen på samma 

vis som när de skriver med pennan.  

Ytterligare en fördel är att eleverna upplever de röda strecken som visas 

under felstavade ord, hjälper dem att skriva mer kvalitativa texter. Flera av eleverna 

uttrycker under intervjun sin positiva inställning till rättstavningsprogrammet som 

finns via datorn: 

Det är roligt att skriva på datorn för att man kan rätta felen [...] Det var lite 

stavningen, jag stavade fel så fick man liksom prova jättemånga olika saker och 

till sist så blev det rättstavat. 

- Elev K 

Vidare anser omkring hälften av eleverna att det är roligare och lättare att skriva via 

dator. Intervjuerna visar att eleverna tycker det är mer inspirerande när datorn blir 

involverad i undervisningen och de slipper använda penna och papper i varje uppgift 

de ska ta sig an. En elev berättar att det är roligt att skriva via dator, eftersom det går 

snabbare då eleven upplever sig vara van vid datorns tangenter och använda datorn 

som redskap. Under en av intervjuerna uttrycker eleven följande: 

Det är roligt, det är roligt att skriva. Det går snabbare att skriva på datorn, 

eftersom jag är van och vet vart tangenterna är. 

- Elev E 
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4.3.5 Nackdelar – Skriva via dator 

En nackdel som eleverna ser med att skriva via datorn är att texterna inte blir lika 

långa, vilket eleverna ser som ett misslyckande. Nästan hälften av de intervjuade 

eleverna är även överens om att de tycker de röda strecken är en nackdel och blir ett 

hinder i deras skrivprocess. En av de intervjuade eleverna sa: 

Om det var ett sånt här rött streck och man skriver kanske tio fel av orden. Då 

kan jag fastna, för jag vill rätta till felen innan jag går vidare.         

- Elev F 

Denna elev menar att skrivandet hämmas av de röda strecken, eftersom hen vill rätta 

stavfelen innan hen går vidare. Ett flertal elever uttrycker också att det är besvärligt 

att ha de röda strecken i texten och att de fastnar i skrivprocessen på grund av detta.  

Vidare tycker en tredjedel av eleverna att problematiken ibland låg i att de 

inte hittar bokstäverna på tangentbordet. De behöver leta rad efter rad för att hitta rätt 

bokstav, vilket tog tid från skrivandet. Ytterligare en nackdel eleverna uttrycker 

angående tangentbordet, är att bokstäverna inte alltid ser likadana ut som de bokstäver 

de lär sig i undervisningen, en elev nämner detta i intervjun: 

På datorn kan det vara så konstiga bokstäver, eftersom g:et och j:et brukar jag 

inte skriva som det är på datorn, jag brukar skriva dom annorlunda. 

- Elev K 

En av de intervjuade eleverna anser att det är svårt med språket. Eleven nämner under 

intervjun att det skulle varit en fördel om hen hade fått skriva på sitt modersmål, 

eftersom det ibland är svårt att komma på vad orden heter på svenska.  

5 Diskussion och slutsats  

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån de två medierande redskapen, 

samt hur resultatet kan jämföras med tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattas 

studiens slutsatser och den ställda hypotesen besvaras. 

Resultatet av studiens första frågeställning som svarar på hur elevernas 

genretypiska drag påverkas beroende på om de skriver en text med penna eller dator 

som medierande redskap, visade att eleverna använde fler godkända genretypiska 

drag vid skrivande med penna. Det stämmer inte överens med Wengelins m.fl. 
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(2017:241–258) studie där resultatet visade att elevernas kvalitet på texterna inte på-

verkades av om de använde penna eller dator som skrivredskap. Att resultaten skiljer 

sig åt mellan studierna tror vi kan bero på att det inte är ett tillräckligt stort antal 

deltagande elever för att resultaten ska bli generaliserbara. Ett samband mellan 

skrivande med penna och kvalitativa texter kan emellertid förklaras genom att 

skrivande för hand ger en annan feedback till hjärnan genom formandet av bokstäver 

(Mangen, 2016:457–477). Elevens uppmärksamhet behöver inte heller pendla mellan 

skärm och tangentbord som vid skrivande via dator (Mangen och Velay, 2010:385–

402). För många uppmärksamhetskrav kan bli en kognitiv belastning för de som är 

nybörjare i att skriva (Christensen, 2009:162–170). Flera av studiens intervjuade 

elever påpekade att just datorns tangentbord blev ett hinder i skrivandet då de inte 

hittade alla bokstäver. Elevers flyt och skrivhastighet kan påverkas av att de inte är 

tillräckligt förtrogna med tangentbordet (Crook och Bennett, 2010:313–321). 

Orsaken till att resultatet blev sämre när eleverna använde datorn som medierande 

redskap, kan ha med förkunskap och hemförhållanden att göra. För att kunna använda 

en dator som redskap krävs en skrivvana via dator (Wengelin m.fl., 2017:241–258; 

Christensen, 2009:162–170). Resultatet kan även ha påverkats av att eleverna inte 

använde talsyntes vid skrivandet via dator, något som kanske kunde gjort de dator-

skrivna texterna bättre, då speciellt kan hjälpa andraspråkselever i skrivandet 

(Basaran, 2016:5–6). 

Andraspråkseleverna skrev fler texter i formen preteritum, när de använde 

dator som medierande redskap. Det tror vi kan ha berott på att eleverna fick 

grammatikhjälp via datorn, vilket kan ha gjort att de bearbetade sin text mer och 

därför upptäckte när orden inte var korrekt böjda. Detta stämmer delvis överens med 

Dybdahl m.fl. (1997:41–53) studie där eleverna skrev mer kvalitativa texter via 

datorn. Författaren nämner dock att det inte är datorn i sig som är nyckeln till bättre 

texter, utan istället lärarens tro, förväntan och inverkan på eleverna. Även handskrift 

som inte är automatiserad kan leda till en stor kognitiv belastning, då det är en 

motorisk handling som eleverna utför när de formar bokstäver (Christensen, 

2009:162–170; Mangen m.fl., 2015:227–247). Eftersom i stort sett alla elever i vår 

studie skrev fler genretypiska drag när de skrev med penna, tänker vi beror på att 

deras skrivande med pennan har blivit automatiserat, men inte skrivandet via dator. 

Det gör att eleverna kan lägga fokus på innehållet när de skriver med penna (a.a.). De 
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intervjuade eleverna vittnade när de använde pennan som medierande redskap att 

suddandet var påfrestande.  

Studiens andra frågeställning svarar på hur de genretypiska dragen skiljer 

sig åt i de texter som är skrivna av elever med svenska som förstaspråk jämfört med 

elever med svenska som andraspråk. Resultatet visade att förstaspråkseleverna jäm-

fört med andraspråkseleverna skiljer sig åt på nästintill alla punkter som berörde de 

genretypiska dragen. När eleverna skrev med pennan som medierande redskap resul-

terade det i att andraspråkseleverna hade en bättre förmåga att skriva fram strukturens 

fyra olika delar: inledning, problem, lösning och avslut, än vad förstaspråkseleverna 

hade. Resultatet av att fler andraspråkselever fick med den narrativa genrens alla 

strukturdelar såg vi som ett tecken på tydlighet med fokus på innehållet. Dessa elever 

skrev generellt fler giltiga och tydliga strukturer, vilket vi tycker kan förklaras med 

att eleverna förstod uppbyggnaden av en narrativ text. Andraspråkselever har vanligt-

vis ett mindre ordförråd att använda sig av, vilket i Wedins (2011:95–118) studie 

ledde till att de inte kunde skriva sammanhängande texter. Vår tolkning blir därmed 

att eleverna som deltog i vår studie hade ett tillräckligt utvecklat ordförråd för att 

kunna skriva sammanhängande narrativa texter. En anledning till att vårt resultat 

skiljer sig från resultatet i Wedins (a.a.) studie kan även ha att göra med att vår studie 

använde sig av stöttning på olika sätt, genom att eleverna exempelvis samtalade till-

sammans om bilderna innan skrivprocessen, för att finna lösningar på hur uppgiften 

kunde utformas. Vidare använde fler andraspråkselever än förstaspråkselever 

sammanlänkande ord med båda skrivredskapen, vilket vi tolkar som en förståelse för 

att texten ska innefatta en röd tråd och att den ska vara sammanhållen. Vi anar likaså 

att detta resultat kan grundas i att andraspråkseleverna i större utsträckning använde 

pappret med tidsord (bilaga 4) som delades ut . Flera andraspråkselever bekräftar 

likaså detta i intervjuerna, till skillnad mot enstaka förstaspråkselever. 

När andraspråkseleverna skrev med pennan som medierande redskap, skrev 

mindre än hälften av dem i formen preteritum. När de skrev via dator skrev de dock 

ett bättre resultat, till skillnad mot förstaspråkseleverna som fick likvärdigt resultat 

oberoende av det medierande redskapet. Anledningen till att andraspråkseleverna 

skrev i formen preteritum i mindre utsträckning än förstaspråkseleverna, kan bero på 

att andraspråkseleverna vanligtvis har mindre utvecklande språkkunskaper, i jäm-

förelse med förstaspråkseleverna (Wedin, 2011:95–118). När andraspråkseleverna 



 

23(27) 

 

skrev via dator skrev de färre giltiga lösningar och avslut i texterna, än vad 

förstaspråkseleverna skrev. Detta kan anses märkligt eftersom de behärskade 

strukturen betydligt bättre när de skrev med penna som medierande redskap och 

därför borde ha behärskat det även när de skrev via dator. Även förstaspråkseleverna 

fick ett sämre resultat när de skrev via dator. Likt Taube m.fl. (2015:115–116) be-

skriver i sin forskning finns ett tomrum om detta uppseendeväckande resultat. Det 

finns ett behov av vidare forskning om skrivundervisningens olika utfall vid 

användandet av både datorer och andraspråkselevers skrivundervisning (a.a.).    

Ytterligare ett resultat var att andraspråkseleverna skrev färre adjektiv och 

dialoger när de skrev via dator. Vi kopplar detta resultat till att andraspråkseleverna 

troligtvis inte var tillräckligt förtrogna med datorns tangentbord, vilket gör att upp-

giften har för många uppmärksamhetskrav (Crook och Bennett, 2010:313–321; 

Christensen, 2009:162–170). Gissningsvis, undvek andraspråkseleverna därför att 

lägga till adjektiv och dialoger i texterna. Förstaspråkselevernas texter hade däremot 

fler adjektiv och dialoger när datorn användes som medierande redskap. En av dessa 

elever säger i en intervju att hen vet hur dialoger bör skrivas fram eftersom hen har 

läst många sagor och har sett förslag på detta. Denna kunskap som förstaspråks-

eleverna besitter går långt tillbaka och lärs in under hela lågstadiet (Skolverket 

2018:258). Möjligtvis är de elever som inte använde adjektiv och dialoger nyanlända 

i Sverige eller har de inte tillräckligt med litterära erfarenheter, vilket även Wedin 

(2011:95–118) skriver om. 

Under intervjun berättade en av andraspråkseleverna att hen hade velat 

skriva vissa ord på sitt modersmål, eftersom hen inte kunde dem på svenska. Detta 

kan jämföras med Chenoweth och Hayes (2001:80–98) studie, som säger att 

andraspråkselever behöver få strategier för att kunna stöttas i skrivandet. En av strate-

gierna innebär att andraspråkselever skriver vissa ord på sitt modersmål för att uppnå 

ett flyt och bibehålla motivation i skrivprocessen, för att till sist gå tillbaka i texten 

med lärarens stöttning och översätta dessa till svenska (a.a.:96). Om eleven i vår 

studie hade fått tillgång till denna typ av stöttning hade möjligtvis utfallet blivit 

annorlunda.  

Studiens tredje frågeställning svarar på om och varför eleverna föredrar att 

skriva med penna eller via dator som medierande redskap. Resultatet visade att fler 
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elever föredrog att skriva via dator. Ett antal elever uttryckte under intervjun att bok-

stäverna blev finare när de skrev via dator. Datorn kan enligt Trageton (2014:15) 

underlätta och hjälpa de elever som har problem eller svårigheter med finmotoriken. 

Om eleven skriver via dator formas bokstäverna korrekt och blir därmed också läsliga 

(a.a.).   

Under elevintervjuerna uttryckte vissa elever att de upplevde suddandet som 

något påfrestande när de skrev med penna. Att behöva sudda en text såg somliga 

elever som ett misslyckande. Detta kan jämföras med Morphy och Grahams 

(2012:641–678) studie som menar att datorns klipp- och ordbehandlingsprogram 

hjälper elever att förbättra sina texter, vilket kan vara en av anledningarna till att 

eleverna föredrog att skriva sina texter via dator. Möjligheten till att redigera fel-

stavade ord under tiden som eleverna skriver kan hjälpa dem att komma framåt i 

texten (a.a.). Medan Wengelin m.fl. (2017:241–258) menar att om texten skrivs med 

penna, krävs det att eleven suddar eller skriver ny text, vilket eleverna framförde 

under intervjuerna som något påfrestande. 

Utifrån intervjuerna framgick det att flera elevers motivation ökade och att 

de stärktes av att de fick använda datorn som medierande redskap, vilket också var 

det redskap som de flesta föredrog. En elev nämnde likaså under intervjun att hen 

kände sig trygg med datorn och detta menar vi tyder på att eleven är van vid att 

använda datorn. Att datorn höjer elevernas motivation stärks av Morphy och Grahams 

(2012:641–678) studie. 

Till sist framgick det i studien att det var tre elever som föredrog att skriva 

med penna, eftersom de ansåg sig själva lära sig av sina stavfel. De elever som före-

drog att skriva via dator ansåg att datorns rättstavningsprogram var ett bra hjälpmedel. 

Detta är något som Morphy och Graham (2012:641–678) nämner i sin studie, där de 

menar att skrivsvaga elevers texter förbättras av datorns ordbehandlingsprogram. I 

vår studie har vi emellertid inte tillräcklig kännedom om eleverna är skrivsvaga eller 

behöver extra hjälp, men rättstavningsprogrammet i datorn kan ändå ses som ett hjälp-

medel för vissa elever i deras textskapande. De elever som föredrog att skriva med 

penna såg däremot det röda strecket som något negativt. Dessa elever ansåg att de lär 

sig bättre genom att få rätta själva.  
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Utifrån studiens resultat kan vi nu sammanfatta både studiens hypotes och 

dess slutsats. Den ställda hypotesen skrevs fram utifrån våra tankar att både första-

språk- och andraspråkselever skulle skriva texter med fler genretypiska drag via dator. 

Hypotesen framställde också ett antagande om att förstaspråkseleverna skulle skriva 

fler genretypiska drag än andraspråkseleverna, samt att de intervjuade eleverna även 

skulle föredra datorn som skrivredskap. Hypotesens första påstående visade sig vara 

felaktigt, då större delen av eleverna skrev märkbart bättre texter med fler genre-

typiska drag med pennan som medierande redskap. Det andra påståendet stämde till 

viss del. När förstaspråkseleverna skrev via dator som medierande redskap skrev de 

generellt fler genretypiska drag, till skillnad mot andraspråkseleverna som skrev fler 

genretypiska drag med pennan som medierande redskap. Vår tredje och sista hypotes 

som berörde vad eleverna föredrog stämde till fullo. Åtta av de 12 intervjuade 

eleverna föredrog att skriva via dator. Slutsatsen av detta kan anses intressant, då fler 

elever föredrog det medierande redskap som de skrev sämre och framförallt färre 

genretypiska drag genom. Studiens resultat har även frambringat en insikt om hur 

olika medierande redskap kan stötta elevers skrivutveckling och textskapande. Vi 

anser att jämförelser av att skriva med penna eller via dator är relevanta att forska 

vidare på, för att söka en djupare förståelse om varför elevernas texter innehöll färre 

narrativa genretypiska drag när de skrev via dator. Av studiens slutgiltiga resultat 

väcks även en nyfikenhet till vidare forskning som skulle kunna beröra huruvida olika 

didaktiska undervisningsformer kan förbättra elevernas resultat i skapandet av texter 

via dator. 
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https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b34/1555424813359/Kunskapsoeversikt-om-laes-och-skrivundervisning-foer-yngre-elever_VR_2015.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 1 - Samtyckesbrev 

Samtyckesbrev till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Vi är tre lärarstudenter från XXX här i XXX. I vårt examensarbete är vi intresserade 

av att undersöka skillnaden i att skriva texter för hand, jämfört med att skriva via 

datorn. Eleverna kommer att skriva två olika texter, vi kommer sedan att jämföra de 

texter som skrivits för hand och de som skrivits på datorn. Vi kommer också att 

intervjua ett par elever för att prata om motivation2 och skrivande. Dessa resultat 

och texter kommer sedan att användas i vårt gemensamma examensarbete och vi 

kommer inte publicera några namn eller vilken skola vi gjort studien på.  

Medverkan i denna undersökning är frivillig och eleverna kan avsluta processen när 

de vill. Eftersom ditt barn ännu inte fyllt 15år, behöver vi godkännande från er som 

vårdnadshavare för att kunna genomföra detta tillsammans med ditt barn i skolan.  

 

Har ni några frågor om vår studie? Tveka inte att kontakta oss via mejl.  

Annie Fransson  

Rebecka Örnwigh  

Gabriella Johannesson  

 

Lämna in lappen till ert barns klasslärare senast fredagen den 11 oktober.  

Tack på förhand! 

/Annie, Rebecka och Gabriella 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jag som vårdnadshavare har läst igenom ovanstående information och 

samtycker här med till att: 

(barnets namn)__________________________________________________ deltar 

i studien.  

 

Vårdnadshavares underskrift: __________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________________ 

Ort och datum: ________________________________________ 

 

Jag som elev samtycker till att delta i studien.  

 

Elevens namn:_______________________________________________________ 

 

Jag samtycker även till att mitt barns texter får användas av XXX i lärar-

utbildningen och i vidare forskning. 

 

2 När intervjuerna genomfördes valde vi att inte undersöka motivationen.   
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Bilaga 2 – Tabell för urval av elever 
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Bilaga 3 – Bildserie skriva med penna 
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Bilaga 4 – Tidsord 
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Bilaga 5 – Bildserie skriva via dator 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor 

 

Intervju - 1  
1. Hur var det att skriva den här berättelsen? 

Varför tycker du det?  

2. Vad är svårt och vad är lätt, med att skriva en text? 

3. Hur var det att ha bilder att utgå ifrån?  

Varför tycker du det?  

4. Har ni arbetat tidigare med att skriva till bilder?  

5. När vi skriver berättelser använder vi oss av en viss struktur med fyra 

delar. 

Vet du vilka delar det är? (Först har man, sen.., ...) 

6. Har du med alla delarna i din berättelse? Kan du visa dem? 

7. Hur tänkte du när du skrev inledningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

8. Hur tänkte du när du skrev problemet? (Hur hade du tänkt skriva?) 

9. Hur tänkte du när du skrev lösningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

10. Hur tänkte du när du skrev avslutningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

11. Använde du dig mycket av stödorden som fanns till hjälp? T.ex. en 

dag, sedan, därefter, till slut.. Var stödorden till hjälp?   

12. Skulle du kunna få med något mer i texten för att göra den bättre? 

Adjektiv mm? 

13. Om du fastnar i skrivandet, vad är det som gör att du fastnar? 

14. Är du nöjd med din text?  

Varför/varför inte?  

15. Var det en rolig uppgift? 

Varför/varför inte? 

16. Hur tycker du det är att skriva för hand? 

17. Hur tycker du det är att skriva via dator? 
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Bilaga 7 – Intervjufrågor 

 

Intervju - 2 

1. Hur var det att skriva den här berättelsen? 

Varför tycker du det?  

2. Vad är svårt och vad är lätt, med att skriva denna text? 

3. När vi skriver berättelser använder vi oss av en viss struktur med fyra 

delar. 

Vet du vilka delar det är? (Först har man, sen.., ...) 

4. Har du med alla delarna i din berättelse? Kan du visa dem? 

5. Hur tänkte du när du skrev inledningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

6. Hur tänkte du när du skrev problemet? (Hur hade du tänkt skriva?) 

7. Hur tänkte du när du skrev lösningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

8. Hur tänkte du när du skrev avslutningen? (Hur hade du tänkt skriva?) 

9. Använde du dig mycket av stödorden som fanns till hjälp? T.ex. en 

dag, sedan, därefter, till slut.. Var stödorden till hjälp?   

10. Skulle du kunna få med något mer i texten för att göra den bättre? 

Adjektiv mm? 

11. Om du fastnar i skrivandet, vad är det som gör att du fastnar? 

12. Är du nöjd med din text?  

Varför/varför inte?  

13. Var det en rolig uppgift? 

Varför/varför inte? 

14. Hur tycker du det är att skriva för hand? 

15. Hur tycker du det är att skriva via dator? 

16.  Föredrar du att skriva för hand eller via dator? 

Varför tycker du det? 
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Bilaga 8 – Tematisk analystabell 

 

 


