
 

 

 

 

  

Digitala verktygs roll för 

elevers skrivande av ut-texter 

En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande 

till elevers stavning, redigering och motivation  

 

Författare: Kajsa Nyberg och Jennifer 

Sandberg 

Handledare: Johanna Salomonsson och Shirley 

Näslund 

Examinator: Asbjørg Westum 

Termin: HT19 

Ämne: Självständigt arbete 1 i svenska 

(1GN01E) 

Nivå: Grundnivå (grundlärarprogrammet) 

Kurskod: 1GN01E 

Självständigt arbete I, 15 hp 

 



 

  



 

Abstract 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som 

en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre 

teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och 

diskuteras forskning om det digitala skrivandet. En sammanställning av vetenskapliga 

publikationer inom det aktuella ämnet publicerade mellan år 2003 och 2018, med 

majoriteten publicerade efter 2010, har använts för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

  

Resultatet i studien visar att det finns flera positiva aspekter av digitalt skrivande. 

Elever anser dels att de kan skriva och använda svårare ord om datorn har 

ordbehandlingsprogram, dels att de obehindrat kan ändra i sina texter och dels att det 

är roligare att skriva digitalt. Samtidigt visar några studier negativa effekter som att 

vissa elever enbart förlitar sig på ordbehandlingsprogram som finns i digitala verktyg 

och därför inte lär sig att stava vissa ord vilket skapar en risk för framtida skriv- och 

stavningssvårigheter. Digitalt skrivande har visat sig vara mycket användbart och 

motiverande för elever samtidigt som det måste balanseras med skrivande för hand i 

undervisningen för att de negativa aspekter som framkommit inte ska ta över och 

påverka elevers skrivutveckling negativt i slutändan.  
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1 Inledning 

I takt med digitaliseringen av samhället har sättet vi människor kommunicerar på och 

därmed även sättet vi skriver på förändrats (Dahlström, 2018, ss. 1563, 1564). Statens 

medieråd (2017) har undersökt medieanvändningen hos ungdomar där det visat sig 

att användningen av exempelvis dator eller annat digitalt verktyg, i syfte att använda 

internet, har ökat. Idag är digitala verktyg och internet en del av ungas vardag och 

något som de flesta har tillgång till hela tiden. Medierådets undersökning av barns 

tillgång till egen dator har visat att 36 % av barn i åldrarna 9–12 år har en egen dator 

och 57 % av barnen har tillgång till en dator hemma. Bland barn i åldrarna 13–16 har 

73 % egen dator och 24 % har en gemensam dator i hemmet (2017, ss. 3,8,16). Denna 

statistik visar hur digitaliseringen är en naturlig del av många barn och ungdomars 

vardag och något de är bekanta med, ofta redan innan de kommer till skolan. Detta 

ställer högre krav på skola och lärare eftersom det krävs att de hänger med i 

utvecklingen och är tillräckligt kunniga för att kunna inkludera digitala verktyg i 

undervisningen på ett gynnsamt sätt.  

 

Att digitaliseringen ökat i samhället syns inte minst i skolans värld där digitala 

verktyg idag är en central del av elevers skrivande. Detta ser vi tydligt i kursplanens 

centrala innehåll för ämnet svenska i årskurs 4–6 där det framgår att eleven ska lära 

sig ”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av 

digitala verktyg” (Skolverket, 2019, s. 259). Under skolans värdegrund och uppdrag 

i läroplanen står det även att "Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda digital teknik" samt att “Eleverna ska ges förutsättningar för att kunna 

utveckla en digital kompetens” (Skolverket 2019, s. 8). En del av denna digitala 

kompetens handlar om att använda digitala verktyg för att skriva texter. Detta visar 

på att digitala verktyg har flera roller i skolans värld och att vi som framtida lärare 

behöver använda oss av dem i vår undervisning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur digitalt skrivande påverkar elevers 

skrivande av ut-texter.  

o På vilket/ vilka sätt påverkar digitalt skrivande elevers stavning? 

o På vilket/ vilka sätt påverkar digitalt skrivande elevers 

redigeringsmöjligheter av ut-texter? 

o Hur påverkar digitalt skrivande elevers motivation till skrivandet av ut-

texter? 

2 Forskningsbakgrund 

I denna forskningsbakgrund presenteras inledningsvis två centrala begrepp för denna 

studie, nämligen digitalt skrivande och ut-texter. Därefter presenteras de tre centrala 

teman som kommer genomsyra studien. Dessa teman är stavning, redigering och 

motivation i relation till skrivande av ut-texter.  

2.1 Digitalt skrivande 

Digitalt skrivande är ett centralt begrepp för denna litteraturstudie och innebär i detta 

sammanhang att man skriver med hjälp av ett tangentbord eller touchskärm där redan 

utskrivna bokstäver och symboler finns och text skapas på en skärm (Merchant 2007, 

Dahlström 2018, s. 1567). Det digitala skrivandet kan alltså ske med olika digitala 

verktyg, som till exempel en dator eller surfplatta. Det digitala skrivandet är i denna 

studie avgränsat till enbart skapandet av ord och text och utesluter multimodala texter 

i form av bilder, video och ljud.  

2.2 Ut-texter 

Ett ytterligare centralt begrepp är ut-texter som syftar på texter för en publik där 

kommunikationen till läsaren är huvudsyftet. Ut-texter kan också beskrivas som 

artefaktiska texter och ska alltså förmedla något till en extern läsare som till exempel 

kan vara lärare, skolkamrater, föräldrar eller andra utomstående utanför skolans värld 

(Liberg, 2009; Bergh Nestlog, 2012, s. 52). Till skillnad från in-texter, som är 

skribentorienterade och vars funktion är att främja skribentens utveckling, är ut-texter 

läsar-och genreorienterade och funktionen är att kommunicera något till en läsare. I 
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skrivandet av ut-texter måste även eleverna medvetet hantera och strukturera sitt 

skrivande både i textens helhet och på detaljnivå (Krogh och Bergh Nestlog, 2018, ss. 

1, 10). 

2.3 Stavning 

Ett av studiens teman är stavning och hur elevers stavning påverkas när de får skriva 

ut-texter digitalt. Med stavning menas i denna studie att eleverna förhåller sig till de 

stavningsregler som finns i det svenska språket. Dock är studien avgränsad till en 

allmän nivå av stavning och fördjupar sig därför inte i några specifika stavningsfel. 

Detta på grund av att denna studie enbart fokuserar på relationen mellan stavning och 

digitalt skrivande. Detta tema är relevant i denna studie eftersom studien handlar om 

ut-texter där stavning spelar en stor roll för det mer formella skrivandet. 

2.4 Redigering 

Det andra temat i studien är redigering av ut-texter. Med redigering menas hur 

eleverna kan bearbeta och ändra i sina texter både under själva skrivandet men också 

efter återkoppling från lärare eller klasskamrat. Redigering av text kan till exempel 

innebära att ändra stycken, rätta stavfel, lägga till text samt ta bort text. Åkerfeldt 

(2014, s. 180) definierar textredigering genom att räkna ändringar som att eleven 

raderar ord och/eller bokstäver, kopierar och klistrar in text eller går tillbaka i texten 

och lägger till ord som textredigering. Det kan också vara korrigeringar av stavfel 

eller ändringar av ord i meningar. 

 

Redigering kan också beskrivas som en del i skrivprocessen där skribenten gör 

upptäckter av problem som finns i texten. Denna del av skrivprocessen innehåller 

upptäckter på problem, planering av lösning på problem, formulering av lösning i ord 

samt ändring i texten (Hayes, 2012) (figur 1). Denna del av skrivandet är en väsentlig 

del i skrivprocessen för det mer formella skrivandet eftersom de problem eller 

felaktigheter som finns i texten kan åtgärdas för att uppfylla det formella skrivandets 

krav, som till exempel rättstavning och grammatisk korrekthet (Hayes, 2012, s. 376). 
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Figur 1. Redigeringsprocessen enligt Hayes (2012) 

  

Även Ulusoy (2006) har delat in skrivprocessen i olika faser där den första fasen kan 

ses som en planeringsfas. I denna fas börjar skribenter att planera vad som ska skrivas 

och komma på idéer och tankar till kommande skrivande. Nästa fas kan kallas 

komponeringsfas där skribenten strukturerar upp de tankar och idéer som 

framkommit under planeringsfasen. Den sista fasen kan kallas för reviderings-och 

redigeringsfasen där skribenten lägger till, tar bort och ändrar i texten för att få en 

slutgiltig produkt. I denna fas lägger skribenten fokus på detaljer som stavning och 

interpunktion. I samband med den digitala skrivprocessen blir verktyg som 

ordbehandlingsprogram, stavningskontroll och digitala ordböcker en central del av 

elevernas redigeringsprocess (2006, ss. 59, 61, 63).  

2.5 Motivation 

Det tredje temat i studien är elevers motivation för att skriva ut-texter. Under detta 

tema kommer elevers motivation för att skriva att diskuteras samt vilken påverkan 

det digitala skrivandet har på elevers motivation till skrivande. Begreppet 

motivation definieras av Petri (1996, Tallvid, 2010, s. 41) som orsaken till aktivitet 

hos människan och det som ger den aktiviteten en mening. Petri beskriver också att 

det finns två olika typer av motivation som är väsentliga att skilja på dvs. inre 

motivation och yttre motivation. Med inre motivation menas en inre önskan hos 

individen att lyckas med något medan den yttre motivationen fungerar som en 

önskan av någon slags belöning. Denna belöning kan till exempel vara beröm, betyg 

eller betalning. Det allra tydligaste tecknet på att motivationen spelar en avgörande 
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roll för skribenters texter är det faktum att skribenters vilja att engagera sig i sitt 

skrivande påverkar textens resultat. Detta visar sig genom textlängd, hur skribenten 

lägger upp sitt skrivande och hur mycket hänsyn som tas till kvaliteten i sin text 

(Hayes, 2012, s. 373). Detta signalerar att motivation är en viktig del av skribenters 

skrivprocess och därför ett relevant tema i denna studie.  

3 Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs vilket tillvägagångssätt som har använts för att uppnå studiens 

syfte. Vi beskriver också hur vi har samlat in relevant material till studien samt vilka 

avgränsningar vi har gjort både i vår sökning och i studien som helhet. Därefter 

presenteras vår analysmetod och hur vi har analyserat den forskning vi har 

presenterat.  

3.1 Metod 

Denna studie är en litteraturstudie vilket innebär att forskning inom det aktuella ämnet 

dvs. digitalt skrivande, har samlats in och sammanställts i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Denscombe (2018, s. 201) beskriver en litteraturstudie, eller en 

systematisk forskningsöversikt, som en översikt av den forskningslitteratur som finns 

inom ett specifikt kunskapsområde.  

3.2 Materialinsamlingsmetod 

Under denna rubrik redogörs för hur sökprocessen har gått till och hur vi har samlat 

material för att uppnå studiens syfte. 

  

I sökprocessen har främst databasen ERIC (Education Resource Information Center) 

använts för att finna vetenskapliga publikationer som är relevanta för studiens syfte. I 

syfte att hitta relevant forskning inom digitalt skrivande har vi använts oss av följande 

sökord: digital writing, handwriting, middle school, spelling, editability, writers, 

motivation, digitalt skrivande, skrivande för hand, mellanstadiet, rättstavning, 

textredigering, skribenter och motivation. Manuella sökningar har också genomförts 

på DiVA portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och Google Scholar, där vi läst 

andra uppsatser, artiklar och avhandlingar. Vi har fokuserat på att läsa 
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sammanfattningar, innehållsförteckningar och referenslistor för att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar till studien. 

  

Vi valde även att inkludera handwriting som ett sökord i denna studie av anledningen 

att vi i början av detta arbete hade tänkt att genomföra en jämförande studie mellan 

digitalt skrivande och skrivande för hand. Vi valde istället att fokusera på enbart 

digitalt skrivande, fast ur tre olika perspektiv, men fann ändå en del av det material vi 

samlat in relevant även för denna studie och valde därför att inkludera den sökningen.  

3.3 Avgränsningar 

Sökprocessen är avgränsad till enbart peer-reviewed publikationer för att säkerställa 

studiens trovärdighet och kvalitet. Att en publikation är peer-reviewed innebär att 

publikationen blivit granskad av särskilda fackexperter. Detta för att det ska vara 

säkert att publikationen har kvalitet och att den kan leda till ny kunskap 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 23). Därför drar vi slutsatsen att de publikationer som 

använts i studien är objektiva och trovärdiga eftersom de genomgått en sådan 

granskning. 

  

Studien fokusera främst på det digitala skrivandet hos mellanstadieelever. Sökord 

som mellanstadiet och middle school har använts för att hitta relevanta publikationer. 

Detta val gjordes för att avgränsa studien till några få årskurser samt att det är 

relevanta årskurser för studiens författare som framtida verksamma lärare i dessa 

årskurser. Dock är även studier som sträcker sig över både årskurser under och över 

mellanstadiet inkluderade för att få en helhetsbild över vad elever får lära sig innan 

de kommer till de årskurser vi kommer vara verksamma i och för vad eleverna 

förväntas kunna efter årskurs 6. De artiklar som sträcker sig över andra årskurser ser 

vi alltså som applicerbara även på mellanstadiet.  

3.4 Analysmetod 

Vi har valt att göra en tematisk analys av den forskning vi presenterar i 

resultatdelen.  Vi använde denna analysmetod på så sätt att vi sammanställde vad de 

studier vi tagit del av hade för gemensamma ståndpunkter eller slutsatser och sedan 

sammanställer vi vilka skillnader som finns mellan de olika studierna. Den tematiska 
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analysen syftar till att identifiera teman som finns i den redan befintliga forskningen 

inom vårt område. Det handlar alltså om att både finna aspekter i forskningen som 

tyder på en enighet mellan forskare men också att lyfta de meningsskiljaktigheter som 

finns i de olika forskarnas publikationer. (Denscombe, 2018, s. 212). Vi identifierade 

dessa teman genom att göra en tabell (se bilaga B) där vi införde varje studies, som 

är inkluderad i resultatdelen, resultat. På detta sätt kunde vi se vad de olika studierna 

hade gemensamt och vad som skiljde dem åt och utifrån det komma fram till studiens 

slutsats.  

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning inom de tre teman vi har valt: 4.1 

Stavning, 4.2 Redigering och 4.3 Motivation.  

4.1 Stavning 

Dahlström (2018) genomförde en studie i sex mellanstadieklasser, på fem olika skolor 

i Mellansverige, där hon undersökte relationen mellan elevers a) tillgång till digitala 

verktyg, b) funktionen av digitala verktyg och c) elevens förmåga att använda digitala 

verktyg. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och kvalitativa intervjuer. 

Studiens resultat visar att elevers tillgång till digitala verktyg och möjlighet till träning 

inom digitalt skrivande påverkar hur elevernas skrivutveckling ser ut. I studien 

beskrev även elever att det digitala skrivande bidrog till att de i större utsträckning 

kunde skriva utan stavfel och med korrekt användning av interpunktion. En av 

eleverna beskriver i intervjun att användandet av ett digitalt verktyg i skrivandet gör 

att hen ser sina stavfel direkt på datorn, och därmed kan rätta dessa fel direkt, vilket 

leder till att hen kan och vill skriva mer. En annan elev beskriver också att det faktum 

att det digitala verktyget signalerar när stavfel förekommer gör att det blir lättare att 

fokusera på själva innehållet i texten eftersom ingen tid behöver användas för att fråga 

lärare eller klasskamrater hur vissa ord stavas (Dahlström 2018, ss. 1574, 1575). I 

studiens resultat dras också slutsatsen att elever upplever att möjligheten att använda 

svåra ord i sina texter ökar. Några av de intervjuade eleverna menade att ord som de 

på egen hand inte kunde stava till och därför inte skulle skriva i sina handskrivna 

texter kunde och vågade de använda i sitt digitala skrivande på grund av verktyg som 
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ordbehandlingsprogram och talsyntes. Detta visar att det digitala skrivandet ger elever 

möjlighet att använda ord som de tycker passar i texten, och kan därmed sätta 

stavningen åt sidan för att lyfta fram textens innehåll och budskap. 

  

Von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) har studerat en skola där alla elever 

blivit tilldelade varsin dator och hur lärare ansåg att deras undervisning påverkats av 

detta (s. 74). Studien handlade främst om de tidigare årskurserna, där mellanstadiet 

var inkluderat. Studien pågick från år 2009 till 2012. Materialet samlades in genom 

observationer, möten med rektor för den aktuella skolan och en lokal projektledare 

samt genom informella anteckningar från samtal med lärare, grundskolechefen och 

styrgruppsmedlemmar (von Schantz Lundgren och Lundgren, 2011, s. 77,78). 

Resultatet av studien visar att när digitala verktyg används i undervisningen skapas 

både nya möjligheter men också vissa problematiska situationer. Undervisningen kan 

organiseras och presenteras på annorlunda sätt men det krävs att lärare är förberedda 

och kunniga inom de digitala verktygen för att undervisningen ska skapa möjligheter 

snarare än hinder för eleverna.  

 

Ordbehandlingsprogram som digitala verktyg erbjuder gör att eleverna förlitar sig på 

ordbehandlingsprogrammet och inte lär sig att stava ordet på egen hand. Detta kan i 

sin tur påverka resultatet vid en situation där de exempelvis behöver skriva för hand 

och då inte kan stava alla ord (von Schantz Lundgren och Lundgren, 2011, s. 82). 

Författarna till studien lyfter även fram att ordbehandlingsprogram på datorer gör att 

eleverna får en direkt återkoppling på sin stavning från datorn vilket en lärare inte har 

möjlighet att ge varje elev. I studien påpekar dock verksamma lärare i årskurs 4–6 att 

ordbehandlingsprogram inte kan hjälpa alla elever eftersom det förutsätter att orden 

är någorlunda rättstavade. De elever som har stora stavningssvårigheter får därför inte 

tillräckligt med stöd från ordbehandlingsprogrammen för att på egen hand kunna 

stava till alla ord. Alltså krävs det att eleven har en någorlunda kunskap om hur ordet 

stavas för att dra nytta av ordbehandlingsprogrammen (von Schantz Lundgren och 

Lundgren, 2011, s. 82). 

 

Liknande resultat fick Nordmark (2014) i sin studie där hon undersökte relationen 

mellan gymnasieelevers skrivande och skolmiljön där skrivandet äger rum samt hur 
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eleverna förhåller sig till digitala verktyg i skolan. Materialet samlades in från tre 

olika klasser på två olika skolor genom observationer och semistrukturerade 

intervjuer med 24 elever och tre lärare. Nordmark drar slutsatsen att 

ordbehandlingsprogram i digitala verktyg erbjuder snabba lösningar i form av ett 

enkelt klick för att åtgärda stavfel och grammatiska fel men att detta inte kan ses som 

ett sätt att lära. I en av intervjuerna beskriver en elev att hen inte lägger sitt fokus på 

stavningen eftersom det finns stavningskontroll på datorn som signalerar när något 

ord blir felstavat. Detta indikerar att eleven i detta fall inte förbättrar sin stavning utan 

snarare fokuserar på texten som helhet. Eleven beskriver också att skrivandet går 

fortare digitalt och därmed är mer effektivt ur ett hastighetsperspektiv än som ett 

verktyg för att lära sig att stava (Nordmark, 2014, s. 175). Även andra studier styrker 

detta resonemang. Elever lär sig de vanliga stavningsmönster som finns bättre genom 

att skriva för hand än vad de gör digitalt eftersom de kan se sina rörelser när ord bildas 

och det förbättrar chanserna att producera korrekta stavningar i texter (Cripps & Cox, 

1989; Peters & Smith, 1993, refererad i Medwell & Wray, 2008, ss. 35, 42). Detta 

indikerar att det digitala skrivandet kan hjälpa elever att undvika att fastna i sitt 

skrivande samtidigt som det faktiskt kan hämma elevers möjligheter att lära sig att 

stava. 

 

I en studie av Dahlström och Boström (2017) jämfördes tre olika sätt att skriva: a) 

handskrift, b) skrivande på surfplatta och c) skrivande på surfplatta med tillgång till 

talsyntes. Studien syftade till att undersöka om dessa olika skrivsätt har någon 

inverkan på hur mellanstadieelever skriver berättande texter. Det empiriska materialet 

i studien bestod dels av elevtexter, som var skrivna på dessa tre olika skrivsätt, dels 

av observationer. Studiens resultat visar att tillgången till talsyntes spelade en stor roll 

för textlängd och korrekthet i stavning. Struktur och innehåll förbättrades också när 

de digitala verktygen användes i skrivandet. Att eleverna kunde skriva och producera 

text på ett mer effektivt sätt menar Dahlström & Boström (2017, s. 156) beror på att 

de inte behövde använda läraren för att stava ord rätt utan istället kunde använda det 

digitala verktygets hjälpmedel i form av talsyntes.  
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4.2 Redigering 

I en kvantitativ studie av Åkerfeldt (2014, s. 178, 179) undersöktes hur olika skrivsätt, 

i detta fall handskrift och digitalt skrivande, inom provsammanhang påverkade 

elevers skrivande och möjlighet att visa sin kunskap. Det empiriska materialet bestod 

av elevernas genomförda prov samt inspelade videoklipp av eleverna när de skrev. 

Studien genomfördes på elever i årskurs nio och visar bland annat att de vid skrivande 

för hand sällan redigerade sina texter medan de vid det digitala skrivandet redigerade 

sina texter frekvent under skrivandets gång. Detta kunde Åkerfeldt se dels genom sina 

observationer, alltså de inspelade videoklippen, dels av Pulse smartpens som 

dokumenterade elevernas rörelser under skrivandet. Liknande slutsatser har 

Nordmark (2014, s. 166) dragit eftersom eleverna redigerar och rättar sina texter i 

samband med att datorn signalerar stavnings- och skrivfel. Tabellen nedan (figur 2) 

tydliggör Åkerfeldts (2014) slutsats och visar även att de elever som skrev för hand 

tog fler pauser, som i Åkerfeldts studie är när eleven inte skriver eller redigerar något 

på mer än tre sekunder, än vad eleverna som skrev digitalt gjorde. Åkerfeldt redogör 

inte vilken effekt detta har på själva skrivandet utan konstaterar enbart att fler pauser 

sker vid skrivande för hand än vid digitalt skrivande.  

 

  

  
 

Figur 2. Åkerfeldt (2014) I denna tabell, i mitten av staplarna, visas statistik på hur 

frekvent elever redigerar i sina texter i de två olika skrivsätten. Den ljusa stapeln 

representerar digitalt skrivande och den mörka stapeln representerar skrivande för 

hand.  
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Liknande resultat visar Zheng, Warschauer och Farkas (2013) som i sin studie 

undersökte hur 9–12 åringars skrivande påverkades av att de fick daglig tillgång till 

datorer i två skoldistrikt, i Kalifornien och Colorado. Materialet bestod av 

enkätundersökningar och observationer samt intervjuer med både lärare och elever. 

Författarna kom i sin studie fram till att mer än 70 % av deltagarna ansåg att de själva 

skrev längre texter samt att de ändrade och redigerade mer när de skrev digitalt 

jämfört med för hand. Detta hör ihop med det faktum att många elever ansåg att det 

digitala skrivandet inte var lika tröttsamt och kunde därför lägga ner mer tid på både 

själva skrivandet och redigeringen av texten (2013, s. 267, 285).  Digitala verktyg kan 

också erbjuda elever redigeringsmöjligheter som gör att de inte är rädda för att göra 

misstag eftersom de kan justeras på ett enkelt och smidigt sätt (Dahlström, 2018, s. 

1575).  

 

Purcell, Buchanan och Friedrich (2013) undersökte bland annat genom 

enkätundersökningar hur lärare i olika ämnen upplever att elever påverkas av 

användningen av digitala verktyg i skrivandet. Enkätundersökningen svarade både 

elever och lärare på. Studien gjordes på elever och lärare som var verksamma på 

mellanstadiet och högstadiet. Ett av resultaten från denna studie visar att av de lärare 

som deltog i studien ansåg 56 % att deras elever var mer sannolika att redigera sina 

texter när de skrev digitalt. Av eleverna ansåg 59 % att de kunde producera bättre 

texter på grund av att de lättare kunde redigera sina texter digitalt (2013, s. 34).  

 

Hultin och Westman (2015, s. 83) har i sin studie presenterat hur elever, i årskurs 1, 

producerar texter i olika genrer i det digitala klassrummet. Materialet för studien 

bestod av elevtexter och observationer. Studiens resultat visar att det digitala 

skrivandet underlättar på ett tydligt och omedelbart sätt för eleverna, speciellt för de 

elever som har problem med finmotorik. Resultatet visar också att användandet av ett 

digitalt verktyg vid skrivande gör att skribenter får en tydlig överblick över sin text 

och möjligheter att redigera i den under skrivandets gång. Hultin och Westman lyfter 

dock att deras resultat enbart är en indikation på att elevernas textproduktion 

förbättras tack vare den digitala aspekten eftersom de inte kan utesluta att 
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förbättringen kan vara på grund av diskussioner mellan lärare eller deras agerande i 

(det digitala) klassrummet.  

  

I en litteraturstudie av Goldberg, Russell och Crook (2003, s. 16) presenteras 

forskning om hur elever från förskoleklass upp till gymnasiet redigerar i sina texter 

när de skrev för hand respektive digitalt. Materialet i studien består av forskning inom 

digitalt skrivande från år 1992 till 2002. I studiens resultatdel lyfts bland annat att de 

ändringar som görs i texten tack vare ordbehandlingsprogrammen gör att texten får 

högre kvalitet än de texter som skrivs för hand. Studien visade på samma resultat som 

Dahlströms (2018) studie gjorde, att redigeringen av texten sker kontinuerligt under 

skrivandets gång där nya idéer kan skrivas in direkt.  

 

Nordmarks (2014, s. 194) studie visar att eleverna saknar ett helhetsperspektiv på 

innehåll och struktur i texten när de skriver digitalt på grund av att datorn gör det 

möjligt att ändra helt fritt i texten under hela skrivprocessen. Eleverna skrev sina 

texter utan en planerad eller medveten disposition, och använde istället sig av en-

mening-i-taget-disposition. Denna typ av disposition grundar sig i att textens första 

mening utgör själva dispositionen för resten av texten och att de under hela 

skrivprocessen kan gå in var som helst i texten och ändra. Nordmark beskriver detta 

som ett “här-och-nu skrivande” där planering inte står i fokus utan istället vad 

skribenten känner eller tänker just när varje mening skrivs.  

4.3 Motivation 

I en studie undersökte Daniels (2004, s. 157) hur användandet av digitala verktyg i 

skrivprocessen påverkar tioåriga elevers motivation till skrivande. Detta genomfördes 

genom observationer av elevers skrivande och intervjuer med lärare. Studiens resultat 

visar att både elevernas motivation och textlängd ökade när de skrev texter digitalt. 

Orsaken till den ökade motivationen menade Daniels dels är användandet av digitala 

verktyg, dels faktorer som lärares deltagande och individuella instruktioner. På grund 

av detta kan det inte helt uteslutas att orsaken till att motivationen ökade berodde på 

andra faktorer än just det digitala verktyget. Daniels förklarade även att han inte tagit 

någon hänsyn till dessa texters kvalitet, alltså hur väl skrivna de är eller vad innehållet 
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består av. Detta är viktigt att lyfta fram eftersom det inte bevisar att elevernas 

motivation till skrivande i sin tur bidrar till bättre texter.  

  

I Falkenbergs kommun gjordes en studie under tre års tid, mellan år 2007 och 2010, 

som undersökte hur högstadieelever påverkas av att ha tillgång till egna datorer. 

Projektet, som kallades för En-till-En, utrustade alla högstadieelever i Falkenbergs 

kommun med varsin dator i syfte att utveckla nya arbetsformer, öka lusten att lära 

samt öka måluppfyllelsen hos eleverna. Studiens material kom från 

enkätundersökningar från både elever och lärare, observationer samt strukturerade 

intervjuer med åtta lärare. Slutsatsen som denna studie visar är att lärarna upplevde 

att eleverna blev mer motiverade och att elevernas inställning till skolarbetet 

förbättrades när de hade varsin dator eftersom de tyckte det var roligare och enklare 

(Tallvid, 2010, ss. 22, 47). Utöver att motivationen ökade menade även vissa lärare 

att texterna blev längre och att kvaliteten blev bättre när eleverna skrev på datorn. 

Vad som menas med kvalitet framgår dock inte i studien. Vissa av lärarna som deltog 

i studien ansåg att flera elever, som tidigare inte presterat så bra, presterade bättre när 

de fick tillgång till det digitala verktyget. Lärarna trodde detta kunde bero på att 

eleverna motiverades när deras arbeten såg prydligare och finare ut när de skrev på 

datorn (Tallvid, 2010, ss. 6,19). 

 

I studien av Zheng, Warschauer och Farkas undersöktes en elev som skrev texter på 

sin blogg där hen bland annat fick svara på hur hen såg på användandet av datorn och 

att skriva på datorn. Eleven uttryckte att hen det både var roligare att skriva och att 

hen skrev bättre texter när hen använde datorn. Utöver det beskrev även eleven att det 

inte gjorde lika ont i händerna och handlederna, som det gjorde vid skrivande för 

hand, och att detta var en anledning till att eleven motiverades till att skriva på datorn. 

Att arbeta med olika program eller sociala medier kan också göra att elever motiveras 

i sitt skrivande (2013, s 267). Programmet MY Access! är ett exempel som användes 

i distriktet i Kalifornien. MY Access! är en plattform där eleverna kan posta 

blogginlägg, posta presentationer och kommentera andras arbeten bland annat. Vid 

användandet av MY Access! visade eleverna en positiv attityd till att skriva. Mer än 

hälften av eleverna beskrev att de tyckte det var enkelt att använda och att deras 

självförtroende ökade när de använde denna app. I distriktet i Kalifornien framgick 
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det att eleverna även motiverades av sociala medier. Ett exempel som ges är att 

eleverna fick samtala via Skype med en person i Irak och sedan skriva om det i en 

blogg. Eleverna blev mer motiverade och engagerade i skrivandet när de kunde skriva 

till en publik. I distriktet i Colorado observerade författarna till studien att många 

elever också använde sig av sociala medier. Eleverna skrev på bloggar och 

kommenterade även andras texter. Eleverna kunde också skriva tillsammans med 

varandra via ett realtidsdokument, ett dokument där de alla kan skriva samtidigt och 

se vad de andra skriver (Zheng, Warschauer och Farkas, 2013, ss. 273, 285, 290). 

  

Elever och deras relation till att läsa och skriva i skolan kontra att läsa och skriva 

hemma har Mazhar (2018) undersökt genom intervjuer med 12 elever på 

mellanstadiet. Dessa intervjuer handlade om skolämnet turkiska samt om elevernas 

relation till att skriva texter i skolan och hemma. Det samlades även in listor på vad 

eleverna läst och skrivit på Wattpad, en digital plattform som eleverna använde 

utanför skolan, under 16 veckor (Mazhar 2018, ss. 89, 93). Mazhars studie visar att 

Wattpad motiverade fler elever till att vilja skriva. På Wattpad kunde eleverna få 

följare samt få feedback vilket elever i undersökningen motiverades av. Eleverna 

menade också att de vid skrivning via Wattpad kunde skriva med lätthet eftersom de 

inte kände någon press eller rädsla för att misslyckas samt att de kunde skriva om vad 

de ville. I sin slutsats skrev författaren att eleverna haft en negativ syn på att skriva i 

skolan vilket han menade var på grund av att elevernas behov och intressen åsidosatts. 

Att skriva utanför skolan gav eleverna en mer bekväm miljö att skriva i vilket bidrog 

till att de såg skrivandet som något roligt (Mazhar 2018, ss. 94,95, 98). 

  

Zoch, Adams-Budde och Langston-Demott (2016, ss. 111, 113) studerade en 

mellanstadieelev, som enligt hans mor, hade svårigheter med skrivandet. Under 

studien åkte denna elev, Wyatt, på ett “writing camp” där fokus var på att skriva med 

digitala verktyg och där alla deltagare fick varsin dator. Deltagarna fick välja mellan 

olika alternativ gällande vad de kunde skriva om och under lägret var målet att de 

skulle vara klara med minst en text.  I en intervju förklarade Wyatt att han tyckte mer 

om att skriva via datorn än för hand, vilket motiverade honom eftersom han ser sig 

ha erfarenheter av det digitala och känner sig mer kreativ med datorn. Med det digitala 
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kommer hans identitet fram och hans skrivande kan utvecklas (Zoch, Adams-Budde, 

Langston-Demott 2016, ss. 114, 115). 

  

Vid ytterligare en intervju berättade Wyatt att han ville delta i lägret för att förbättra 

sitt skrivande. Han såg inte sig själv som en författare innan lägret, men efter lägret 

ansåg han sig vara en bättre skribent när han fick skriva digitalt. I hans vanliga 

klassrum fanns endast tre datorer att tillgå vilket gjorde att han inte fick samma chans 

att skriva digitalt i skolan. Han menade också att en anledning till att datorn är roligare 

att skriva på är för att den har ordbehandlingsprogram samt att det är enklare att skriva 

med datorn eftersom allt som krävs är en laddare. Att skriva med papper och penna 

innebär att pennan måste vässas, att det är svårare att redigera och att handen gör ont 

efter en stund (2016, ss. 113, 117, 119). 

  

Författarna diskuterade även att Wyatt kände sig som en författare i slutet tack vare 

att han kunde använda sig av en dator vid skrivandet. Detta motiverade honom och 

gjorde att han kunde fokusera på sin text. I slutsatsen lyfter författarna det faktum att 

det är viktigt att hitta ett hjälpmedel som fungerar för varje individ så att alla elever 

kan känna sig lyckade med sitt skrivande. I denna studie var det just en dator som 

hjälpte Wyatt att bli motiverad och som fick honom att känna sig som en författare 

(Zoch, Adams-Budde, Langston-Demott 2016, ss. 120, 121). 

5 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion, 5.1 där studiens tre teman 5.2.1 

stavning, 5.2.2 redigering och 5.2.3 motivation diskuteras och därefter 5.2 

metoddiskussion.   

5.1 Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion sammanställer vi vilka likheter och skillnader som har visat 

sig från de olika studier som har inkluderats. Vi fann omgående att det fanns mycket 

forskning om digitala verktyg i klassrummet och om digitalt skrivande, men 

problematiken låg i att det ibland var svårt att finna tillräckligt med information till 

alla våra tre teman. Vi upplevde även att det fanns mycket forskning om stavning i 
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relation till digitala verktyg i skrivandet men betydligt mindre forskning om hur och 

på vilket sätt elever redigerar sina texter. Kanske beror detta på att det är 

problematiskt att undersöka hur lång tid och på vilket sätt som eleverna redigerar sina 

ut-texter. Det fanns också mycket forskning om motivation i relation till digitala 

verktyg, men svårigheten med detta är att motivation är något som är relativt svårt att 

mäta samt något individuellt för varje elev.  

5.1.1 Stavning 

I resultatet ser vi en skillnad på huruvida studierna anser att det digitala skrivandet 

påverkar elevernas förmåga att lära sig stava. Dahlströms studie visar att eleverna kan 

skriva texter med färre stavfel när de skriver digitalt eftersom de kan se sina stavfel 

och rätta dem direkt. En elev ansåg också att det underlättade när stavfelen visades 

eftersom eleven inte behöver fråga sin lärare om hjälp (2018). Gällande 

ordbehandlingsprogram och de stavningsförslag som kommer upp när ett stavfel görs 

menar två forskare att det hämmar elevernas stavningsutveckling (Nordmark, 2014 & 

von Schantz Lundgren och Lundgren, 2011). Nordmark (2014) och von Schantz 

Lundgren och Lundgren (2011) menar att det kan underlätta för eleven med 

ordbehandlingsprogram men att det bara är en enkel lösning för att eleven faktiskt 

inte lär sig att stava orden korrekt. Detta resultat kommer från olika studier och från 

både elevens och lärarens perspektiv, vilket stärker det faktum att 

ordbehandlingsprogrammen kan hämma elevers stavningsutveckling. En annan 

aspekt gällande ordbehandlingsprogrammen är att det kan vara svårare för lärare att 

se vilka elever som har stavningssvårigheter om ordbehandlingsprogrammen 

korrigerar felen (Dahlström 2018). Detta kan i sin tur leda till att dessa elever inte 

uppmärksammas och får det stöd som de behöver för att kunna skriva utan datorns 

hjälp. 

 

En väsentlig aspekt som Dahlströms (2018) studie lyfter fram är att eleverna, tack 

vare ordbehandlingsprogram, vågar och kan använda de ord de faktiskt vill använda 

utan rädsla för att stava orden fel. Därför kan eleverna skriva det de faktiskt menar 

och inte grunda sina texter enbart på de ord som de kan stava. Detta är viktigt eftersom 

skrivande inte enbart handlar om rättstavning och grammatisk korrekthet utan också 

väldigt mycket om textens faktiska innehåll och budskap. Både digitalt skrivande och 
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skrivande för hand bör och ska inkluderas i undervisningen i svenska för elever på 

mellanstadiet och förmodligen är de olika skrivsätten gynnsamma på olika sätt och i 

olika situationer beroende på vad som bedöms.  

5.1.2 Redigering 

Nordmark (2014) beskriver i sin studie hur planeringsfasen är åsidosatt vid det 

digitala skrivandet eftersom det går att ändra och tänka om under hela skrivandets 

gång utan större tekniska svårigheter. Vid skrivande för hand blir planeringen en 

central del av skrivandet vilket resulterar i att elever faktiskt skriver texter med ett 

annat upplägg när de skriver digitalt jämfört med hur de skriver texter för hand. Detta 

innebär alltså att den digitala skrivprocessen ser annorlunda ut och att den 

skrivprocess som introduceras under 2.4 inte stämmer överens med den digitala 

aspekten av skrivande. En slutsats av detta är därför att undervisning av skrivande bör 

skilja sig åt mellan digitalt skrivande och skrivande för hand.  

  

Både Åkerfeldts (2014) och Zheng, Warschauer och Farkas (2013) studie visar att det 

digitala skrivandet medför att elever i större utsträckning och mer frekvent väljer att 

redigera sina texter. Vad detta egentligen får för betydelse i elevers skrivande är svårt 

att avgöra och inget som de två studierna diskuterar. Denna aspekt av redigering av 

texter är dock en av få delar som faktiskt är mätbar eftersom det går att visuellt se hur 

många gånger en elev redigerar sin text medan det inte går att se att elever tycker det 

är lättare att redigera text på ett digitalt verktyg. Att eleverna anser att det är lättare 

att redigera sin text på ett digitalt verktyg är förmodligen en anledning till att de också 

gör det fler antal gånger.  

 
Att elever producerar texter av högre kvalitet när de skriver digitalt visar studierna av 

Purcell, Buchanan och Friedrich, 2013 och Goldberg, Russell och Crook, 2003. 

Problematiken i dessa studier är att begreppet kvalitet varken problematiseras eller 

ens definieras vilket gör det svårt att avgöra vad det egentligen betyder att en text är 

av ”högre kvalitet”. Det kan i praktiken innebära allt från korrekt stavning till ett 

komplext och utarbetat innehåll. Denna problematik gör det svårt att dra en slutsats 

om att texter som skrivs digitalt är av högre kvalitet eftersom vi varken har något mått 

eller specifik förklaring på kvalitet i texter. Däremot finns det kanske en möjlighet att 
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de ökade redigeringsmöjligheter som det digitala skrivandet medför bidrar till att 

texter blir av bättre kvalitet eftersom redigeringen sker enklare och oftare.  

5.1.3 Motivation 

Lärare i Tallvids (2010) studie menade att elever presterar bättre vid skrivande på 

dator för att det ser prydligare och finare ut (ss. 6,19). Att denna aspekt skulle vara 

något avgörande för elevers motivation ställer vi oss dock kritiska till eftersom det 

bara är åsikter om vad lärarna tror att eleverna motiveras av och inte elevernas faktiska 

åsikter. En god prestation i skrivandet kan bero på att de får skriva digitalt men det 

behöver inte bero på att det är finare och prydligare i texten som lärarna tror. Vad 

prestationen beror på är något som elever behöver svara på. 

  

Sociala medier och appar har visat sig vara effektiva verktyg för elever att producera 

texter med eftersom verktygen bidrar till motivation hos eleverna (Mazhar, 2018). 

Detta grundar sig delvis i att elever motiveras av att skriva till en publik (Zheng, 

Warschauer och Farkas, 2013). Trots att Zheng, Warschauer och Farkas drar denna 

slutsats innebär det inte att alla elever uppskattar att skriva till en publik, och i 

synnerhet inte till en helt okänd publik. Denna aspekt lyfts inte i studien men det kan 

säkerligen vara raka motsatsen, att elever istället tycker att det är väldigt jobbigt att 

skriva en text när de inte vet vem som kommer läsa den.  

 

Elever har också uttryckt att det digitala skrivandet underlättar den fysiska 

ansträngningen till skillnad från skrivande för hand som ibland kan vara smärtsamt 

att skriva (Zoch, Adams-Budde och Langston-Demott, 2016, Zheng, Warschauer och 

Farkas, 2013). Detta kan vara något som är värt att ha i åtanke vid skrivundervisning 

eftersom skrivande för hand kan minska elevernas motivation till att skriva. Ur en 

fysisk synpunkt kan de digitala verktygen underlätta för eleverna och i sin tur öka 

deras motivation och lust att skriva.   

 

Zoch, Adams-Budde och Langston-Demott (2016) visade ett tydligt resultat där en 

elev, Wyatt, motiverades till att skriva texter när han hade tillgång till ett digitalt 

verktyg. Säkerligen stämmer detta resultat in även på många andra elever men det är 

ändå viktigt att poängtera att denna studie har följt och studerat en elev och resultatet 
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behöver därför inte betyda att alla elever motiveras av att just skriva texter på ett 

digitalt verktyg. Att arbeta med dator kan hjälpa många elever samtidigt som det 

troligtvis finns elever som föredrar att skriva för hand. Alla elever motiveras sannolikt 

av olika faktorer och att hitta de arbetssätt som varje enskild individ trivs med är en 

viktig del av läraryrket.  

 

Studiens resultat visar även att det finns ett nära samband mellan studiens tre teman: 

stavning, redigering och motivation. Ett av dessa starka samband är mellan stavning 

och redigering eftersom många elever i första hand redigerar just sin stavning i en 

text. Detta är en väsentlig del av det digitala skrivandet för många elever eftersom det 

gör att skrivandet går snabbare, för de kan ändra sina stavfel direkt, och därmed kan 

de få ett bättre flyt i skrivandet. Detta samband leder i sin tur till temat motivation 

eftersom det faktum att elever enkelt kan rätta sina fel på digitala verktyg, snabbt och 

enkelt, kan bidra till att elevers motivation till skrivande ökar. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi inledde detta arbete med att bestämma att vi skulle inkludera minst 15 

vetenskapliga artiklar för att få en större överblick och ta del av mer fakta. För att 

hitta så relevant information som möjligt har vi valt att inte ha artiklar äldre än 20 år. 

Den äldsta artikeln vi har med är från 2003, men de flesta av de artiklar vi valt att 

använda i denna studie har publicerats 2010 eller senare. Hade vi valt att inte ha den 

tidsbegränsningen hade vi troligtvis hittat fler artiklar men som inte hade varit lika 

relevanta i dagens skola som de nyare artiklarna vi valt. Databaserna kan också ha 

påverkat vilka och hur många artiklar vi hittat. Om fler databaser hade använts hade 

nog fler artiklar kunnat hittas, men vi anser dock att vi hittat bra och relevant 

information genom dessa tre databaser och därför inte behövt söka via flera databaser. 

Vi har i första hand försökt använda oss av primärkällor, alltså 

förstahandsinformation. Vi har dock, i vissa fall, behövt använda oss av 

sekundärkällor då primärkällor inte alltid varit möjligt. 

 

Vi har valt att inkludera flertalet årskurser i denna studie på grund av att vi ville få en 

bred bild av det digitala skrivandet och hur det kan påverka elever i olika åldrar. 



 

20(33) 

 

Däremot var vårt främsta fokus på mellanstadieelever eftersom vi själva kommer vara 

verksamma inom de årskurserna. I detta arbete har studier som gjorts på flera olika 

årskurser, alltifrån årskurs 1 på lågstadiet till gymnasiet, inkluderats och trots detta 

har vi fått väldigt många likheter i vårt resultat. Alltså bidrar inte elevers olika åldrar 

till stora skillnader i vårt resultat och därför har inte åldersfrågan varit den avgörande 

faktorn för denna studies slutsats.  

6 Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturstudie att digitalt skrivande av ut-texter har 

både positiva och negativa effekter på stavning men att det främst har positiva effekter 

på redigering och motivation. De främsta positiva effekterna på stavning är att 

eleverna ser sina stavfel direkt genom att ordbehandlingsprogrammet på exempelvis 

datorn markerar felstavade ord vilket gör att de kan ändra och redigera i sina texter 

direkt och därför också vill skriva mer. Dock kan denna positiva effekt även leda till 

något negativt då vissa menar att det digitala skrivandet istället hämmar 

stavningsutvecklingen eftersom eleverna inte behöver lära sig de felaktigt stavade 

orden eftersom de får rätt stavning direkt från ordbehandlingsprogrammet. Det 

framgick även att elever i större utsträckning vågade använda svårare ord i sina texter 

när de skrev digitalt eftersom de har ordbehandlingsprogram som stöttar och vägleder 

dem i sin stavning. 

 

Ur temat redigering framgick det att elever i stor utsträckning ansåg att redigering av 

texter var tekniskt enklare digitalt än vid skrivande för hand och därmed också något 

de gjorde oftare. Under temat motivation visade det sig att en del lärare tycker att 

deras elever fått en bättre inställning till att skriva eftersom de tycker om att skriva 

med digitala verktyg. Eleverna själva uttrycker också att det blir roligare att skriva 

digitalt och att de skriver bättre texter i jämförelse med texter som är skrivna för 

hand.  Både elevers motivation och redigering av text gynnas av digitalt skrivande ur 

en fysisk synpunkt eftersom elever beskriver att det inte gör lika ont i händerna och 

handlederna att skriva digitalt som vid skrivande för hand vilket ökar både elevernas 

motivation men också vilja och ork att redigera och finslipa sina texter.  
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I detta arbete har det kommit fram en viktig aspekt inom skrivande och textskapande, 

nämligen kvaliteten på texter. Vi har inte i någon av studierna som inkluderat 

begreppet kvalitet kunnat hitta en definition på vad det innebär eller hur det syns i en 

elevtext. Av denna anledning skulle vi gärna se vidare forskning om relationen mellan 

digitalt skrivande och elevtexters kvalitet.  
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Bilaga 1 - Sökschema 
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& 

Datum 

Sökord Avgränsningar Sök-

träff

ar 

Utvalda 

referenser 

Publikations

-typ 

ERIC 

  

190924 

Noft 

("digital 

writing") 

Peer-reviewed 

“Middle School” 

“Intermediate 

grades” 

  

11 Dahlström, 

Helene (2018) 

“Digital 

Writing Tools 

from the 

Student 

Perspective: 

Access, 

Affordances, 

and Agency” 

Education 

and 

Information 

Technologies. 

Vol. 24, nr 2. 

  

Tidskrifts-

artikel 

DIVA 

  

190924 

”Helene 

Dahlström

” 

Peer-reviewed 4 Dahlström, 

Helene; 

Boström, 

Lena. (2017) 

“Pros and 

Cons: 

Handwriting 

Versus 

Digital 

Writing” 

Tidskrifts-

artikel 
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Mittuniversite

tet 

ERIC 

  

190928 

noft("writi

ng 

process")

AND 

noft(comp

uter) 

Peer-reviewed 144 Ulusoy, 

Mustafa 

(2006) “The 

role of 

computers in 

writing 

process” 

Turkish 

Journal of 

Educational 

Technology. 

Vol. 5, nr 4. 

  

Tidskrifts-

artikel 

ERIC 

  

191128 

Noft(hand

writing 

and 

Medwell) 

Peer-reviewed 19 Medwell, J. & 

Wray. D. 

(2008). 

Handwriting 

– A Forgotten 

Language 

Skill?, 

LANGUAGE 

AND 

EDUCATIO

N, 22:1, 34-

47. 

  

Tidskrifts-

artikel 
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ERIC 

191129 

Noft(“Dig

ital 

writing”)

AND noft 

(“middles

chool) 

Peer reviewed 6 Mazhar, B. 

(2018) 

Reading and 

Writing 

Experiences 

of Middle 

School 

Students in 

the Digital 

Age: Wattpad 

Sample. 

International 

Journal of 

Education 

and Literacy 

Studies 

Tidskrifts-

artikel  

ERIC 

191129 

Noft 

("digital 

writing" ) 

AND 

noft("liter

acy") 

Peer reviewed 20 Zheng, B., 

Warschauer, 

M. & Farkas, 

G. (2013). 

Digital 

Writing and 

Diversity: 

The Effects of 

School 

Laptop 

Program on 

Literacy 

Processes and 

Outcomes. 

Journal of 

Tidskrifts-

artikel 
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Educational 

Computing 

Research.  

Google 

Scholar 

 

191204 

“writing 

digital” 

 
3 580 

000 

Purcell, K., 

Buchanan, J. 

& Friedrich, 

L. (2013). The 

Impact of 

Digital Tools 

on Student 

Writing and 

How Writing 

is Taught in 

School. Pew 

Research 

Center. 

Washington 

D.C.  

 

Tidskriftsarti

kel 

ERIC 

191205 

Noft 

("Digital 

writing") 

AND 

noft("Writ

ers") 

Peer reviewed 14 Zoch, M., 

Adams-

Budde, M. & 

Langston-

Demott, B. 

(2016). 

Creating 

Spaces for 

Tidskrifts-

artikel 
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Students to 

Position 

Themselves 

as Writers 

through 

Experiences 

with Digital 

Writing. 

Texas Journal 

of Literacy 

Education.  
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Bilaga B – Tabell av studier 

Författar

e: 

Studiens namn Åldersgru

pp 

Resultat Metod 

Dahlströ

m (2018) 

Digital Writing 

tools from the 

student 

perspective. 

Access, 

affordances, 

and agency 

Mellansta

diet 

Elever ansåg att de 

kunde skriva utan 

stavfel och 

interpunktion samt 

använda svårare ord i 

sina texter. 

Enkäter och 

intervjuer med 

elever. 

Dahlströ

m & 

Boström 

(2017) 

Pros and Cons: 

Handwriting 

Versus Digital 

Writing 

Mellansta

diet  

Skriva mer effektivt 

utan lärares hjälp, 

struktur och talsyntes 

var betydelsefullt för 

stavningen. 

Elevtexter och 

observationer. 

Daniels 

(2004) 

Composition 

Instruction: 

Using 

Technology to 

Motivate 

Students to 

Write 

Mellansta

diet 

Elevers motivation och 

textlängd ökade. 

Orsaken kan inte 

avgöras. 

Observationer 

av elevers 

skrivande och 

intervjuer med 

elever 

Goldberg

, A., 

Russell, 

M., & 

The effect of 

computers on 

student 

writing: A 

meta- analysis 

Förskolek

lass upp 

till 

gymnasiet 

Ordbehandlingsprogra

mmen gör att texten 

kan få högre kvalitet. 

Litteraturstudi

e 
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Cook, A. 

(2003) 

of studies from 

1992 to 2002. 

Hultin, 

E. & 

Westman

, M. 

(2015) 

Textproduktio

n i det 

digitaliserade 

klassrummet. 

Årskurs 1 Underlättar för elever, 

speciellt med problem 

med finmotorik. Gör 

att elever får en bättre 

överblick och därför 

kan ändra om lättare i 

sina texter. 

Elevtexter och 

observationer 

Mazhar, 

B. (2018) 

Reading and 

Writing 

Experiences of 

Middle School 

Students in the 

Digital Age: 

Wattpad 

Sample. 

Ålder 11 – 

mellansta

diet.  

Wattpad var en 

motiverande faktor för 

eleverna, motiverades 

av att det fanns en 

publik. Elever 

uttryckte att de inte 

kände någon press 

eftersom de kunde 

skriva med lätthet. 

Intervjuer med 

elever 

Nordmar

k, M. 

(2014) 

Digitalt 

skrivande i 

gymnasieskola

ns 

svenskundervis

ning. En 

ämnesdidaktis

k studie av 

skrivprocessen. 

Gymnasie

t 

Ordbehandlingsprogra

m erbjuder lätta och 

snabba lösningar, men 

lär inte eleverna att 

stava bättre. Kan 

hämma 

stavningsutveckling.  

Observationer 

och intervjuer 

med elever 
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Purcell, 

K., 

Buchana

n, J. & 

Friedrich

, L. 

(2013). 

The Impact of 

Digital Tools 

on Student 

Writing and 

How Writing is 

Taught in 

School. 

Mellansta

diet och 

högstadiet

. 

Lärare ansåg I större 

utsträckning att elever 

redigerade mer och 

eleverna ansåg att de 

skrev bättre texter 

digitalt. 

Enkätundersö

kning, både 

lärare och 

elever. 

Tallvid, 

M. 

(2010) 

En-till-En. 

Falkenbergs 

väg till 

Framtiden? 

Högstadie

t 

Lärarna upplevde 

eleverna som mer 

motiverade, texterna 

blev längre och bättre. 

Prydligare och finare. 

Observationer

, 

enkätundersök

ning elev 

lärare och 

intervjuer med 

lärare. 

Von 

Schantz 

Lundgre

n, I. & 

Lundgre

n, M. 

(2011) 

Unga elever 

med egen dator 

- några lärares 

tankar om hur 

deras 

undervisning 

påverkas. 

”Tidiga 

årskursern

a” 

Mellansta

diet 

inkluderat

.  

Nya situationer 

uppstår men också 

problematik. Elever 

förlitar sig på 

ordbehandlingsprogra

m. Kan hämma 

stavningsutvecklingen

. 

Observationer

, möten med 

lärare, 

rektorer mm. 

Zheng, 

B., 

Warscha

uer, M. 

& 

Farkas, 

G. 

(2013). 

Digital Writing 

and Diversity: 

The Effects of 

School Laptop 

Programs on 

Literacy 

Processes and 

Outcomes 

Mellansta

diet 

Ändrade fler gånger 

digitalt, inte lika 

tröttsamt att redigera. 

Inte rädda att göra 

misstag. 

Observationer

, intervjuer, 

enkätundersök

ningar 
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Zoch, 

M., 

Adams-

Budde, 

M., 

Langston

-Demott, 

B. 

(2016). 

Creating 

spaces for 

students to 

position 

themselves as 

writers through 

experiences 

with digital 

writing. 

9–10 år. 

Mellansta

diet.  

Det digitala skrivandet 

gjorde att han kände 

sig som en skribent, 

tyckte det var roligare 

och mer kreativt. 

Studerade en 

elev, 

intervjuer. 

Åkerfeld

t, A. 

(2014). 

Re-shaping of 

Writing in the 

Digital Age. 

Högstadie

t 

Redigerade mycket 

mer på datorn, mindre 

pauser digitalt, 

redigerar när felen 

uppstår. 

Elevers prov, 

inspelade 

videoklipp 

 


