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Abstract  
The aim of my study is to investigate if and in that case how the writing process and texts 

written by students in the upper secondary school are affected by the writing tool; does it 

matter if they write their texts on a computer or by longhand? Another objective is to compare 

such an effect with the findings of previous studies performed on earlier generations of 

writers. The first part of my study was a survey. It showed that two thirds of the 67 students 

participating thought that they would have written better texts in the national writing test if 

they had been able to use computers. In the second part of the study each of the fourteen 

participants wrote one text on computer and another by hand. Unlike the findings of earlier 

studies that I compared with, these students had a higher writing speed and spent significantly 

less time to produce their texts. This result could indicate that the students of today not only 

are accustomed to computers but also are unfamiliar with writing by hand. Furthermore this 

study, like previous studies, did not show any statistic proof of a correlation between a 

specific writing tool and the quality of the written text. Hence it did not support the opinion 

that the students of today have a disadvantage when they have to write their national test by 

hand. On the other hand the study indicated that such disadvantage still could be the fact for 

some individuals. Three of the participants took part in the third part of the study where they 

produced two more texts; one by hand and the other on computer. Their writing processes 

were recorded and the analyses indicate an individual variation in whether the writing tool 

had an effect on the writing process and quality of texts.  

 

Title: What part does the tool play? The computer’s impact on how students write and on the 

texts they write. 

 

 
Nyckelord: Datorstödd undervisning Svenskundervisning Skrivundervisning 
Skrivprocessen Uppsatsskrivning Gymnasieskolan  
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Förord 
Arbetet med den här uppsatsen har varit en lång och spännande resa. Som alla resor har den 

inte varit utan strapatser men som de flesta resor har den också vidgat resenärens vyer och 

bjudit på många nya bekantskaper. Någon resa hade självklart aldrig blivit av utan de elever 

som valde att delta i undersökningen och för deras medverkan är jag dem stort tack skyldig. 

Stort tack förtjänar även mina svensklärarkollegor, utan vars stöd och hjälp jag heller inte 

hade kunnat nå resans mål. Jag vill också passa på att tacka mina medresenärer, som jag 

träffat i olika seminariegrupper under resans gång, liksom kurs- och seminarieledaren Sofia 

Ask, som satte tåget i rullning, fixade med tidtabeller och ombokningar. Sist men inte minst 

vill jag rikta ett särskilt stort tack till min tålmodige handledare David Håkansson som hela 

tiden fortsatt att stötta mig, ge tips och värdefull respons, trots olika typer av förseningar och 

fastän resan dragit ut på tiden. Snart framme vid resmålet vet jag att hemma väntar en make 

som ser fram emot att jag äntligen ska avsluta min resa och till honom vill jag bara säga: Det 

ska bli skönt att äntligen vara framme och få lite mer tid tillsammans igen! 
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1 Inledning och syfte 
Idag är datorn det självklara skrivverktyget för de flesta av oss, såväl i arbetslivet som privat. 

Av befolkningen som helhet hade 92 % tillgång till en dator i hemmet under 2009, och bland 

ungdomar i åldersgruppen 16–24 år var motsvarande siffra 99 % (SCB 2011). I 

gymnasieskolan ser tillgången till datorer olika ut, men generellt har friskolorna en större 

datortäthet än de kommunala skolorna. I Skolverkets (2009a) undersökning från 2008 hade de 

kommunala gymnasieskolorna i genomsnitt 2,5 elever per dator medan friskolorna hade 1,6 

elever per dator. Att elever inte är omedvetna om skillnaderna i tillgången till datorer mellan 

olika skolor och dessutom oroar sig för vad detta kan ha för konsekvenser för deras skriftliga 

prestationer framgår av följande e-brev som en elev skickade till sin svensklärare i samband 

med det nationella provets genomförande hösten 2009: 
NN (min pojkvän) hade också det nationella provet i svenska B i onsdags, men de fick använda datorer att 
skriva på istället (han går på Y-gymnasiet). Jag tycker detta är orättvist eftersom alla Sveriges gymnasier inte 
har tillgång till datorer till såna här tillfällen […] Jag vet att de har bättre datortillgång än vad vår skola har, 
men eftersom man kan göra mycket bättre ifrån sig när man skriver på en dator (man har t.ex. 
stavningskontroll, kan gå in och ändra mitt i en mening och öppna andra dokument med anteckningar i) 
tycker jag att det inte borde tillåtas […] De får ju andra förutsättningar än oss, är det verkligen tillåtet när det 
gäller nationella prov?       Anonymiserad informant. E-brev 2009-11-28. 

 
Om det är som den här eleven tycks förutsätta att användningen av datorer påverkar skrivande 

och texter på ett positivt sätt, finns det självklart anledning att ta den här elevens fråga på 

allvar. Men även om eleven i exemplet ovan inte skulle ha rätt i sin förmodan aktualiserar 

hennes fråga behovet av en ökad kunskap om hur skrivande och texter påverkas av 

datoranvändning. 

Att datortillgången kan ha betydelse för elevernas utveckling av en digital kompetens är 

kanske rimligt att anta men hur dessa skillnader påverkar elevers skrivande och texter vet vi 

inte så mycket om. Svaret på frågan hur datortätheten eller framför allt tillgängligheten 

påverkar skolans möjligheter att i enlighet med läroplanens mål förbereda eleverna för 

framtida studier och yrkesliv (Lpf 94) är inte helt enkelt. Svaret är inte heller oberoende av 

svaret på frågan hur skrivverktyget påverkar skrivprocessen eller för den delen 

skrivprodukten, texten. Kan en skrivundervisning anpassad efter en skolas begränsade 

datortillgänglighet förbereda eleverna för ett skrivande utanför skolan, ett skrivande som i 

huvudsak sker på dator? Och kan dagens datorvana elever göra sig själva rättvisa om de 

hänvisas till att skriva sina texter för hand i skolan? Dessa frågor behöver utredas, och därför 

vill jag i min undersökning försöka ge ett bidrag till kunskapen om hur verktyget, datorn, 

påverkar skrivande och texter i dagens gymnasieskola. 
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Intresset för frågan om hur skrivprocessen påverkas av datoranvändning var ganska stort 

under 80-talet då hemdatorn fortfarande sågs som ett relativt nytt skrivverktyg. Idag har 

kanske detta skrivverktyg blivit ”osynligt” för oss på det sätt som Haas (1996) menar att en 

teknik blir när den uppfattas som självklar. Det tidiga 80-talets datorer och 

ordbehandlingsprogram var tämligen outvecklade, vilket kan ha varit en bidragande orsak till 

den negativa påverkan som det nya skrivverktyget hade på skrivande och texter enligt en del 

tidiga studier (Se t.ex. Gould 1981, Haas & Hayes 1986). I förordet till Datorn granskar 

språket beskriver Olle Josephson (2005) synen på det nya verktyget som tudelad. Vissa ser 

datoranvändningen som lösningen på de flesta av skrivandets problem medan andra ser den 

som orsaken till nya. I samma bok konstaterar Domeij (2005) att ordbehandlares positiva 

effekt på texters kvalitet inte har kunnat beläggas, men han säger samtidigt att ”resultaten från 

olika studier är motstridiga” (sid. 28) och anser att det finns anledning att återkomma till 

frågan.  
Haas (1996) anser att frågan om hur skrivprocessen påverkas av olika skrivverktyg även 

borde vara av didaktiskt intresse. Men att idag dra några didaktiska slutsatser utifrån 

undersökningar gjorda på 80- och 90-talet är inte helt enkelt. Dagens elever hanterar betydligt 

mer avancerade ordbehandlingsprogram än vad de första generationerna av datoranvändare 

gjorde. Dessutom är det inte orimligt att anta att dagens gymnasieelever, som har vuxit upp 

med datorer, datorprogram, datorspel, digital film, digital musik och Internet, hanterar datorer 

på ett annat sätt än tidigare generationer av datoranvändare. En sådan slutsats drar Prensky 

(2001) som kallar den här generationen för ”digitala infödingar”, medan hans kritiker ser en 

sådan beskrivning som starkt förenklad (Findahl 2009).  

Hur det än förhåller sig med datorvanan hos dagens gymnasieelever finns det ett behov av 

ökad kunskap om hur deras skrivprocesser och texter påverkas när de använder datorer. 

Svaret på frågan hur deras skrivande och texter påverkas när de använder datorer skulle i sin 

tur kunna ha didaktiska konsekvenser.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Som framgår av den inledande diskussionen finns behov av ökad kunskap om hur dagens 

gymnasielevers skrivprocesser och texter påverkas av användningen av datorer, det 

skrivverktyg som de i princip är uppväxta med. Syftet med min undersökning är alltså främst 

att undersöka om och i så fall hur deras skrivande och texter påverkas av om de skriver för 

hand eller på dator, men också att jämföra skrivverktygets betydelse för dagens 
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gymnasieelever med verktygets betydelse för tidigare generationer av datoranvändare. De 

frågeställningar som jag använder mig av i min undersökning är: 

1. Påverkas gymnasieelevers skrivtid, och textlängd samt den bedömda kvaliteten på 

deras texter av skrivverktyget – och i så fall hur? 

2. Hur ser skrivprocessen ut när de skriver för hand respektive när de skriver på dator? 

3. På vilket sätt förhåller sig min undersöknings resultat till tidigare undersökningar av 

skrivverktygets betydelse för skrivande och texter?  

Att studera skrivverktygets betydelse för alla former av skrivande som gymnasieelever ägnar 

sig åt finns inte utrymme för inom ramen för denna undersökning. Den form av skrivande och 

de texter som jag kommer att undersöka är det skrivande och den typ av texter som eleverna 

bland annat träffar på i samband med det nationella provet i kursen Svenska B, på gymnasiet 

och som resulterar i diskursiva eller argumenterande texter. 

Även om undersökningens syfte inte i första hand är didaktiskt kan resultaten i min 

undersökning ha didaktiska implikationer och dessa kommer jag därför att ta upp i samband 

med diskussionen av undersökningens resultat. 

1.2 Några centrala begrepp  
Nedan redovisar jag begrepp som är centrala för min undersökning och jag redogör också för 

i vilken bemärkelse dessa kommer att användas.  

1.2.1 Skrivande och skrivprocess 
Ordet skrivande används ibland som en synonym till inskrivande men i en mer vidgad 

bemärkelse kan ordet också användas om den process som skrivforskningen har intresserat för 

och föredrar att kalla skrivprocess. I min uppsats har jag dock valt att behandla det 

vardagligare ordet skrivande och den mer vetenskapliga termen skrivprocess som i stort sett 

synonyma. I nästa kapitel under punkt 2.2 behandlas tidigare forskning och där kommer jag 

att närmare redogöra för skrivforskningens beskrivning av denna process. 

 Skrivande är ett begrepp som täcker många olika former av textproduktion, allt från att 

göra ett inlägg på en chatt till att formulera ett lagförslag eller att skapa en dikt. Den form av 

skrivande som kommer att studeras i denna undersökning är en form av skrivande som bland 

annat förekommer under det nationella provet i svenska på gymnasiet. Det är ett skrivande 

som huvudsakligen sker vid ett tillfälle, på begränsad tid, utan kamrat- eller lärarrespons och 

utifrån instruktioner som inte varit kända i förväg. Instruktionerna är formulerade så att 

eleverna uppmanas att anpassa sina texter efter syfte, situation, mottagare och genre och 

instruktionerna är tänkta att leda till ett skrivande av diskursiva eller argumenterande texter. 
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Den här typen av skrivuppgifter uppmuntrar också till någon form av förberedelsefas innan 

det egentliga skrivtillfället, eftersom eleven i förväg får tillgång till ett textmaterial kopplat till 

ett tema och förväntas ha bekantat sig med detta inför skrivtillfället. Den här delen av 

skrivprocessen kommer jag dock inte att studera i min undersökning.  

1.2.2 Verktyg och skrivverktyg 
När jag använder ordet verktyg i samband med skrivande avses den teknologi eller de fysiska 

föremål som skribenten använder för produktionen av sin text, till exempel penna och papper 

eller dator och skrivare. Ordet skrivverktyg används som en synonym till verktyg.  

1.2.3 Text 
Vad som är en text är en fråga som kan diskuteras, inte minst i ljuset av det så kallade 

”vidgade textbegreppet” (se Skolverket 2009b). Genom denna utvidgning av textbegreppet 

har synen på vad som är en text och vad det innebär att läsa en text förändrats och 

textbegreppet omfattar numera inte bara skriftliga texter eller framställningsformer som film, 

och teater utan även bilder och olika digitala kommunikationsformer (Asplund Carlsson, 

Molin & Nordberg 2004). Den teoretiska diskussionen om textbegreppet lämnar jag därhän 

och i min undersökning kommer jag istället att använda mig av en stipulativ definition 

(Levander 2002) av begreppet text.  

I min undersökning kommer begreppet text att användas för att beteckna den typ av 

skrivprodukter som skapas utifrån instruktioner på det nationella provet i svenska på 

gymnasiet eller instruktioner som liknar dessa. 

1.2.3.1 Texttyp och genre 
Genre är ett omdiskuterat och diffust begrepp som dessutom ibland används som en synonym 

till texttyp (Ledin 1996). Jag kommer att reservera ordet texttyp för en kategorisering av texter 

utifrån en beskrivning av hur texterna fungerar, det vill säga om de till exempel är berättande, 

argumenterande eller diskursiva. Ordet genre kommer jag istället att använda som en 

beteckning på olika sorters texter, vilka är anpassade efter de texttraditioner och mönster som 

finns i vissa sammanhang eller situationer. 

De genrer jag kommer att använda mig av i min undersökning är genrer som tillhör dem 

som brukar vara representerade på det nationella provet i Svenska B; Krönikor och artiklar i 

den andra delundersökningen och debattartiklar i den tredje delundersökningen. 
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1.2.4 Textkvalitet 
Vad textkvalitet är och hur man känner igen eller mäter denna diskuteras i olika sammanhang, 

till exempel i samband med bedömning av elevtexter (se Östlund-Stjärnegårdh 2002). Till den 

skriftliga delen av det nationella provet på gymnasiet finns betygskriterier och de betyg som 

sätts utifrån dessa kan betraktas som ett mått på textens kvalitet. I min undersökning nöjer jag 

mig därför med att använda mig av en operationell definition (Svenning 1996)1, som innebär 

att det betyg som texten får av bedömarna i undersökningen betraktas som ett mått på textens 

”kvalitet”. 

1.2.5 Datorer och datorvana 
I min undersökning av datorers påverkan på skrivande och texter syftar ordet dator inte på 

maskinen som sådan, utan det syftar på de funktioner som datorn tillsammans med ett 

ordbehandlingsprogram kan erbjuda när den används som ett verktyg för textproduktion. Om 

inget annat anges kommer jag alltså i detta arbete att använda ordet dator i denna vidgade 

bemärkelse.  

I uppsatsens inledning beskrev jag dagens gymnasieelever som datorvana. Frågan är vilka 

program man ska behärska, hur pass väl man ska behärska dem och i vilken utsträckning man 

ska använda dem för att förtjäna epitetet datorvan. Hur avancerade dator- eller 

Internetanvändare dagens ungdomar är varierar dessutom beroende på ålder, kön och 

socioekonomisk bakgrund och därför bör man vara försiktig med att ge generella 

beskrivningar av ungdomars datoranvändning (Findahl 2009). Hur mycket tid 

gymnasieungdomar tillbringar framför datorn varierar också, men flertalet av dem använder 

Internet och därmed datorer för att söka information av olika slag, kommunicera via e-post 

och chatt, delta i sociala nätverk eller blogga (Findahl 2009). Det stora flertalet ungdomar i 

gymnasieåldern anser dessutom att de själva har en god allmän datorkompetens (Findahl 

2009, Skolverket 2010). Bellander (2010:203) beskriver dagens gymnasieelever som 

uppvuxna med datorer och fann i sin makroanalys ”att denna teknik utgör en naturlig del av 

deras vardag.” Det överensstämmer också med min uppfattning att dagens gymnasieelever 

använder datorer och Internet som självklara verktyg i såväl vardagen som skolarbetet och att 

de i denna bemärkelse kan beskrivas som datorvana. 

                                                 
 
1 En operationell definition anger hur man ska mäta det som begreppet anger. Jämför en operationell definition 
av begreppet ”intelligens”: Intelligens är det man mäter i ett intelligenstest (Svenning 1996). 



 

13 

2 Bakgrund och redogörelse för tidigare forskning 
Detta avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av dagens gymnasielevers tillgång till och 

användning av datorer. Därefter redogör jag för olika studier och beskrivningar av 

skrivprocessen. Sedan följer en presentation av forskning om hur datorn som skrivverktyg 

påverkar skrivprocessen (skrivande) och skrivresultatet (texten). Allra sist ges en mer 

ingående beskrivning av en sådan undersökning från 1986 (Haas 1989a), en undersökning 

som min egen delvis har inspirerats av. 

2.1 Gymnasielevers tillgång till och användning av datorer 
Idag har 61 % av 9–16-åringarna en egen dator på sitt rum (Medierådet 2010) och av 16–24-

åringarna är det 92 % som använder Internet dagligen (Findahl 2010). Hemma använder 

ungdomarna datorn för kommunikation och informationssökning som har kopplingar till deras 

sociala liv och intressen (Findahl 2009, SCB 2011) och därmed även för skrivande. Men de 

använder även datorerna i hemmet för ett skrivande som är kopplat till skolarbete (Findahl 

2009, Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad 2007). 

Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av IT-användning och IT-

kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (Skolverket 2009a; 2010). Av den andra av 

Skolverkets (2010) rapporter från uppföljningen framgår att 76 % av de tillfrågade 

gymnasieeleverna ofta använde datorer för att skriva uppsatser och inlämningsarbeten, 

samtidigt som 10 % av eleverna sällan eller aldrig använde datorer för att skriva den här typen 

av texter.  

En tänkbar förklaring till att det fanns en grupp gymnasieelever i undersökningen som 

sällan eller aldrig använde datorer för att skriva uppsatser och inlämningsarbeten skulle kunna 

vara den skillnad i tillgång till datorer som finns mellan olika skolor. En av rapporterna från 

Skolverkets (2009a) uppföljning pekade just på skillnaden i datortäthet mellan kommunala 

och fristående gymnasieskolor: De kommunala gymnasieskolorna hade i genomsnitt 2,5 

elever per dator medan friskolorna hade 1,6 elever per dator.  

Bellander (2010) som genomförde en studie på tre olika gymnasieskolor konstaterade att 

med undantag för större arbeten så skrevs de flesta skolrelaterade texter för hand och 

skolornas datorer användes inte i  särskilt stor utsträckning trots att det fanns en ganska god 

tillgång till datorer. En möjlig förklaring till detta förhållande skulle kunna vara att med 

datorer inlåsta i datasalar styrs tillgängligheten av scheman och bokningar. Det betyder i så 

fall att även siffror på datortäthet kan vara ett trubbigt mått på den faktiska tillgängligheten.  
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De allra flesta gymnasieelever har alltså tillgång till och använder datorer hemma medan 

de i olika stor utsträckning har tillgång till och använder datorer i skolan. Enligt Marc Prensky 

(2001) skiljer sig den unga generationen av ”digitala infödingar” på ett avgörande sätt från 

tidigare generationer av datoranvändare som tillägnat sig den digitala tekniken efter hand och 

därmed snarare är att betrakta som ”digitala immigranter”. Att Prenskys beskrivning är starkt 

förenklad och inte tar hänsyn till stora individuella skillnader mellan barn och ungdomars 

förmåga att hantera den nya tekniken och då främst Internet framhålls av bland andra Findahl 

(2009). 

2.2 Studier och beskrivningar av skrivprocessen 
Synen på skrivandet som en process har varit en bärande tanke sedan slutet av 1970-talet och 

början av 80-talet. Föregångare på området var Flower och Hayes (1981) som kunde 

konstatera att kognitiva delprocesser som planering, översättning och granskning samverkar 

med och återverkar på varandra. De beskrev en skrivprocess som inte är linjär på det sätt som 

man tidigare hade föreställt sig den inom till exempel den klassiska retoriken (Flower & 

Hayes 1981). I deras modell beskrivs skrivprocessen istället som en målstyrd och rekursiv 

process, där skribenten hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan de olika faserna och 

dessutom hanterar flera av dem samtidigt (Flower & Hayes 1981, Strömquist 2007). 

Skrivprocessen kan därmed betraktas som en avancerad problemlösningsprocess där 

skribenten inte bara skriver utan faktiskt löser problem och ofta på flera nivåer på en gång 

(Strömqvist 2007). Samtidigt som skribenten letar efter en lämplig formulering försöker 

denne skapa sig en helhetsbild av den framväxande texten men också planera för hur denna 

ska kunna anpassas till syfte och mottagare (a.a.).  

Det som skiljer erfarna skribenter från mindre erfarna är bland annat synen på 

skrivprocessen enligt en studie gjord av Nancy Sommers (1994). De erfarna skribenterna i 

studien såg skrivandet som en rekursiv, men också utforskande och idéutvecklande process. 

Dessa skribenter gjorde därför revideringar av sina texter på en global eller övergripande nivå 

(a.a.). De mindre erfarna skribenterna uppfattade däremot skrivandet mer som en linjär 

process där färdiga idéer kläs i ord och de gjorde därför sina revideringar på en mer ytlig nivå 

(a.a.).  

Matsuhashi (1987) ser revideringar som en viktig del av den kontinuerliga planering vilken 

är en del av skrivandet, ett skrivande som hon beskriver som ”shaping at the point of 

inscription”(sid 197), alltså en formuleringsprocess av samma slag som den som äger rum när 
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vi talar.2 Revideringar ska alltså inte enbart ses som förbättringar av formuleringar utan också 

som uttryck för skribentens ständiga omvärdering av den framväxande texten (a.a.).  

Den forskningsriktning som betraktar skrivprocessen som en kognitiv process ser också 

denna som beroende av arbetsminnets kapacitet (Torrance m.fl. 2007). Arbetsminnet 

begränsar antalet kognitiva delprocesser som skribenten kan hålla igång samtidigt och det 

förklarar också varför även erfarna skribenter kan uppleva nya typer av skrivuppgifter som 

krävande (a.a.). Teorin om ett överbelastat arbetsminne kan också förklara varför mindre 

erfarna skribenter kan hämmas av till exempel låg skrivhastighet och därmed inte ha 

tillräckligt med energi över för att skapa sig en bild av den egna texten. 

När skrivprocessen beskrivs i allmänna termer finns risken att den uppfattas som 

gemensam för alla människor i alla situationer. I själva verket finns det skillnader mellan hur 

olika skribenter planerar eller reviderar en text men också mellan hur en enskild skribent 

planerar och reviderar olika slags texter (Lindgren 2005). Det har alltså visat sig att 

skrivprocessen inte bara varierar från person till person (Haas 1996, Strömquist 2007) utan 

också från situation till situation, beroende på skribentens kunskaper om till exempel genren, 

ämnet och mottagarna (Blåsjö 2006). Eftersom skrivande dessutom är en meningsskapande 

aktivitet, under vilken individen även skapar bilden av sig själv, utgår beskrivningar av 

skrivprocessen numera även från ett socialt perspektiv på skrivande (Blåsjö 2006).  

Enligt Haas (1996) har den tidigare skrivforskningen i stor utsträckning bortsett från 

verktygets betydelse för skrivprocessen. Haas (1996) menar emellertid att verktyget inte kan 

separeras från skrivandet eftersom det är en förutsättning för och därmed en del av skrivandet 

och just därför måste skrivforskningen även studera verktygens betydelse för processen. 

Samtidigt varnar Haas (1996) för en syn på teknologier som något som läggs till 

skrivprocessen i stället för något som är en del av den. Enligt Haas (1996) finns det två 

motstridiga myter om skrivverktygets betydelse för skrivprocessen. Å ena sidan finns 

uppfattningen att verktyget inte spelar någon roll för skrivprocessen och det betraktas därför 

som ”genomskinligt” och å andra sidan finns synen på verktyget som helt avgörande för 

skrivandet (a.a.). Själv pläderar Haas för att verktyget bör uppmärksammas som en av de 

faktorer som påverkar skrivprocessen (a.a.).  

                                                 
 
2 Matsuhashi jämför med och gör en parafras på James Brittons (1980) beskrivning av talprocessen som 
”Shaping at the point of utterance”. 
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2.3 Datoranvändningens betydelse för skrivande och texter 
Persondatorer började användas under 1980-talet, det vill säga samma årtionde som Hoel 

(1995) beskriver som den tid då skrivforskningens fokus flyttades från skrivprodukten till 

skrivprocessen. Redan tidigt fanns ett stort intresse inom skrivforskningen för frågan om 

datorernas eventuella betydelse för skrivprocessen och påverkan på texternas kvalitet (Haas 

1996, Domeij 2005). Interaktionsforskarna intresserade sig naturligtvis också för hur datorer 

påverkar skrivprocessen men deras intresse bottnade istället i behovet av kunskap som kunde 

bidra till förbättringar av funktionalitet för ordbehandlingsprogram och olika typer av 

skrivstöd (se Haas 1989a; 1996, Romberger 1989, Domeij 2003; 2005).  

Bland dem som intresserade sig för hur datoranvändningen skulle påverka skrivande och 

texter fanns det vissa som hoppades att denna skulle underlätta skrivandet och höja 

textkvaliteten medan andra befarade motsatsen och såg faror i datoranvändningens påverkan 

på och förändring av skrivprocessen (Haas 1996, Domeij 2005). Förhoppningar om att 

skrivandet på dator skulle leda till texter med högre kvalitet har inte kunnat beläggas av 

skrivforskningen, menar Domeij (2005), som dock konstaterar att ”resultaten från olika 

studier är motstridiga” (sid. 28). Han menar också att det kan finnas anledning att återkomma 

till frågan (a.a.).  

Resultat från undersökningar av hur skrivprocessen påverkas av datoranvändning är inte 

heller entydiga. En tänkbar förklaring till de motstridiga resultaten skulle kunna vara att 

datorer och ordbehandlingsprogram har utvecklats och skribenternas datorvana ökat. Den 

undersökning av Gould (1981) som Haas (1989a) jämförde sin undersökning med visade till 

exempel att undersökningsdeltagarna skrev långsammare på dator än för hand. I dag är det 

inte helt självklart att resultatet hade blivit detsamma. Att datorns påverkan på skrivprocessen 

ser olika ut för olika skribenter (Severinson Eklundh 1995) skulle kunna vara ytterligare en 

förklaring till att resultaten inte är entydiga.  

Det faktum att det är lätt att ändra och bearbeta en text som skrivs på dator kan påverka 

skrivprocessen på olika sätt. För motvilliga eller oerfarna skribenter kan tröskeln bli lägre och 

då kan det bli lättare att komma igång (Severinson Eklundh 1995, Warschauer 2006). Men att 

det är så lätt att göra ändringar i texten när man skriver på dator kan också öka risken för att 

skribenter, och inte minst oerfarna skribenter, fokuserar på revideringar av ytplanet i texten 

(Severinson Eklundh 1995, Blåsjö 2006). En bidragande orsak till fokuseringen på 

ytrevidering skulle kunna vara att ordbehandlingsprogrammens språkkontroll är inriktad på 

denna nivå (Domeij 2005). Samtidigt finns det dock en möjlighet att språkkontrollen, om den 



 

17 

bara används på rätt sätt, skulle kunna avlasta oerfarna skribenter, så att de istället kunde ägna 

sig åt en revision på en mer övergripande nivå (Domeij 2005).  

Att vissa skribenter har lättare att komma igång med sitt skrivande när de använder dator 

nämndes ovan som en av datoranvändningens fördelar. Men det har också visat sig att 

skribenter som skriver på dator planerar mindre innan de börjar skriva (Haas 1989a, Blåsjö 

2006) och denna minskade initiala planering beskrivs ibland som ett problem (se Domeij 

2005). Enligt Haas (1989b) är de flesta forskare eniga om att skickliga skribenter planerar mer 

än vad mindre skickliga gör. Samtidigt konstaterar hon att relationen mellan mer planering 

och högre textkvalitet inte har kunnat beläggas.  

Enligt Domeij leder användningen av datorer till ett mindre strukturerat skrivande där 

skribenterna ändrar mer under inskrivandet och planerar efter hand som texten växer fram 

(2005). Dysthe m.fl. (2002) ser inte något problem med avsaknaden av en inledande 

planeringsfas och beskriver i sin bok Skriva för att lära en typ av skribenter som de kallar för 

”omskrivare” eftersom dessa istället för att starta med en ordentlig planeringsfas skriver om 

och skriver om. De hänvisar till undersökningar av studenters och forskares skrivprocesser 

som ”har visat att det finns olika vägar att nå samma mål och att många föredrar att börja med 

att skriva” (Dysthe m.fl. 2002:44). Skrivprocessen varierar från person till person och inte 

minst när det gäller planering och bearbetning enligt Dysthe m.fl. (2002).  

Ett annat problem med datorbaserat skrivande som har uppmärksammats är den 

försämrade överblick som blir konsekvensen av att texten presenteras på en datorskärm 

(Domeij 2005, Blåsjö 2006). Den försämrade överblicken skulle i sin tur kunna vara en 

ytterligare en tänkbar orsak till att revideringar på detaljnivå ökar med datoranvändning 

(Severinson Eklundh 1995). Även den minskade ”textkänslan” vid läsning på skärmen nämns 

i anslutning till överblicksproblemet (Haas 1989a, Haas 1996, Domeij 2005). Enligt vissa 

studier försvinner dock överblicksproblemet med en större skärm (Domeij 2005).  

Till de positiva konsekvenserna av datoranvändning som har lyfts fram hör att skrivande 

på dator möjliggör kamrat- och lärarrespons på ett tidigare stadium och därmed en mer social 

skrivprocess (Goldberg m.fl. 2003). Att elevers datorskrivna texter i allmänhet blir längre är 

ytterligare något som har uppmärksammats (Severinson Eklundh 1995, Goldberg m.fl. 2003) 

och som skulle kunna vara ytterligare en fördel eftersom långa elevtexter enligt vissa 

undersökningar bedöms ha en högre kvalitet (jfr. Hultman & Westman 1992, Larsson 1984). 

Skrivforskningen har främst fokuserat på hur användningen av datorer påverkar olika delar 

av skrivprocessen och har inte i samma utsträckning uppmärksammat på vilket sätt 

datoranvändningen påverkat själva skrivresultatet. Däremot har den forskning som följt 
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datorsatsningar och då främst satsningar på en dator per elev (OLPC3) kunnat konstatera att 

den flitiga användning som dessa satsningar möjliggör har inneburit att eleverna blivit bättre 

på att skriva.  

Den mest kända och mest omfattande satsningen på OLPC har genomförts i delstaten 

Maine i USA. I en utvärdering av satsningen visade det sig att efter fem år fanns en 

signifikant förbättring av resultaten på delstatens standardiserade uppsatsprov för årskurs 8 

(Silvernail & Gritter 2007). Mark Warschauer (2006) redogör i sin bok Laptops and Literacy 

Learning in the Wireless Classroom för resultatet av en tvåårig studie av olika satsningar på 

OLPC i sammanlagt 10 skolor i Kalifornien och Maine och konstaterar när det gäller 

skrivande: ”Students produce higher quality written documents in the laptop classroom” (sid. 

80). Av en metaanalys gjord med material från 46 tidigare studier av satsningar på OLPC 

(Penuel 2006) framgår att det är svårt att ge något entydigt svar på dessa satsningars effekter 

på elevernas kunskapsutveckling förutom det faktum att elevernas digitala kompetens och 

skrivande har förbättrats (se även Valiente 2010).  

I samband med satsningar på en dator per elev (OLPC) har man också uppmärksammat 

risken för att traditionella kunskapstest som inte görs på dator skulle kunna missgynna elever 

som vant sig vid att göra i stort sett allt på sin bärbara dator. Det finns bland annat 

undersökningar som pekar mot att elever som är vana att använda datorer missgynnas av att 

inte få använda sådana när de utsätts för prov som ska mäta deras skrivförmåga (Silvernail 

2005) eller för prov som kräver en god skrivförmåga (Russell & Plati 2001).  

2.4 Christina Haas undersökning från 1986 
Haas (1989a) undersökning designades för att besvara frågor om hur skrivtiden, textlängden, 

textkvaliteten och skrivprocessen påverkas av olika skrivverktyg.  När Haas (a.a) gjorde sin 

undersökning 1986 var datorer ännu inte var mans egendom och ordbehandlingsprogrammen 

var tämligen outvecklade.  

2.4.1 Haas första delundersökning 
I Haas (1989a) första delundersökning medverkade femton erfarna skribenter, 11 män och 4 

kvinnor i åldrarna 24 till 42 år. Undersökningsdeltagarna hade minst fyra års datorvana och 

som anställda vid ett universitet var de vana att använda datorer med ordbehandlingsprogram 

när de skrev. De fick i uppgift att skriva argumenterande texter (brev) med olika slags 

skrivverktyg. De skrev texterna dels för hand, dels på universitetets mer avancerade datorer 

                                                 
 
3 Förkortningen ska utläsas ”One Laptop Per Child”. 
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som var försedda med för den tiden mer sofistikerade ordbehandlingsprogram och dels på 

enklare hemdatorer. Varje undersökningsdeltagares texter jämfördes sedan med varandra med 

avseende på textlängd, skrivtid och skrivhastighet samt kvalitet. Textkvaliteten bedömdes av 

två erfarna lärare som rangordnade de enskilda skribenternas texter utifrån betyg på såväl 

texternas form som innehåll. Texterna rangordnades eftersom Haas (a.a.) inte bara ville ha 

reda på vilket betygsvärde texter skrivna med ett visst verktyg fick i genomsnitt utan också 

hur många av skribenterna som skrev sin bästa text med en viss typ av skrivverktyg. 

I Haas (a.a.) första delundersökning fanns det en statistiskt säkerställd skillnad i textlängd 

och skrivtid mellan de texter som deltagarna skrev på de mer avancerade datorerna och de 

texter som de skrev för hand. De texter som deltagarna skrev på dator skrevs under längre tid 

och de blev också längre. Någon signifikant skillnad i skrivhastighet (ord/minut) mellan de 

olika skrivverktygen fann Haas däremot inte. Några statistiska belägg för att det fanns en 

kvalitetsskillnad mellan de handskrivna texterna och dem som deltagarna hade skrivit på de 

mer avancerade datorerna fann hon inte heller. Sju av deltagarna skrev sin bästa text på en 

avancerad dator och lika många skrev sin bästa text för hand. 

2.4.2 Haas andra delundersökning 
I Haas (1989a) andra delundersökning studerades skrivprocessen och i denna deltog åtta av 

undersökningsdeltagarna från den första delundersökningen. De fick i uppgift att skapa nya 

texter av två av sina tidigare texter. Genom att bearbeta, lägga till och ta bort text skapade de 

en ny text för ett annat, men näraliggande, syfte. Den ena av dessa två texter skrev de för hand 

och den andra texten på samma typ av dator som använts vid skrivandet av den ursprungliga 

texten, det vill säga antingen en mer avancerad dator eller en enklare hemdator. 

Undersökningsdeltagarnas skrivande dokumenterades genom användningen av så kallade 

tänka-högt-protokoll (a.a). Det innebar att deltagarna beskrev skrivprocessen genom att 

”tänka högt” medan de skrev4. Deltagarna i den här andra delstudien intervjuades också om 

den egna bearbetnings- eller skrivprocessen (a.a). 

Analysen av tänka-högt-protokollen från den andra delundersökningen visade signifikanta 

skillnader när det gällde hur mycket deltagarna planerade när de använde de olika 

skrivverktygen (Haas 1989a). Oavsett vilken typ av dator deltagarna använde planerade de 

signifikant mer när de skrev för hand än när de använde dator. Undersökningen visade också 

                                                 
 
4 Deltagarnas kommentarer (reflektioner) spelades in med bandspelare och transkriberades sedan. 
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att undersökningsdeltagarna ägnade sig mer åt initial planering5 när de skrev för hand än när 

de skrev på dator och även denna skillnad var statistiskt signifikant.  

Dessutom visade analysen att det fanns en signifikant skillnad mellan hur mycket 

skribenterna ägnade sig åt genomläsning av texten beroende på om de skrev för hand eller på 

dator (Haas 1989a). Oavsett vilken typ av dator de skrev på ägnade de sig oftare åt 

genomläsning när de skrev på dator än när de skrev för hand. På samma sätt förhöll det sig 

med undersökningsdeltagarnas uppmärksamhet mot själva skrivverktyget; De ägnade sig 

oftare åt själva den praktiska hanteringen av skrivverktyget när de skrev på dator. 

3 Metod 
I detta kapitel presenterar jag min undersöknings upplägg, urvalet av undersökningsdeltagare 

samt redogör för och motiverar valet av metoder i undersökningens olika delar. Eftersom 

metoden i viss mån har inspirerats av Haas (1989) undersökning jämförs upplägget också med 

hennes. Till sist diskuterar jag några problem med de metoder som jag har valt att använda. 

3.1 Undersökningens upplägg  
Min studie genomfördes våren 2009 och den består av tre delundersökningar. Studien gjordes 

på en gymnasieskola i södra Sverige, i fortsättningen kallad X-gymnasiet. Den första 

delundersökningen bestod av en bakgrundsenkät som besvarades av 67 elever på skolans 

naturvetenskapliga program i anslutning till att de skrev det nationella provet i svenska. 

Enkätfrågorna handlade om elevernas tillgång till och användning av datorer för skrivande av 

olika slags skoltexter samt deras föreställningar om hur datoranvändning påverkar deras 

skrivande och texter (Se bilaga 1).  

Min andra delundersökning handlade om sambandet mellan datoranvändning och 

textkvalitet men också om datorns påverkan på faktorer som textlängd, skrivtid och 

skrivhastighet och i denna undersökning medverkade fjorton av de elever som tidigare hade 

besvarat enkäten. Deltagarna skrev två texter, den ena för hand under det nationella provet 

och den andra vid ett senare tillfälle på dator. Texterna betygsattes av nio svensklärare och 

dessa mått på texternas kvalitet (den bedömda textkvaliteten) användes för en jämförelse 

mellan de datorskrivna och de handskrivna texternas kvalitet i delundersökningen, men även 

för jämförelse mellan den enskilde skribentens båda texter.  

                                                 
 
5 Den inledande planering skribenter gör innan de börjar skriva, när de till exempel tänker igenom uppgiften. 
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I den tredje delundersökningen stod skrivverktygets påverkan på skrivprocessen i fokus 

och i denna undersökning var det tre av eleverna från den andra delundersökningen som 

medverkade. De skrev ytterligare två texter, en för hand och en på dator, och medan de skrev 

dokumenterades deras skrivande av två kameror. Den datorskrivna texten loggades också av 

ett särskilt loggningsprogram, InputLog. Till den tredje delundersökningen hör dessutom 

intervjuer med deltagarna, där de själva har fått beskriva och kommentera sitt skrivande och 

sina texter.  

3.1.1 Upplägg inspirerat av en tidigare undersökning 
Min undersöknings upplägg har delvis hämtats från en amerikansk undersökning gjord 1986 

(Haas 1989a) och som jag ingående beskriver i ett tidigare avsnitt (2.4). Min undersökning är 

inte en uppföljningsstudie men däremot har min andra och tredje delundersökningen 

tillräckligt många likheter med Haas undersökning från 1986 för att en jämförelse av 

undersökningsresultaten ändå skulle kunna ge en fingervisning om huruvida datorers 

påverkan på skrivande och texter ser annorlunda ut för dagens datorvana gymnasieelever än 

för tidigare generationer av datorvana skribenter.  

3.1.1.1 Olika typer av experiment 
Min undersökning var inte riktigt av samma slag som den undersökning som Haas (1989a) 

gjorde. I hennes fall handlade det om ett mer renodlat experiment eftersom hon gav deltagarna 

uppgifter som inte hörde till deras normala arbetsuppgifter och dessa utfördes också i ett mer 

renodlat testsammanhang. Jag valde däremot att använda deltagarnas handskrivna texter från 

det nationella provet och försökte arrangera en skrivsituation med betingelser som liknade 

dem eleverna kunde ha mött om de hade fått möjlighet att skriva sitt nationella prov på dator. 

Inte minst den första delen av delundersökningen fick därmed mer karaktären av ett 

kvasiexperiment, det vill säga ett experiment som kännetecknas av att forskaren inte kan 

påverka betingelserna för det som ska studeras utan endast kan studera effekterna av det som 

har inträffat (Svenning 1996).  

De villkor som texterna i min tredje delundersökning tillkom på kunde däremot 

kontrolleras på ett annat sätt, även om uppgiftstypen påminde om en som eleverna kunde 

möta i undervisningen och undersökningen genomfördes i ett av skolans klassrum. Denna 

delundersöknings upplägg liknade mer den form av fältexperiment som enligt Svenning 

(1996) ger forskaren större möjligheter att ha kontroll över olika variabler som kan påverka 

experimentet, även om det inte genomförs i en renodlad forskningsmiljö.  
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3.2 Undersökningsdeltagare 
På X-gymnasiet fanns det våren 2009 sammanlagt 70 elever i årskurs tre, på det 

naturvetenskapliga programmet, och 68 av dem läste kursen Svenska B. Eleverna var 

fördelade på tre klasser, varav jag undervisade i den ena och en kollega i de övriga två. De 

elever på det naturvetenskapliga programmet som skrev provet på provdagen, den 1 april, 

tillfrågades om de kunde tänka sig att besvara enkäten när de var klara med sina prov. 

Samtliga närvarande, 67 elever, valde att besvara den. Av dessa elever samtyckte 14 senare 

till att medverka i den andra delundersökningen och 3 av dessa 14 valde att medverka även i 

den tredje delundersökningen. 

3.2.1 Urvalskriterier – om valet av undersökningsdeltagare  
Anledningen till att jag valde att använda mig av elever från X-gymnasiets naturvetenskapliga 

program var att medelbetyget för dessa elever i kursen Svenska A var Väl Godkänt och 

därmed det högsta på något av skolans program. Dessa elever kunde därför antas tillhöra de 

bättre eller mer erfarna skribenterna på X-gymnasiet. Att hitta elever på gymnasienivå som är 

lika erfarna skribenter, som de universitetsanställda i Haas undersökning (1989a) är förstås 

svårt, även om Victoria Johansson (2009) i sin avhandling konstaterar att 17-åringarna i 

hennes undersökning kunde skriva texter i nivå med texter skrivna av universitetsstuderande 

om de fick längre tid på sig. Det finns förstås mer eller mindre erfarna skribenter även på 

gymnasienivå och att välja de mer erfarna bland dem skulle kunna göra jämförelsen med Haas 

(1989a) undersökning lite mer relevant. Med den tillgång till datorer som dagens elever har 

såväl hemma som i skolan är det dessutom rimligt att anta att elever i dagens gymnasieskola 

har en datorvana som minst motsvarar den hos deltagarna i Haas undersökning (se SCB 2011, 

Findahl 2009, Findahl 2010, Medierådet 2010).  

Elever på det naturvetenskapliga programmet med VG i betyg på A-kursen kunde också 

förväntas ha en skrivförmåga som motsvarade genomsnittselevens på det egna programmet, 

och detta var skälet till att elever ur just denna grupp tillfrågades om de ville medverka i 

undersökningen. Tretton av de tillfrågade ”VG-eleverna” valde att delta i den andra 

delundersökningen. En elev som hade G på A-kursen men av sin lärare bedömdes ha haft en 

skrivförmåga på VG-nivå under A-kursen tillfrågades också och togs med i undersökningen. 

Könsfördelningen bland VG-eleverna var förhållandevis jämn (53 % flickor och 47 % pojkar) 

och därför eftersträvades också en jämn könsfördelning i undersökningsgruppen. En 

ytterligare faktor som påverkade valet av undersökningsdeltagare var ambitionen att uppnå en 

jämn representation av elever från skolans tre klasser på det naturvetenskapliga programmet.  
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3.2.2 Anpassning till forskningsetiska riktlinjer  
I min undersökning har jag följt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

rekommendationer och Vetenskapsrådets riktlinjer (se HSFR 1990, Gustafsson m.fl. 2005). 

De elever som ombads svara på den första delundersökningens bakgrundsenkät informerades 

om syftet med enkäten och om att den skulle besvaras anonymt, samt att deras eventuella 

medverkan var frivillig. De elever som tillfrågades om de ville medverka i den andra 

delundersökningen fick först en allmän information i klassen och sedan en mer utförlig 

information tre mindre grupper med elever6 från dessa klasser. Förfrågan om deltagande 

gjordes muntligt till grupper av elever för att förhindra att den enskilde eleven skulle känna 

sig pressad att medverka i undersökningen. Dessutom poängterades att det självklart fanns 

förståelse för om eleverna inte ansåg sig ha tid eller lust att delta i undersökningen. Att 

deltagandet byggde på frivillighet tydliggjordes också genom att de som tillfrågades inte 

behövde bestämma sig på en gång utan kunde fundera på saken och sedan höra av sig via e-

post och meddela sitt beslut. Det var till slut 13 av de 32 elever som tillfrågades från början 

som valde att medverka. Att 60 % av de tillfrågade eleverna valde att avstå från att medverka 

kan ses som en indikation på att eleverna verkligen uppfattade ett eventuellt deltagande som 

frivilligt. 

Deltagarna i undersökningen informerades om att deras personuppgifter liksom de texter 

som de bidrog med skulle anonymiseras. Det gjordes också klart från början att de var fria att 

avbryta sin medverkan om de skulle vilja göra det och att de själva förfogade över sina texter. 

Deltagarna fick en symbolisk ersättning7 för sitt deltagande i undersökningen. 

3.3 Undersökningens delar 
Min undersökning består alltså av tre delundersökningar.  I det följande redovisas mer i detalj 

hur undersökningen genomfördes och hur materialet från denna hanterades.  

3.3.1 Den första delundersökningen  
Den första delundersökningen bestod av en enkätundersökning, som var tänkt att fungera som 

ett jämförelsematerial och en bakgrund till de två övriga delundersökningarna. Enkäten 

handlade om elevernas tillgång till och användning av datorer samt om deras uppfattning om 

datorers påverkan på skrivande och texter (se bilaga 1). Huvuddelen av bakgrundsenkätens 

frågor hade fasta svarsalternativ men enkätens två avslutande frågor hade en öppen del.  

                                                 
 
6 Grupper bestående av elever som hade haft VG på A-kursen. 
7 Biocheckar. 
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3.3.1.1 Konstruktionen av enkätfrågorna och sammanställning av svaren 
Att formulera enkätfrågor är inte enkelt och inte minst öppna frågor kan vålla problem (Jfr 

Trost & Hultåker 2007). Det främsta problemet med den här typen av frågor är att svaren kan 

vara svåra både att tolka och att kategorisera. Samtidigt kan svaren på öppna frågor leda till 

kunskaper om faktorer som en enkätkonstruktör inte tidigare varit medveten om och därför 

inte skulle ha frågat om (Ekholm & Fransson 2002). Den utforskande karaktären hos den här 

typen av frågor var också orsaken till att jag valde att ta med ett par sådana i enkätens 

avslutande del. 

Redovisningen av svaren på enkätens slutna frågor bygger på en kvantitativ 

sammanställning av dessa. Svaren på de öppnare frågorna krävde däremot ytterligare analys 

innan de kunde sammanställas och redovisas i kvantitativa termer. (Se vidare nedan, avsnitt 

4.1). 

3.3.2 Den andra delundersökningen 
I min andra delundersökning jämfördes sammanlagt 28 texter som de 14 deltagarna hade 

skrivit, dels för hand och dels på dator. Den text som undersökningsdeltagarna skrev för hand 

under det nationella provet i Svenska B användes som exempel på en handskriven text. Den 

andra texten skrev deltagarna sedan på dator något senare och med uppgiftsinstruktioner och 

förhållanden som konstruerades för att vara så lika det nationella provets som möjligt (se 

bilaga 2 och 3). De elever som hade valt uppgift B1 på det nationella provet och därför hade 

skrivit en artikel skrev sedan en artikel på dator och de som valt uppgift B8 på provet och 

skrivit en krönika skrev sedan en krönika på dator.8  

Förutom dator hade deltagarna vid det senare tillfället även tillgång till penna och papper 

eftersom ambitionen var att testsituationen skulle efterlikna hur situationen skulle kunna ha 

sett ut om eleverna haft möjlighet att skriva det nationella provet på dator. Av samma 

anledning fick deltagarna däremot inte utnyttja möjligheten att göra utskrifter eftersom detta 

hade varit omöjligt i en verklig provsituation av det slag som det nationella provet är, 

eftersom samtliga av skolans elever skriver provet vid ett och samma tillfälle. 

I den andra delundersökningen jämfördes de kvantitativa och kvalitativa måtten på de 

handskrivna texterna med motsvarande mått på de datorskrivna. Dessutom jämfördes 

kvaliteten på den handskrivna texten och den datorskrivna för var och en av deltagarna. Den 

kvantitativa jämförelsen gjordes utifrån samma typ av variabler som i Haas undersökning, det 

                                                 
 
8 För exempel på hur dessa texter kunde se ut se bilaga 4 och 5. 



 

25 

vill säga skrivtid, total textlängd och antal producerade ord per minut. För den kvalitativa 

jämförelsen valde jag liksom Haas att använda mig av erfarna lärare, i mitt fall svensklärare, 

som bedömare. Sammanlagt var det nio lärare som oberoende av varandra bedömde sex eller 

åtta texter var. Varje undersökningsdeltagares båda texter bedömdes därmed av två lärare. 

Innan texterna lämnades ut för bedömning digitaliserades de handskrivna texterna (se bilaga 

4) och samtliga texter anonymiserades.  

Texterna betygsattes utifrån de allmänna riktlinjer för bedömning av det skriftliga 

delprovet som presenterades i anvisningarna till det nationella provet i Svenska B, 

vårterminen 2009 (se bilaga 6). Varje text betygsattes av två svensklärare och texterna 

kodades så att bedömarna varken skulle kunna veta vem som skrivit texten eller vem av de 

andra lärarna som hade betygsatt samma text. Om de två bedömarnas betyg inte skilde mer än 

två steg blev textens betyg ett medelvärde av deras båda betyg. I de fall då de båda 

svensklärarnas bedömningar skilde sig mer än två steg på den 10-gradiga betygsskalan (se 

bilaga 7) bedömdes uppsatsen av ytterligare en lärare och medelvärdet av de tre bedömarnas 

betyg användes sedan som mått på textens kvalitet.  

Bedömarna i min undersökning hade alltså inte fått i uppgift att rangordna en enskild 

skribents texter på det sätt som bedömarna instruerats att göra i Haas (1989a) undersökning. 

Däremot fördelades texterna så att samma ”bedömarpar” betygsatte de enskilda skribenternas 

båda texter, utan att de var medvetna om att så var fallet. Detta gör att även om 

bedömningsanvisningarna och bedömningsförfarandet inte är detsamma som i Haas 

undersökning kan resultatet av denna ”indirekta” rangordning av skribenternas texter jämföras 

med den i hennes undersökning.  

3.3.2.1 Statistisk signifikans 
En statistiskt signifikant skillnad är en skillnad som troligen inte beror på slumpen. För att 

resultatet ska betraktas som statistiskt signifikant krävs att sannolikheten för att slumpen ska 

ha påverkat resultatet är mindre än 5 %. Det finns olika test för att avgöra om ett 

undersökningsresultat är statistiskt signifikant. Om variabeln p i dessa test antar ett värde som 

ligger under 0,05 visar testet att resultatet är statiskt signifikant. Den statistiska signifikansen 

för den andra delundersökningens resultat beräknades med t-test eller med Wilcoxon 

teckenrangtest.  

3.3.3 Den tredje delundersökningen 
Av deltagarna i den andra delundersökningen valde tre att medverka även i den tredje 

delundersökningen. De skrev ytterligare två texter; den ena av texterna för hand och den andra 
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på dator.9 Undersökningsdeltagarna kunde liksom i Haas undersökning delvis utnyttja de 

texter som de hade skrivit i den andra delundersökningen (se bilaga 8). I anslutning till de två 

skrivtillfällena intervjuades deltagarna om sitt skrivande och sina texter. Min tredje 

delundersökning kan i viss mån ses som en modifierad variant av den andra delen av Haas 

(1989a) studie. 

3.3.3.1 Dokumentation av skrivprocessen 
För att dokumentera skriv- eller revideringsprocessen valde jag andra metoder än de Haas 

(1989a) använde i sin undersökning. Hon (a.a.) valde att använda sig av så kallade tänka-

högt-protokoll. Metoden hade tidigare använts av bland andra Flower och Hayes (1981) för 

att synliggöra de kognitiva processer som ingår i skrivprocessen. Enligt Janssen m.fl. (1996) 

har det funnits en allmän uppfattning om att den här metoden varken påverkar skrivprocessen 

eller resultatet av den, men resultat av deras egen undersökning visade i själva verket att 

tänka-högt-protokoll påverkade skrivprocessen och att denna påverkan var större ju mer 

komplicerad skrivuppgiften var. De rekommenderade därför att tänka-högt-protokoll används 

på ett sådant sätt att metodens eventuella påverkan på processen kan kontrolleras (Janssen 

m.fl. 1996).  

Det finns fler sätt att följa skriv- eller revideringsprocessen än att använda tänka-högt-

protokoll. En metod som har använts av bland andra Ann Matsuhashi (1987) och som 

erbjuder möjligheter att i detalj analysera pauser, ändringar och tillägg, är att filma hela 

processen (Strömqvist & Ahlsén 1999, Sullivan m.fl. 2008). Om det är en skrivprocess där 

skribenten har tillgång till dator som ska studeras finns dessutom möjligheten att följa 

processen med hjälp av loggprogram som loggar tangenttryckningar, markörsflyttningar och 

pauser (Sullivan & Lindgren 2006, Sullivan m.fl. 2008).  

I den tredje delundersökningen valde jag därför, till skillnad från Haas (1989a), att använda 

en kombination av filmning och loggning. Det gjorde jag eftersom jag ansåg att dessa två 

metoder skulle påverka processen i mindre utsträckning än vad användningen av tänka-högt-

protokoll skulle ha gjort.  

Deltagarna filmades med två olika kameror, en som följde textens framväxt i närbild och 

en som dokumenterade processen som helhet på lite större avstånd. Det loggningsprogram 

som jag använde var InputLog, ett program som möjliggör för skribenten att använda sitt 

ordinarie ordbehandlingsprogram (Word), medan skrivandet loggas i bakgrunden (Sullivan & 

                                                 
 
9 För exempel på hur dessa texter kunde se ut se bilaga 9 och 10. 
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Lindgren 2006, van Waes & Leijten 2006). Till skillnad mot andra loggningsprogram har 

alltså InputLog den fördelen att skribenten kan använda det ordinarie 

ordbehandlingsprogrammet som vanligt, utan att behöva distraheras av ett nytt gränssnitt eller 

funktioner som denne inte är van vid.  

3.3.3.2 Analys av de dokumenterade skrivprocesserna 
Även om jag delvis valde att beskriva den enskilde elevens skrivprocess utifrån observationer 

av vad denne gjorde rent konkret innebär det inte att jag menar att skrivande enbart handlar 

om det som sker när ord präntas på papper eller med tangenttryckningar infogas i ett digitalt 

dokument. Trots att våra möjligheter att studera de kognitiva processerna bakom de 

observerbara delarna av skrivprocessen är begränsade kräver en meningsfull tolkning ändå en 

medvetenhet om bakomliggande kognitiva processer som skulle kunna vara orsaken till dessa 

handlingar. 

Haas (1989a) utgick i sin analys från kategorier formade av deltagarnas yttranden.10 För 

min analys av deltagarnas skrivprocesser använde jag mig främst av de båda filmer som 

dokumenterade deras skrivande. Eftersom det senare visade sig bli problem med 

uppspelningsversionen i den svenska versionen av loggningsprogrammet InputLog11 användes 

loggfilerna främst som ett komplement till filmerna. Det som kunde registreras av kamerorna 

var bland annat pauser och revideringar. Dessa analyserades och kategoriserade utifrån vilken 

typ av pauser och revideringar som deltagarna gjorde.  

De perioder under skrivandet som inte användes för inskrivande eller revideringar av text 

klassificerades som pauser. I InputLog liksom i många andra loggningsprogram kan man själv 

bestämma hur långa pauser man vill att den automatiserade analysen ska visa och ofta väljer 

man då korta pauser på 4 eller 5 sekunder. När deltagarna i min undersökning skrev sina 

texter för hand måste analysen av pauserna istället främst grunda sig på de två filmerna som 

dokumenterat skrivprocessen och i detta medium är det inte lika enkelt att urskilja riktigt 

korta pauser. Det kunde också vara svårt att avgöra vad som var en paus eller bara ett minskat 

tempo i själva inskrivandet av texten. Därför valde jag att i mina analyser av såväl deltagarnas 

skrivande för hand som på dator att endast ta med pauser som varade minst en minut. 

Pauserna ska dock inte betraktas som uppehåll i skrivprocessen som sådan utan som pauser 

i själva inskrivandet. Snarare finns det anledning att förmoda att viktiga aktiviteter som 

                                                 
 
10 Kommentarer om planering, inskrivning, genomläsning, värdering av text samt uppmärksamhet mot mediet. 
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genomläsning, planering, formulering och korrekturläsning döljer sig bakom det som ter sig 

som uppehåll i inskrivandet och registreras som pauser. Eftersom de bakomliggande 

processerna inte kan dokumenteras av kameran har pauserna inte kategoriserats med undantag 

för en uppdelning i initial paus och övriga pauser. Den initiala pausen är den paus som 

föregår själva starten på inskrivandet av texten. Jag har valt att betrakta denna paus som ett 

utslag av initial planering, vilket innebär en planering på en mer övergripande nivå. Det är en 

form av planering som ofta minskar när skribenterna skriver på dator (Haas 1989a, Blåsjö 

2006) och som kan vara väsentlig för textens kvalitet (Domeij 2005). Andra som till exempel 

Dysthe m.fl (2002) ser inte den initiala planeringen som lika avgörande. 

Revideringarna klassificerades utifrån vilken annan aktivitet som de gjordes i anslutning 

till: Revidering gjord under inskrivning, efter skriven mening eller efter läst text. Att 

ytterligare analysera revideringarna och att avgöra om de gjordes på grund av ändrad 

planering, ändrat ordval eller grammatisk korrigering skulle kanske kunna låta sig göras men 

en sådan närläsning av texten som en sådan kategorisering skulle kräva fanns det inte 

utrymme för inom ramen för denna undersökning. 

3.3.3.3 Analys av texterna 
I den tredje delundersökningen låg visserligen fokus på skrivprocessen men de tre deltagarnas 

båda texter jämfördes också med varandra utifrån variablerna skrivtid, textlängd och bedömd 

textkvalitet. Texterna bedömdes utifrån samma kriterier (se bilaga 6) som i den andra 

delundersökningen. De betygsattes av samma bedömargrupp som i den andra 

delundersökningen och i samband med att texterna i denna bedömdes. 

3.3.3.4 Uppföljningsintervjuerna  
I anslutning till de två skrivtillfällena i den tredje delundersökningen gjordes djupintervjuer12 

med undersökningsdeltagarna om den aktuella skriv- eller bearbetningsprocessen men också 

om den egna skrivprocessen över huvud taget. Det innebar att jag samtalade med 

undersökningsdeltagarna utifrån vissa öppna frågeställningar eller teman (Bilaga 11) och att 

jag i så stor utsträckning som möjligt agerade lyssnare i stället för utfrågare (Svenning 1996, 

Patel & Davidsson 2003). Intervjuerna spelades in på en Minidisc-spelare.  

                                                                                                                                                         
 
11 Även om jag denna gång inte kunde nyttja programmet på det sätt jag hade önskat vill jag passa på att tacka 
Luuk Van Waes och Mariëlle Leijten som generöst delar med sig av programmet, manualer och annat material 
via hemsidan www.inputlog.net. 
12 Den här typen av intervjuer utgår inte från frågeformulär med färdiga frågor och svarsalternativ i en viss 
ordning utan istället från punkter eller teman som behandlas under mer samtalslika förhållanden. (Svenning 
1996) 
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Det finns delade meningar om hur intervjuresultatet påverkas av om man använder sig av 

inspelningsteknik istället för att anteckna under intervjun. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

kan det faktum att den intervjuade är medveten om att samtalet bandas påverka resultatet. 

Svenning (1996) däremot menar att de moderna, mindre och diskretare bandspelare som 

används idag inte får den effekten och att farhågorna är överdrivna. Svenning (1996) menar 

dessutom att man missar för mycket om man nöjer sig med att anteckna under kvalitativa 

intervjuer. Jag anser liksom Svenning att fördelarna med inspelning överväger och valde 

därför att banda intervjuerna.  

Innan intervjuerna analyserades transkriberades de. De nedtecknade intervjuerna täcker 

såväl frågorna som svaren. I utskrifternas eftersträvades ett språk som även om det anpassades 

efter många av skriftspråkets normer ändå skulle ligga så nära respondenternas ursprungliga 

formuleringar som möjligt. Anledningen till att jag valde att återge citat ur materialet med ett i 

viss mån ”talspråksfärgat” skriftspråk var att jag ville ge en tydligare och mer levande bild av 

de tre skribenterna. Även om Trost (2005) skulle föredra att bli citerad på ett sådant sätt att 

hans talspråk transformerades till ett mer korrekt skriftspråk konstaterar han att graden av 

anpassning till skriftspråket som man väljer att göra när man citerar är en smakfråga. 

Att ge en objektiv redovisning av intervjusvar är enkelt så länge man skriver ut exakt vad 

respondenten har sagt, men så snart ett urval görs och valda delar citeras och sammanställs 

handlar det inte längre en fullständigt objektiv rapportering (Ekholm & Fransson 2002). Min 

ambition har förstås ändå varit att sammanställa intervjumaterialet så förutsättningslöst och så 

rättvisande som möjligt. 

3.3.3.5 Jämförbarhet och generaliserbarhet  
Av de fjorton deltagarna i den andra delundersökningen var det som sagt tre som valde att 

medverka i den tredje delundersökningen. Haas (1989a) hade visserligen åtta deltagare i sin 

andra delundersökning, men hon konstaterade ändå att det begränsade antalet deltagare i 

hennes andra delstudie i kombination med stora individuella skillnader gjorde att resultatet 

från analysen av undersökningen inte lämnade utrymme för några säkra slutsatser. Detsamma 

kan självklart också sägas om resultaten från min tredje delundersökning som främst måste 

ses som tentativa.  

Det finns alltså skäl till att inte främst fokusera på en jämförelse mellan resultaten i min 

tredje delundersökning och dem i Haas undersökning, utan att snarare betrakta 
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undersökningen som en explorativ undersökning13 av tre gymnasieelevers skriv- eller 

bearbetningsprocesser. Till skillnad från Haas valde jag dessutom att presentera såväl 

resultatet av intervjuerna med deltagarna som de kvantitativa och kvalitativa analyserna av 

deras texter och skrivande på individnivå, i form av tre skribentporträtt. 

3.4 Översikt över materialet  
Min undersökning generade ett ganska omfattande material och för tydlighetens skull gör jag 

därför här en sammanställning av de olika typer av undersökningsmaterial som jag har haft till 

mitt förfogande: 

 Enkätsvar från samtliga 67 elever på X-gymnasiets naturvetenskapliga program som 

skrev det nationella provet på provdagen den 1 april 2009. 

 34 texter varav 28 texter skrivna av de 14 deltagarna i den andra delundersökningen 

och 6 texter skrivna av de 3 deltagarna i den tredje delundersökningen. (Hälften av 

texterna var ursprungligen skrivna för hand av deltagarna men för den fortsatta 

hanteringen i undersökningen skapades datorskrivna kopior av dessa handskrivna 

texter.) 

 Cirka 16 timmar film från när deltagarna i den tredje delundersökningen skrev sina 

texter. Varje deltagare filmades med två kameror samtidigt (2* 8 timmar film). 

 Cirka 3 timmar bandade intervjuer som har transkriberats. (Intervjuer gjorda med de 

tre deltagarna i den tredje delundersökningen.) 

 

Till undersökningsmaterialet hör även: 

 Sammanlagt 76 bedömningar (betygsättningar) av de båda undersökningarnas 34 

texter, vilka användes som mått på texternas kvalitet. 

 De 3 loggfilerna som genererades av programmet InputLog i den tredje 

delundersökningen och som på grund av tekniska problem endast användes som ett 

komplement till undersökningens filmer.  

3.5 Metod och materialkritik  
Nedan kommer jag att diskutera några problem eller frågor som mitt val av metoder har 

kunnat ge upphov till och resonera om eventuella begränsningar i det material som jag har 

använt mig av. 

                                                 
 
13 En explorativ undersöknings syfte är att mer eller mindre förutsättningslöst undersöka förhållanden som man 
tidigare inte har så mycket kunskap om (Patel & Davidsson 2003). 
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3.5.1 Att jämföra undersökningar som inte är identiska 
Min undersöknings upplägg är delvis inspirerat av Haas (1989a) undersökning och 

anledningen till att jag valde att göra en modifierad variant av hennes undersökning var att jag 

ville veta om datorers påverkan på dagens datorvana gymnasieelevers skrivande och texter 

skiljer sig från vad som har konstaterats i tidigare undersökningar om datorers påverkan på 

skrivande och texter. Min avsikt var alltså inte att göra en renodlad uppföljningsstudie av 

Haas (1989a) undersökning från 1986 och jämförelser med denna måste därför göras med viss 

reservation. Den tekniska utvecklingen av datorer och ordbehandlingsprogram är bara ett par 

av de faktorer som skulle kunna tänkas förklara eventuella skillnader mellan resultaten i de 

båda undersökningarna. Bakgrundsvariabler som urvalet av försökspersoner, skrivsituationen, 

skrivuppgifterna och dokumentationsmetoderna kan förstås också ha påverkat resultatet. 

3.5.2 Observationens påverkan på deltagarna 
Den tredje delundersökningen var delvis en observationsstudie. Ett problem med sådana är att 

själva det faktum att undersökningsdeltagarna är medvetna om att de observeras, filmas, eller 

loggas kan påverka dem och därmed resultatet. Att det finns en sådan risk visar den så kallade 

Hawthorne-effekten14 (Carlsson 1990). Att undersökningsdeltagarna är informerade om att de 

deltar i en undersökning är ett etiskt krav man kan ställa på en undersökning (HSFR 1990) 

men att samtidigt få deltagarna att glömma detta faktum är naturligtvis svårt.  

För att få underökningsdeltagarna att koppla bort det faktum att de deltog i en 

undersökning strävade jag därför efter att genomföra undersökningen under så naturliga 

förhållanden som möjligt. Det första skrivtillfället, det nationella provet i Svenska B, var en 

autentisk skrivsituation, men även de övriga skrivtillfällena var förlagda till X-gymnasiets 

lokaler där deltagarna hade tillgång till skolans pennor, papper, datorer och 

ordbehandlingsprogram. De skrivuppgifter som förekom i undersökningen var utformade så 

att de skulle vara så lika dem som förekommer i det nationella provet eller i den ordinarie 

svenskundervisningen som möjligt.  

Dessutom valdes former för dokumentationen som inte krävde att undersökningsdeltagarna 

anpassade sig efter den utrustning som användes, Minidisc-spelare, videofilmning och 

loggningsprogrammet InputLog. 

                                                 
 
14 Den uppmärksamhet undersökningsdeltagarna får när de deltar i en undersökning kan sporra dem till bättre 
prestationer än normalt och det var också vad som skedde i den undersökning som fått ge namn åt denna effekt. 
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3.5.3 Forskningsetiska överväganden 
En av de tre klasser som undersökningsdeltagarna hämtades ifrån undervisade jag själv i och 

det skulle förstås kunna innebära att de tillfrågade eleverna från denna skulle kunna känna en 

press på sig att tacka ja till att delta. Min presentation av undersökningen och villkoren för 

deras eventuella medverkan följde samma upplägg som i de andra klasserna (se avsnitt 3.2.2) 

Eleverna tillfrågades i grupp och kunde välja att lämna besked via e-post efter att de fått lite 

betänketid. Detta förfarande var ett sätt att försöka motverka att eleverna skulle känna sig 

pressade att delta. Antalet elever från min egen klass som valde att medverka var inte större 

än i de andra två klasserna. Det skulle kunna indikera att eleverna i denna klass inte 

uppfattade min förfrågan på ett annat sätt än eleverna i de båda andra klasserna gjorde. 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av undersökningens olika delar. Först 

redogör jag för resultatet av den första delundersökningens bakgrundsenkät. Därefter 

redovisas resultatet av den andra delundersökningen i såväl kvalitativa som kvantitativa 

termer; resultat som sedan jämförs med dem i Haas (1989a) första delundersökning. Den 

tredje delundersökningen som främst har fokus på undersökningsdeltagarnas skrivprocesser 

och deras uppfattningar om dessa redovisas i form av tre skribentporträtt. I porträtten ingår 

även en redogörelse för de kvantitativa respektive kvalitativa måtten på deltagarnas samtliga 

texter. Porträtten avslutas med en sammanfattning och analys av den bild av skribentens 

skrivande och texter som undersökningen och intervjuerna har givit. Slutligen görs en 

jämförelse av de tre skribentporträtten för att se om de tillsammans kan säga något om hur 

skrivverktyget påverkar skrivande och texter. 

4.1 Delundersökning 1: En bakgrundsenkät 
Som tidigare har framgått gjordes en enkät bland eleverna på X-gymnasiets 

naturvetenskapsprogram i anslutning till att de skrev det nationella provet våren 2009. 

Enkäten handlade om elevernas tillgång till och användning av datorer samt om deras 

uppfattning om datorers påverkan på skrivande och texter (se bilaga 1). Samtliga elever som 

deltog i provet valde att besvara enkäten och resultatet av enkäten redovisas nedan. 

Huvuddelen av enkätens frågor hade fasta svarsalternativ men enkätens två avslutande 

frågor hade en öppen del. Svaren på dessa öppna frågor sorterades först utifrån om de kunde 

ses som positiva eller negativa kommentarer till datoranvändningens påverkan på skrivande 

och texter. Därefter sorterades kommentarerna ytterligare i följande undergrupper: 
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Kommentarer om överblick, kommentarer om bättre struktur/struktureringsmöjligheter, 

kommentarer om att bearbetning/revidering underlättas samt kommentarer om minskad 

planering/slopande av utkast. 

4.1.1 Tillgång till och användning av datorer  
Samtliga 67 elever uppgav att de hade tillgång till dator hemma och hela 70 % av dem (43 

elever) uppgav att de hade tillgång till en egen dator. Dessa siffror motsvarar gott och väl dem 

i Statistiska centralbyråns undersökning från 2010 (SCB 2011) som visade att i åldersgruppen 

16 – 18 år hade 52 % av flickorna och 71 % av pojkarna en egen dator.  

Av enkätsvaren framkom vidare att datorer används av i stort sett alla elever i arbetet med 

längre och betygsgrundande texter i ämnet svenska. Det var 46 elever (69 %) som uppgav att 

de skrev den här typen av texter helt och hållet på dator medan 19 elever (28 %) angav att de 

oftast skrev ett utkast för hand men sedan skrev färdigt texten på dator. Endast två av eleverna 

(3 %) svarade att de oftast skrev den här typen av texter helt för hand. 

Enkäten visade också att datorn var det dominerande skrivverktyget när eleverna skrev 

längre texter eller inlämningsarbeten i andra ämnen än i svenska. Tre fjärdedelar av eleverna 

(50 elever) uppgav att de oftast använde enbart dator för produktionen av längre texter, i 

andra ämnen än svenska. Endast en fjärdedel av dem (17 elever) angav att de oftast skrev ett 

första utkast för hand och sedan skapade en bearbetad slutversion av texten, på dator. Det var 

alltså ingen av eleverna som svarade att han eller hon oftast skrev den här typen av texter helt 

för hand.  

Av eleverna var det tre fjärdedelar (50 elever) som uppgav att när de var hemma så 

använde de främst dator för det skrivande som inte hade med skolan att göra, medan 19 % av 

eleverna (13 elever) svarade att de skrev ungefär lika mycket för hand som på dator när de 

ägnade sig åt den här typen av skrivande. Fyra elever angav att de alltid skrev för hand när det 

handlade om skrivande som inte var kopplat till skolan. För andra typer av skrivande, som 

inte hade med skolarbete att göra och som eleverna ägnade sig åt hemma använde alltså 

flertalet främst dator. 

4.1.2 Synen på datorns betydelse för provresultatet 
Drygt två tredjedelar av eleverna (43 elever) ansåg att deras resultat på det nationella provet 

skulle ha blivit bättre om de hade fått skriva sin text på dator. Bland eleverna som besvarade 

enkäten fanns samtidigt en mindre grupp, på 8 elever, som menade att användningen av 

datorer skulle ha kunnat försämra deras resultat på provet och fem av dem nämner minskad 
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planering som orsaken till detta. Dubbelt så många, det vill säga 16 elever (28 %), ansåg att 

skrivverktyget inte hade någon avgörande betydelse för deras resultat. 

4.1.3 Datorns betydelse för skrivprocessen och produkten 
Av eleverna som besvarade enkäten ansåg tre fjärdedelar (50 elever) att deras skrivprocess 

hade sett annorlunda ut om de hade skrivit det nationella provet på dator, medan en fjärdedel 

av eleverna (17 elever) ansåg att deras skrivprocess inte hade påverkats av om de fått använda 

dator på provet.15 

I de öppna svaren på enkätens två avslutande frågor beskrev eleverna hur de trodde att 

skrivprocessen och resultatet av denna skulle ha förändrats om de hade fått skriva provet på 

dator. Att datorer gör det enklare att bearbeta och revidera texter nämndes som en fördel av en 

dryg tredjedel av eleverna (23 elever). En lika stor andel av dem ansåg att användningen av 

datorer skulle ha gjort det enklare att förbättra textens struktur eller leder till bättre 

strukturerade texter. Dessutom menade drygt en fjärdedel av eleverna (18 elever) att 

överblicken över texten skulle ha gynnats av datoranvändning.  

Bland eleverna som ansåg att användningen av datorer inte skulle ha påverkat deras 

resultat på det nationella provet och bland dem som ansåg att resultatet skulle ha försämrats 

fanns det 5 elever som pekade på minskade planering som en tänkbar och negativ effekt av 

datoranvändning. Samtidigt beskrev 9 elever (13 %) samma förändring av skrivprocessen 

men utan att se den som något problem. Vissa av eleverna framhöll istället fördelarna med en 

kontinuerlig planerings- och revideringsprocess om de hade fått skriva på dator och några av 

dem pekade på att datoranvändning möjliggör en mer utforskande planeringsfas. 

4.1.4 Sammanfattning och analys av enkätresultatet 
Bakgrundsenkäten visade att mer än två tredjedelar av eleverna på X-gymnasiets 

naturvetenskapliga program hade en egen dator hemma och att ingen av dem saknade tillgång 

till en dator i hemmet. Hela tre fjärdedelar av eleverna uppgav att de alltid använde dator för 

skrivande av längre skolrelaterade texter och lika många uppgav att de använde datorer för det 

skrivande de ägnade sig åt utanför skolan. Dessa resultat bekräftade alltså min uppfattning att 

dagens gymnasieelever bör kunna betraktas som datorvana.  

Drygt två tredjedelar av eleverna ansåg att deras resultat på provet skulle ha förbättrats av 

datoranvändning. De ansåg alltså att datoranvändning skulle ha förbättrat textens kvalitet. 

                                                 
 
15 För den händelse att eleverna inte hade klart för sig vad som avsågs med ordet skrivprocess förtydligades det 
genom en följdfråga med exempel på olika inslag i skrivprocessen (Se bilaga1). 
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Enkäten visade samtidigt att det fanns 8 elever som ansåg att deras resultat på det nationella 

provet hade blivit sämre om de hade fått skriva på dator. Av dessa elever var det fem som 

angav den minskade planeringen som en tänkbar orsak till att deras texter förmodligen hade 

blivit sämre. Den minskande initiala planeringen beskrivs som en konsekvens av 

datoranvändning av bland andra Haas (1989a), Domeij (2005) och Blåsjö (2006). 

Tre fjärdedelar av eleverna ansåg att deras skrivprocess skulle ha sett annorlunda ut om de 

hade haft tillgång till dator på det nationella provet. Att bearbetning och revidering hade 

underlättats om de hade fått använda datorer nämndes som en fördel av drygt en tredjedel av 

eleverna. Haas (1989b) och Domeij (2005) pekar dock på att det inte enbart behöver vara 

positivt att det är så enkelt att ändra i texten när man skriver på dator eftersom det kan leda till 

en minskad initial planering. Severinson Eklundh (1995), Domeij (2005) och Blåsjö (2006) 

pekar också på att inte minst oerfarna skribenter riskerar att fastna i en revidering på 

detaljnivå; en typ av revidering som spelar mindre roll för den färdiga textens kvalitet.  

En annan fördel som nämndes av drygt en fjärdedel av eleverna är den förbättrade 

överblicken. Elevernas uppfattning stämmer inte med den traditionella beskrivningen av 

problemen med att få en överblick över texten vid skrivande på dator, ett problem som tas upp 

av bland andra de nyss nämnda forskarna (a.a).  

4.2 Delundersökning 2: Skrivverktygets betydelse  
Som tidigare har nämnts skrev deltagarna i den andra delundersökningen två texter varav den 

ena för hand och den andra på dator. Texternas kvalitet bedömdes och de betygsattes av minst 

två svensklärare. Undersökningsdeltagarnas texter jämfördes med avseende på textlängd och 

bedömd textkvalitet. Dessutom jämfördes deltagarnas skrivtid och skrivhastighet när de 

producerade de två texterna. I det följande presenteras resultatet av den andra 

delundersökningen.  

4.2.1 Textkvalitet 
Betygsmedelvärdet för de fjorton datorskrivna texterna var högre än för de handskrivna 

texterna.  

Tabell 1 Textkvalitet 

 Datorskrivna texter Handskrivna texter 
Betygsmedelvärde 6,6 5,4 
 
Undersökningsgruppens betygsmedelvärde på de datorskrivna texterna var 6,6 medan 

medelvärdet för de handskrivna texterna var 5,4, alltså drygt ett betygssteg högre på den tio-
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gradiga skala som användes.16 Även om undersökningen visade en skillnad på ett drygt steg i 

betygsmedelvärde mellan de datorskrivna och de handskrivna texterna är denna skillnad inte 

statistiskt signifikant.17 

Mer än hälften av eleverna i undersökningen skrev ”bättre” texter på dator än för hand, det 

vill säga deras datorskrivna text fick ett högre betyg än den handskrivna. 

Tabell 2 Jämförelse av den enskilde elevens texter 

 Elever som skrev 
bättre texter på dator

Elever som skrev 
bättre texter för hand 

Elever som skrev
lika bra texter 

Antal elever (14) 8 2 4 

Betygsmedel för de bästa texterna 7 6,6 6,5 

Betygsmedel för de sämre texterna 4,9 5,8 6,5 

Betygsskillnad mellan texterna 2,1 0,8 0 

  
Det fanns 2 elever som fick samma betyg på sina båda texter och 4 vars handskrivna texter 

fick högre betyg än deras datorskrivna. För 8 av eleverna bedömdes kvaliteten däremot vara 

högre för deras datorskrivna än för deras handskrivna texter. För den här gruppen av elever 

var betygsmedelvärdet för den bästa texten högre än för de andra två grupperna och 

skillnaden mellan deras båda texter var också större; den var över två betygssteg.  

4.2.2 Textlängd 
Mer än hälften av eleverna skrev längre texter på dator än för hand. 

Tabell 3 Genomsnittlig textlängd 

 Antal ord i genomsnitt  
i de datorskrivna texterna 

Antal ord i genomsnitt 
i de handskrivna texterna 

Alla elever 847 751 

Elever som skrev längre texter på dator 1 031 665 

Elever som skrev längre texter för hand 602 751 

 
Det var 8 av eleverna som skrev en längre text på dator än de gjorde för hand, medan 6 av 

eleverna skrev kortare texter på dator än de skrev för hand. Den genomsnittliga skillnaden i 

textlängd för gruppen som helhet var dock inte så stor. De datorskrivna texterna innehöll i 

medeltal 847 ord och de handskrivna 751 ord. Skillnaden i textlängd var alltså 96 ord och den 

                                                 
 
16 I undersökningen användes samma 10-gradiga betygsskala som i det nationella provet i svenska vårterminen 
2009 (se bilaga 4). 
17 Den statistiska signifikansen har prövats med Wilcoxon teckenrangtest: p = 0,054. Sannolikheten (p) är alltså 
större än 5 % för att slumpen ska ha inverkat på resultatet och därmed kan resultatet inte betraktas som statistiskt 
signifikant.  
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skillnaden var inte signifikant.18 För de 8 elever som skrev längre texter på dator var 

skillnaden dock större. De använde i genomsnitt 1031 ord i sina datorskrivna texter och 665 i 

sina handskrivna. För de 6 elever som skrev längre för hand var skillnaden i textlängd inte 

lika stor. De hade i medeltal 751 ord sina handskrivna texter och 602 ord i sina datorskrivna 

texter.  

4.2.3 Skrivtid och skrivhastighet 
Samtliga elever använde längre tid för att skriva sina texter för hand och i genomsnitt var 

deras skrivhastighet mer än dubbelt så hög när de skrev på dator.  

Tabell 4 Skrivtid och skrivhastighet 

 Datorskrivna texter Handskrivna texter 
Genomsnittig skrivtid (minuter) 129 245 
Skrivhastighet (ord/minut) 7 3 
 
I medeltal använde eleverna 245 minuter när de skrev för hand och 129 minuter när de skrev 

på dator. De använde alltså inte fullt dubbelt så lång tid när de skrev på dator och denna 

skillnad i skrivtid var statistiskt signifikant.19 Ingen av eleverna skrev snabbare för hand än på 

dator och endast två av deltagarna hade samma skrivhastighet för hand som på dator. I 

medeltal skrev eleverna den handskrivna texten med en hastighet av 3 ord per minut och den 

datorskrivna med en hastighet på 7 ord per minut. Skillnaden i skrivhastighet var också 

statistiskt signifikant.20  

4.2.4 En jämförelse med Haas första delundersökning 
Nedan redovisar jag en jämförelse mellan resultaten i min undersökning och dem i Haas 

(1989a) undersökning från 1986. Resultaten av jämförelsen får som jag tidigare har påpekat 

tas med en viss reservation eftersom undersökningarna inte är identiska men den kan ändå ge 

en fingervisning om huruvida användningen av datorer påverkar dagens datorvana 

gymnasieelevers skrivande och texter på ett annat sätt än den påverkade 80-talets vana 

datoranvändare. 

Haas (1989a) undersökning visade att textkvaliteten på de texter som deltagarna skrev för 

hand och de som de skrev på mer avancerade arbetsplatsdatorer höll en jämförbar kvalitet. De 

texter som skrevs på de mer avancerade arbetsplatsdatorerna fick visserligen något högre 

betyg men skillnaden var inte signifikant (Haas & Hayes 1986). Min andra delundersökning 

                                                 
 
18 Den statistiska signifikansen har prövats med ett t-test: t(13) = 1,22; p = 0,244. 
19 Den statistiska signifikansen har prövats med ett t-test: t(13) = 9,65; p < 0,001. 
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visade inte heller någon signifikant kvalitetsskillnad mellan de texter som eleverna skrev för 

hand och dem de skrev på dator, trots att mer än hälften av eleverna (8 elever) i 

undersökningsgruppen fick högre betyg på sina datorskrivna texter och endast två av de 

fjorton eleverna fick bättre betyg på sina handskrivna texter. 

Vidare visade Haas (1989a) undersökning att deltagarnas datorskrivna texter var 

signifikant längre än deras handskrivna. Även mina elevers datorskrivna texter var i 

genomsnitt något längre än deras handskrivna, men till skillnad mot i Haas (1989a) 

undersökning var denna skillnad inte statistiskt signifikant.  

Haas deltagare använde dessutom längre tid för att skriva datortexterna än de gjorde när de 

skrev motsvarande texter för hand och denna skillnad var också statistiskt signifikant (a.a.). 

Även i min undersökning var skillnaden i skrivtid statistiskt signifikant, men däremot var 

förhållandet det omvända mot i Haas undersökning. Eleverna i min undersökning skrev sina 

texter på dator under kortare tid än de skrev sina texter för hand. I genomsnitt använde de 

nästan dubbelt så lång tid när de skrev för hand som när de skrev på dator.  

Haas fann däremot ingen signifikant skillnad i skrivhastighet när hennes deltagare använde 

olika skrivverktyg (a.a.). En signifikant skillnad i skrivhastighet kunde däremot konstateras 

för eleverna i min studie. Den var i medeltal mer än dubbelt så hög när de skrev på dator 

jämfört med när de skrev för hand. 

4.2.5 Sammanfattning och analys av den andra delundersökningen 
Även om eleverna i min studie i genomsnitt fick ett drygt betygssteg högre betyg på sina 

datorskrivna texter jämfört med de handskrivna21 var kvalitetsskillnaden inte statistiskt 

signifikant. Detta resultat från min andra delundersökning överensstämmer med det i Haas 

(1989a) undersökning från 1986 och det stämmer också med Domeijs (2005) beskrivning av 

skrivforskningen, som han menar inte har kunnat visa att datoranvändning leder till bättre 

texter.  

Ett mer oväntat resultat var att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i 

textlängd mellan elevernas datorskrivna och handskrivna texter i min undersökning. Haas 

(1989a) undersökning visade däremot att skrivande på dator leder till längre texter och det är 

också vad bland andra Severinson Eklundh (1995) och Goldberg m.fl. (2003) har kommit 

fram till.  

                                                                                                                                                         
 
20 Den statistiska signifikansen har prövats med ett t-test: t(13) = 5,61; p < 0,001. 
21 1,2 betygssteg. 



 

39 

När det gäller skrivhastighet och skrivtid var det istället så att min undersökning visade en 

statistiskt signifikant skillnad mellan både den skrivtid och den skrivhastighet som eleverna 

hade när de skrev på dator jämfört med när de skrev för hand; de skrev snabbare och under 

kortare tid på dator. Haas undersökning visade däremot ingen statistiskt signifikant skillnad i 

skrivhastighet beroende på vilket av skrivverktygen hennes deltagare använde (a.a.). Den 

undersökning av Gould (1981) som Haas (1989a) jämförde med i sin undersökning visade att 

hans undersökningsdeltagare skrev snabbare för hand än på dator. Med utgångspunkt från 

resultaten i dessa båda tidigare undersökningar och dem i min undersökning skulle man 

möjligen kunna tala om en trend mot en ökad skrivhastighet på dator. En sådan trend skulle i 

så fall kanske kunna förklaras av att datoranvändningen och därmed tangentbordsträningen 

ökat över tid. 

4.3 Delundersökning 3: Tre elever och skrivverktygen 
I min tredje delundersökning står främst skrivverktygets betydelse för skrivprocessen i fokus 

men jag strävar inte bara efter att ge en beskrivning av de tre undersökningsdeltagarnas 

skrivande utan även i någon mån av deras texter. För tydlighetens skull redovisas resultaten 

från den tredje delundersökningen som tre separata skribentporträtt. I porträttens fokus står 

skrivverktygets betydelse för dessa tre elevers texter och skrivande. Porträtten inleds med den 

bild av det egna skrivandet som de ger i uppföljningsintervjuerna. Sedan redovisas 

kvantitativa mått som textlängd och skrivtid samt kvalitativa mått i form av betygen för 

deltagarnas samtliga texter, det vill säga även för de två som skrevs i samband med den tredje 

delundersökningen. Därefter jämförs elevens paus- och revideringsmönster utifrån de analyser 

som gjordes av filmerna. Porträtten avslutas med en jämförelse mellan elevernas bild av det 

egna skrivandet och den bild som undersökningen gav. Genom en jämförelse av de tre 

skribentporträtten görs till sist ett försök att besvara frågan om skrivverktygets betydelse för 

skrivande och texter 

4.3.2 Anna 
Beskrivningen av Annas skrivprocess och texter bygger främst på en analys av de filmer som 

dokumenterat hennes skrivande och de uppföljningsintervjuer som gjordes i anslutning till 

delundersökningens båda skrivtillfällen.  

4.3.2.1 Annas beskrivning av sin skrivprocess  
Av intervjuerna med Anna framgår att hon föredrar att skriva på dator eftersom hon ”tycker 

att det är svårt att ändra i en text på ett papper” och att om hon hade fått välja hade hon ”inte 
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skrivit för hand”. När hon skriver på dator kan hon ”ändra om lättare” och ”flytta om texter” 

och hon upplever också att hon är friare att följa idéer som hon får under skrivandet. Det 

senare uttrycker hon som att ”det är lättare att alltså byta ämne, eller alltså byta tanke” och 

som att man ”kan tänka mycket mer” och ”att det är lättare att tänka efter hand”. När hon 

skriver för hand tvings hon ”bygga vidare” på det som hon har skrivit tidigare eftersom ”det 

tar längre tid att ändra.”  

Anna anser att uppgiften i den tredje delundersökningen ”var en lite svårare uppgift” 

eftersom hon delvis skulle använda material från en text som hon ”hade skrivit till ett annat 

syfte”22 men också för att det är ”svårare att skriva en argumenterande text” eftersom hon inte 

har någon bestämd åsikt. 

När Anna berättar om hur hennes skrivprocess såg ut när hon skrev för hand, beskriver hon 

hur hon först läste instruktionen och sin gamla text som den nya delvis skulle bygga på, och 

hur hon sedan satt och ”tänkte ganska länge” på hur hon skulle ”skriva upp det”. Det verkar 

som det i det här fallet syftar på hur hon skulle lägga upp argumentationen. En sådan tolkning 

styrks också av Annas beskrivning av de anteckningar hon gjorde i punktform innan hon 

började skriva den egentliga texten och som hon beskriver som ”typ som lite argument för 

och motargument”. Att hon med ”att skriva upp det” inte syftar på någon form av disposition 

styrkts också av hennes förnekande av att hon har en sådan och att hon snarare ”tar det lite 

efter hand som det kommer.”  

Den fortsatta skrivprocessen beskriver Anna med orden: ”Då börjar jag i början och så 

skriver jag bara på liksom. Men sedan tillägger hon att hon vill läsa igenom texten när hon har 

skrivit en bit för att det gör att ”man kommer på vad man har skrivit innan liksom” och det 

hjälper henne att ”följa en röd tråd genom det hela på nåt sätt.” 

Den beskrivning Anna ger av den skrivprocess hon hade när hon skrev på dator skiljer sig 

inte så mycket från beskrivningen ovan. Hon började med att läsa igenom uppgiften och hela 

den gamla texten och ”tänkte jättelänge” på ”vad texten ska handla om”. Sedan började Anna 

”från början”, som hon uttrycker det, och skrev en bit i taget, läste igenom texten, skrev en bit 

till och på det sättet växte texten fram bit för bit. ”Alltså, jag börjar med ett stycke, sen 

bearbetar jag det lite och sen vill jag att det ska vara klart innan jag börjar på nästa, nästan”, 

förklarar hon. Hon beskriver det som att hon ”jobbar med texten efter hand” och att hon nog 

inte hade en färdig disposition eller fullt ut hade klart för sig vad hon skulle skriva när hon  

satte igång: ”Alltså jag vet nog inte vad jag vill med den fram till slutet.”  
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Eftersom ”tankarna kommer efter hand” är det en fördel att det går så snabbt att ändra, 

sudda och skriva om på datorn anser Anna. Hon beskriver också hur hon gick tillbaka i sin 

text och läste igenom den och ändrade formuleringar. Däremot gick hon inte tillbaka i texten 

och gjorde innehållsmässiga förändringar menar hon.  

Anna berättar även att innan hon hade uppnått den skrivhastighet hon numera har så 

föredrog hon att skriva för hand. Till nackdelarna med att skriva på dator räknar hon den 

ökande andelen inskrivnings- och stavfel. I anslutning till detta nämner hon också Word-

programmets felmarkeringar som hon upplever som störande och som hon tycker kräver 

omedelbar hantering.  

Att tänka igenom uppgiften var något som Anna konstaterar att hon gjorde oavsett vilket 

verktyg hon använde. Men arbetet med att läsa igenom instruktioner och övrigt material eller 

att fundera på vad hon skulle skriva betecknar hon alltså inte som planering. Anna anser 

istället att hon egentligen inte planerar sina texter eftersom hon ”tar det lite efter hand som det 

kommer.” Däremot händer det att hon samlar material i form av till exempel argument eller 

fakta som hon skriver ner på ett papper eller i ett separat dokument innan hon börjar skriva 

den egentliga texten. Något utkast gör hon ”nog ganska sällan” utom när hon inte blir nöjd 

med den första versionen av texten eller när hon uppmanas till det, som på det nationella 

provet. 

4.3.2.2 Annas texter – textlängd, skrivtid och textkvalitet  
En jämförelse av de kvantitativa måtten på de sammanlagt fyra texter som Anna skrev visar 

att hon skrev längre texter på kortare tid och med högre betyg när hon skrev på dator. 

Tabell 5 Annas texter – några kvantitativa mått 

Datorskrivna texter Handskrivna texter  

Delundersök. 2 Delundersök. 3 Delundersök. 2 Delundersök. 3

Textlängd (antal ord) 1 626   894 774 762 

Skrivtid (minuter) 180 91 290  96 

Kvalitet (betyg) 7,0 4,3 5,3 3,7 

  
Den avgjort längsta texten skrev Anna på dator i den andra delundersökningen. Den blev mer 

än dubbelt så lång som den handskrivna; den bestod av 1626 ord och den handskrivna av 774. 

I den tredje delundersökningen var båda texterna kortare än i den första och skillnaden mellan 

dem inte lika stor. I denna var den datorskrivna texten 894 och den handskrivna 762 ord. 

                                                                                                                                                         
 
22 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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Anna tog god tid på sig vid skrivandet av de båda texterna i den andra delundersökningen. 

Till den första av texterna, den som hon skrev för hand, använde hon 4 timmar och 50 

minuter. För skrivandet av en liknande text på dator, använde hon 3 timmar och ändå var den 

datorskrivna texten mer än dubbelt så lång som den handskrivna. Skillnaderna i skrivtid 

mellan den handskrivna och den datorskrivna texten var också störst i den andra 

delundersökningen. I den använde Anna cirka 60 % mer tid till den handskrivna texten än till 

den datorskrivna. I den tredje delundersökningen använde hon bara 5 minuter mer för att 

skriva sin handskrivna text. 

Den långa datorskrivna texten i den andra delundersökningen var också den text som hade 

den högsta textkvaliteten enligt bedömarna, som gav den betyget 7. Även om båda hennes 

datorskrivna texter fick högre betyg än motsvarande handskrivna texter var skillnaden 

återigen störst i den andra delundersökningen, där den handskrivna texten fick betyget 5,3 och 

den datorskrivna texten betyget 7. För den andra delundersökningens texter var 

betygsskillnaden alltså drygt 1,7 betygssteg. Skillnaden mellan texterna i den tredje 

delundersökningen var inte lika stor.  I denna fick den datorskrivna texten betyget 4,3 och den 

handskrivna 3,7; Skillnaden var alltså 0,6 betygssteg. 

4.3.2.3 Annas skrivande – pauser och revidering 
En analys av de pauser och revideringar Anna gjorde under skrivandet av de båda texterna i 

den tredje delundersökningen pekar på vissa skillnader mellan hur Anna arbetade med sina 

texter när hon skrev för hand och när hon skrev på dator, men också på likheter i hennes sätt 

att arbeta, oavsett skrivverktyg.  

Tabell 6 Annas texter – skrivtid och pauser 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  

Minuter % Minuter % 

Alla pauser 28,5 31 23 24 

Initiala pauser 10,0 11 12 13 

Övriga pauser 18,5 20 11 11 

Aktiv skrivtid 62,5 69 73 76 

Total skrivtid  
(inklusive pauser) 

91 100 96 100 

   
Analysen visade att den sammanlagda tiden för pauser var större när Anna skrev på dator än 

när hon skrev för hand. När Anna skrev på dator använde hon 28,5 minuter av den totala 

skrivtiden till pauser och när hon skrev för hand använde hon sammantaget 23 minuter. Hon 
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använde alltså nästan en tredjedel av den totala skrivtiden till pauser när hon skrev på dator 

och knappt en fjärdedel när hon skrev för hand. 

Analysen visade vidare att oavsett skrivverktyg lade Anna ner nästan lika mycket tid på att 

läsa igenom skrivuppgiften och den gamla texten innan hon började skriva. Den initiala 

pausen var 12 minuter när Anna skrev för hand och 10 minuter när hon skrev på dator. De 

initiala pausernas andel av den totala skrivtiden var också ganska lika oavsett skrivverktyg. 

Den initiala pausens andel av skrivtiden var 13 % när Anna skrev för hand och 11 % när hon 

skrev på dator. Däremot lade Anna klart mer tid på övriga pauser när hon skrev på dator. Hon 

använde 18,5 minuter till övriga pauser när hon skrev på dator och 11 minuter när hon skrev 

för hand. De övriga pausernas andel av den totala skrivtiden var nästan dubbelt så stor när 

hon skrev på dator som när hon skrev för hand; de utgjorde 20 % av den totala skrivtiden mot 

endast 11 % när hon skrev för hand. 

Förutom att Anna gjorde fler övriga pauser och använde en större andel av skrivtiden till 

pauser när hon skrev på dator, visade analysen att antalet revideringar blev fler när hon 

använde detta skrivverktyg. Anna gjorde nästan tre gånger så många revideringar i sin text när 

hon skrev på dator som när hon skrev för hand. Hon gjorde 113 revideringar i den 

datorskrivna texten och motsvarande siffra för den handskrivna var 38.  

Tabell 7 Annas texter – revideringar 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  

Antal % Antal % 

Under inskrivning 91 80 27 71 

Efter skriven mening 12 11 4 11 

Efter läst text 10 9 7 18 

Totalt 113 100 38 100 

  
Oavsett skrivverktyg gjorde Anna de flesta av sina revideringar under inskrivning av texten. 

Det var också främst denna typ av revideringar som låg bakom det stora antalet revideringar 

som Anna gjorde när hon skrev på dator. När hon skrev för hand gjorde hon 27 ändringar 

under inskrivning och i den datorskrivna 91. Av dessa 91 revideringar som Anna gjorde under 

inskrivning bestod 25 av korrigeringar av skriv- eller stavfel och de övriga handlade främst 

om slipande på ordval och formuleringar. Som tidigare har konstaterats var de revideringar 

som gjordes under inskrivning drygt tre gånger så många när Anna skrev på dator men 

skillnaden i hur stor andel dessa ändringar utgjorde av det totala antalet revideringar var inte 
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lika stor. Den här typen av revideringar utgjorde 80 % av samtliga revideringarna i hennes 

datorskrivna text och 71 % av revideringarna i hennes handskrivna. 

Revideringar som gjordes efter läst text, det vill säga efter genomläsning av ett kortare 

eller längre stycke i texten är den typ av revideringar där skillnaden mellan verktygen var 

minst i absoluta tal; Anna gjorde 7 sådana revideringar när hon skrev för hand och 10 när hon 

skrev på dator. Skillnaden i hur stor andel av revideringarna som dessa utgjorde beroende på 

om Anna skrev för hand eller på dator var däremot tydlig. När Anna skrev för hand utgjorde 

revideringar efter läst text 18 % av samtliga revideringar, men när hon skrev på dator var 

andelen av den här typen av revideringar bara hälften så stor, 9 %. De revideringar som 

innebar att Anna ändrade en mening direkt efter att hon hade skrivit den var inte heller så 

många. Men de var tre gånger så många i hennes datorskrivna text, där hon gjorde 12 sådana 

ändringar mot 4 i hennes handskrivna. Både när Anna skrev för hand och när hon skrev på 

dator utgjorde den här typen av revideringar 11 % av samtliga de revideringar som hon 

gjorde.  

4.3.2.4 Annas skrivande och texter – en sammanfattning och analys  
Den tredje delundersökningen visade mycket små skillnader avseende textlängd och skrivtid 

för Annas båda texter och skillnaden mellan texternas bedömda kvalitet var heller inte så stor, 

0,6 betygssteg. I den andra delundersökningen var Annas datorskrivna text däremot mer än 

dubbelt så lång, skrevs på knappt två tredjedelar av tiden och betyget på den var betydligt 

högre än den handskrivna textens, 1,7 betygssteg högre. Sammantaget tycks resultatet alltså 

ändå peka mot att Anna skulle kunna ha haft en fördel av att få skriva det nationella provet på 

dator.  

Anna hade föredragit att skriva båda sina texter på dator eftersom hon ansåg att det är 

lättare att ändra såväl formuleringar som textens struktur när hon skriver på dator. Det är en 

åsikt som hon delade med drygt en tredjedel av de elever som svarade på bakgrundsenkäten. 

Att verktyget underlättar revidering framhålls av många forskare, till exempel Haas (1989a; 

1996), Domeij (2005) och Blåsjö (2006) men ses inte alltid som en fördel (se Domeij 2005). 

Dock visade filmerna och loggningen av Annas skrivprocess att även om hon gjorde tre 

gånger fler revideringar när hon skrev på dator så använde hon inte datorns möjligheter till att 

flytta text eller ändra textens struktur. De flesta revideringarna gjorde Anna under inskrivning 

och de handlade i sin tur till nästan tre fjärdedelar om ändringar av ordval eller formuleringar. 

I viss mån skulle Annas revideringsmönster därför kunna tolkas som den typ av 

”ytrevidering” som mindre erfarna skribenter ägnar sig åt (Jfr Severinson Eklundh 1995, 
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Domeij 2005, Blåsjö 2006). Men eftersom Anna också framhöll att det faktum att det är 

enklare att göra ändringar i datorskrivna texter underlättar idégenerering och möjliggör en 

mer flexibel och fortlöpande planering är det troligen mer rimligt att betrakta Annas 

revideringsmönster som ett utslag för en sådan process (Jfr. Matsuhashi 1987).  

Anna använde nästan lika mycket tid till initial planering oavsett skrivverktyg och det 

stämde väl med hennes egen uppfattning, att hon försöker tänka igenom vad hon ska skriva, 

oavsett om hon skriver för hand eller på dator. I Annas fall ledde datoranvändning alltså inte 

till en minskad initial planering, vilket annars har visat sig vara en vanlig konsekvens av 

datoranvändning (Haas 1989a, Domeij 2005 och Blåsjö 2006).  

Att Annas pauser blev fler och att deras andel av skrivtiden ökade från en knapp fjärdedel 

till drygt en tredjedel när hon skrev på dator skulle kunna indikera att planeringen ändå såg 

lite annorlunda ut när hon skrev på dator jämfört med när hon skrev för hand. En möjlig 

förklaring till dessa skilda pausmönster skulle kunna vara den större frihet att utveckla och 

förändra idéer som Anna sade sig uppleva när hon skrev på dator.  

Samtidigt beskriver Anna sin fortsatta planering, oavsett skrivverktyg, som att hon helt 

enkelt började från början och sedan skrev på, vilket skulle kunna tolkas som att Anna 

uppfattar sin skrivprocess som linjär. Mot en sådan tolkning talar Annas beskrivning av hur 

hon när hade kommit en bit i skrivandet av sin handskrivna text läste igenom vad hon hade 

skrivit för att få ett grepp om texten och skapa sammanhang i denna. Den senare 

beskrivningen pekar mot att Anna inte ser sitt skrivande som en linjär process på det sätt som 

mindre erfarna skribenter gör enligt Matsuhashi (1987), utan att hon har mer av den erfarne 

skribentens syn på skrivprocessen som rekursiv process. 

4.3.3 Emma 
Beskrivningen av Emmas skrivande och texter bygger främst på de två intervjuerna som 

gjordes i anslutningen till att hon skrev sina båda texter samt på analysen av de filmer som 

dokumenterade hennes skrivande. 

4.3.3.1 Emmas beskrivning av sin skrivprocess 
Emma anser att hon är mer planerande när hon skriver för hand än på dator. När Emma 

planerar sina texter söker hon oftast en bra och lockande inledning och det gjorde hon också 

hon skrev för hand i den tredje delundersökningen. Hon valde dessutom en speciell vinkling 

på ämnet, berättar hon. Sedan läste hon igenom sin text från den andra delundersökningen23 

                                                 
 
23 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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på jakt efter sådant som hon kunde använda sig av i den nya och hittade då ett par användbara 

citat. Annars gjorde hennes infallsvinkel att det inte fanns så mycket att hämta i den första 

texten. Därefter skrev hon ner stolpar på ett kladdpapper och sedan skrev hon ett första utkast. 

Detta skrev hon snabbt för att hon var rädd att glömma någonting. ”Om jag har en bra 

formulering i huvudet så är jag rädd att om jag inte skriver ner den så kommer jag inte ihåg 

den sen”, förklarar hon.  

Emma berättar att hon ofta arbetar med flera versioner av en text även om hon i detta fall 

nöjde sig med en renskrift av det första utkastet. I det första utkastet brukar hon inte ha någon 

riktig överblick över texten menar hon, utan den brukar hon få under arbetet med den nya 

versionen. Eftersom Emma skriver så pass stort blir det ”ändå så där sex sidor med 

handskrivna papper” som hon uttryckte det, och det stora sidantalet försvårar överblicken. 

Samtidigt anser Emma att hon är mer strukturerad när hon skriver för hand än när hon 

skriver på dator och hon hade också en teori om orsakerna till detta:  
”Jag har mer i tanken hela tiden vad jag vill säga, vad det är jag vill komma fram till. Det går lite saktare och 
då kommer jag på det efter hand som jag skriver. Och även ifall jag inte hinner eller kan ändra lika mycket 
när jag skriver för hand som när jag skriver med ’datan’[sic.], så när jag väl ändrar så vet jag att det är så jag 
vill ha det.” 
När Emma skriver den nya versionen brukar hon stryka, eller strunta i att ta med, sådant 

hon har skrivit i utkastet. ”Jag skriver mycket onödigt, som jag inte behöver, liksom ta med 

över huvud taget”, konstaterar hon. Hon beskriver också hur hon brukar stryka under i 

utkastet eller skriva kommentarer som ”fixa, utropstecken”. De flesta av bearbetningarna tror 

Emma att hon gjorde när hon förvandlade sitt utkast till den bearbetade versionen av texten.  

Emma upplever även att själva inskrivandet av texten och då kanske främst den bearbetade 

versionen av texten såg annorlunda ut när hon skrev för hand jämfört med på dator. Hon anser 

att hon skrev långsammare och gjorde färre ändringar när hon skrev för hand. Emma anser 

samtidigt att det var en av nackdel att hon inte kan göra som på datorn och ”trycka ångra” om 

hon raderat något. Eftersom hon är rädd att förlora något när hon suddar brukar hon skriva det 

hon vill behålla ”på ett extra löspapper”.  

Innan Emma lämnade in sin handskrivna text läste hon igenom den en sista gång. Under 

den genomläsningen hade hon försökt att föreställa sig ”att någon annan läser det” så att hon 

”inte skrivit den texten förgäves”, berättar hon. Ytterligare en orsak till den grundliga 

genomläsningen var att ämnet hade engagerat henne. Hon beskriver det som att ”det låg henne  

varmt om hjärtat” och att hon hade tänkt att om hon skulle ”debattera det någon gång” kunde 

textens argument komma till användning. 
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Emmas beskrivning av hur hon gick till väga när hon skrev sin text på dator pekade på en 

ganska gedigen initial planering även med detta skrivverktyg. Först skrev hon upp vad hon 

ville skriva om eller ”ämnen” som hon kallar det och sedan letade hon i den första texten24 

efter sådant som kunde kopplas till det hon ville ha sagt. Svårigheterna med instruktionens 

krav på att använda material från den första texten (se bilaga 8) kommenterar hon med orden: 

”Just i det här fallet hittade jag mer koppling till det jag helst inte ville skriva om. Och mycket 

lite till det jag ville skriva om.” Ändå valde hon att skriva utifrån denna infallsvinkel och 

sedan försökte hon få med så mycket som det gick från den första texten.  

När hon hade gjort denna första planering för hand förde hon över en del av denna till 

Word-dokumentet på datorn. Sedan fyllde hon på med ytterligare argument och som hon lite 

skämtsamt beskriver det så gjorde hon en ”ful förfining” av sin ursprungliga planering. Denna 

hade hon sedan överst i sitt dokument medan hon arbetade med den egentliga texten. I takt 

med att hon skrev texten scrollade hon upp och tittade på sin planering och raderade eller 

klippte ut den punkt som hon nyss hade behandlat i texten. När Emma skrev på dator brukade 

hon inte använda sig av olika dokument för olika versioner av texten på samma sätt som hon 

hade gjort när hon skrev den handskrivna texten i undersökningen. Hon erkänner dock att om 

hon verkligen är missnöjd med en första version av en datorskriven text har det hänt att hon 

har skrivit ytterligare en version av texten, i ett annat dokument, även när hon skriver på 

dator. 

”Tycker inte jag fick till det i alla fall”, säger Emma med anledning av hennes känsla av att 

den datorskrivna texten trots den initiala planeringen blev mindre väl strukturerad och kanske 

mer osammanhängande än hon hade önskat. Tänkbara orsaker till att texten skulle kunna ha 

blivit mindre välstrukturerad anser hon vara att hon ”tänker lite mer rörigt” och att hon har ”så 

lätt att flyta bort” när hon skriver på dator. Det trodde Emma delvis beror på att hon har 

möjlighet att nappa på alla infall hon får medan hon skriver eftersom datorn gör det ”så lätt att 

ta bort och flytta” text. ”Jag är inte så duktig på att ha en röd tråd från början” konstaterar hon. 

Därför hade hon också gått igenom sin text flera gånger för att försöka få en överblick över 

den, så att hon sedan genom att klippa och klistra eller ändra formuleringar kunde förbättra 

textens struktur och sammanhang. Emma beskriver hur hon efter att ha ”scrollat upp och ner” 

i texten kan upptäcka att hon har ”en jättebra början och bra slut” men att hon måste lägga till 

ord för att annars blir det ”inget sammanhang i texten”.  

                                                 
 
24 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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Scrollandet upplever Emma dessutom som otillfredsställande på det sättet att hon tyckte att 

hon lätt förlorar överblicken över sin text. Normalt är hon van att skriva ut sin text för 

genomläsning men den möjligheten fanns inte vid undersökningstillfället. Andra nackdelar 

som hon nämner med skrivandet på dator är att hon tillåter sig att vara mer slarvig med 

stavning och formuleringar. Till fördelarna hon nämner hör att det går snabbare och lättare 

och det är enklare att radera när hon skriver på dator.  

”Innan trodde jag att, att jag vill helst använda datorn hela tiden men det gör jag inte”, 

konstaterar Emma mot slutet av intervjun. Denna hade fått henne att reflektera mer över sin 

skrivprocess och att inse att hon helst arbetar med en kombination av att skriva för hand och 

på dator. Hon brukar använda och föredrar den modell som hon hade använt när hon skrev 

undersökningens datorskrivna text; en modell som innebär att hon i början, under den initiala 

planeringen och medan hon samlar material helst skriver för hand och därefter övergår till att 

skriva på dator. 

4.3.3.2 Emmas texter – textlängd, skrivtid och textkvalitet 
En jämförelse mellan de sammanlagt fyra texter som Emma skrev visade att hennes 

handskrivna texter blev längre och skrevs under längre tid än hennes datorskrivna. 

Skillnaderna i textlängd och skrivtid var dock inte lika tydliga i den tredje delundersökningen 

som i den föregående. Texterna i denna fick också samma betyg och det var ett betyg som var 

betydligt lägre än i den andra delundersökningen.  

Tabell 8 Emmas texter – några kvantitativa mått 

Datorskrivna texter Handskrivna texter  

Delundersök. 2 Delundersök. 3 Delundersök. 2 Delundersök. 3

Textlängd (antal ord) 582 706 654 726  

Skrivtid (minuter) 90 79 275 94 

Kvalitet (betyg) 7,5 4 8,5   4 

  
Emmas handskrivna text i den andra delundersökningen var 654 ord lång och den 

datorskrivna 582. Den handskrivna texten var alltså 12 % (72 ord) längre. I den tredje 

delundersökningen var skillnaden mellan texterna ännu mindre; den handskrivna var bara 3 % 

(20 ord) längre. Textlängden för Emmas texter var således förhållandevis lika oavsett 

skrivverktyg. 

Skillnaderna i skrivtid var däremot större framförallt i den andra delundersökningen. 

Emmas handskrivna text i den andra delundersökningen ägnade hon drygt tre gånger så lång 
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tid som de övriga texterna. När hon skrev den använde hon 275 minuter och till den 

datorskrivna i samma delundersökning använde hon 90 minuter. I den tredje 

delundersökningen använde hon 94 minuter till den handskrivna texten och 79 till den 

datorskrivna.  

Tiden Emma lade ner på sin handskrivna text i den andra delundersökningen verkar ha 

lönat sig eftersom den texten fick det högsta betyget av de fyra texterna. Skillnaden i betyg 

mellan hennes handskrivna och hennes datorskrivna text i den andra delundersökningen var 

ett betygssteg; den handskrivna texten fick betyget 8,5 och den datorskrivna 7,5.  

4.3.3.3 Emmas skrivande – pauser och revidering 
Genom en analys av de pauser och revideringar Emma gjorde under skrivandet av de båda 

texterna i den tredje delundersökningen kan man upptäcka både tydliga likheter och viktiga 

skillnader mellan hur hon arbetade med sin text när hon skrev för hand respektive på dator.  

Tabell 9 Emmas texter – skrivtid och pauser 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  
Minuter % Minuter % 

Alla pauser 15 19 19 20 
Initiala pauser 5 6 8 8 
Övriga pauser 10 13 11 12 
Aktiv skrivtid 64 81 75 79 
Total skrivtid  
(inklusive pauser) 

79 100 94 100 

   
Emmas sammanlagda paustid var totalt sett längre när hon skrev för hand; den var nästan en 

fjärdedel längre. Den sammanlagda paustiden var 19 minuter när hon skrev för hand och 15 

när hon skrev på dator. Men den totala paustidens andel av skrivtiden var däremot nästan 

densamma; 20 % när hon skrev för hand mot 19 % när hon skrev på dator.  

Skillnaden mellan hur lång tid Emma använde till den initiala pausen var tydligare. Den 

initiala pausen var 8 minuter när Emma skrev för hand och 5 minuter när hon skrev på dator, 

vilket innebär att den initiala pausen var drygt en halv gång till så lång när hon skrev för 

hand. Det var också främst den initiala pausens längd som bidrog till skillnaden i total paustid 

mellan när Emma skrev för hand jämfört med när hon skrev på dator Skillnaden mellan de 

övriga pauserna för de båda skrivverktygen var endast 1 minut. Dessa pauser uppgick till 11 

minuter i den handskrivna och 10 i den datorskrivna texten och de utgjorde 12 respektive 13 

% av den totala skrivtiden 

Om pausernas andel av skrivtiden i stort sett var densamma oavsett skrivverktyg så var 

revideringarna mångdubbelt fler när Emma skrev på dator; de var drygt fem gånger fler 
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jämfört med när hon skrev för hand. När Emma skrev sin text för hand gjorde hon 

sammanlagt 38 revideringar och på dator gjorde hon 218. 

Tabell 10 Emmas texter – revideringar 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  

Antal % Antal % 

Under inskrivning 130 60 33 87 

Efter skriven mening 4 2 2 5 

Efter läst text 84 38 3 8 

Totalt 218 100 38 100 

  
De flesta av revideringarna, oavsett skrivverktyg, gjorde Emma under inskrivning av texten; 

33 när hon skrev för hand och 130 på dator. På dator gjorde hon också ett ganska stort antal 

revideringar efter läst text, 84 stycken, och merparten av dem under den bearbetning som hon 

gjorde av texten efter det att hon hade skrivit en slags första version av texten.  

Sammanlagt gjorde Emma 214 revideringar under inskrivning eller efter läst text när hon 

skrev på dator och av dem bestod nästan en tredjedel av korrigeringar av skriv- eller stavfel; 

51 under inskrivningen och 14 efter läst text. När hon skrev för hand gjorde hon 33 

revideringar under inskrivning och av dessa var endast 2 korrigeringarna av skriv- eller 

stavfel. Efter läst text gjorde Emma endast 3 revideringar när hon skrev för hand. Ändringar 

av en mening direkt efter att hon hade avslutat den gjorde hon 2 gånger i den handskrivna 

texten och 4 i den datorskrivna.  

Ändringar under inskrivning utgjorde alltså den största andelen av det totala antalet 

revideringar, oavsett skrivverktyg, därefter kom ändringar efter läst text och sist kom 

ändringar efter skriven mening. Ändringar under inskrivning utgjorde dock en större andel av 

det totala antalet revideringar när Emma skrev för hand; 87 % mot 60 % när hon skrev på 

dator. Andelen revideringar efter läst text var däremot nästan fem gånger så stor när hon skrev 

på dator som när hon skrev för hand; 38 % när hon skrev på dator jämfört med 8 % när hon 

skrev för hand. 

4.3.3.4 Emmas skrivande och texter – en sammanfattning och analys  
En jämförelse av Emmas fyra texter visade inte på några större skillnader i textlängd, mellan 

de båda texterna i respektive delundersökning. Skrivtiden för hennes handskrivna text i den 

andra delundersökningen var dock nästan tre gånger så lång som för de övriga tre texterna. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att denna text skrevs som ett nationellt prov och att 

provsituationen inbjöd till ett utnyttjande av den väl tilltagna provtiden på fem timmar. Den 
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texten fick också det högsta betyget (8,5) av Emmas fyra texter och det var ett helt betygssteg 

högre än betyget för hennes datorskrivna text i samma delundersökning. Undersökningen ger 

alltså inget stöd för att Emma skulle tillhöra den grupp av elever som kunde ha missgynnats 

av att inte få skriva det nationella provet på dator.  

De båda texterna i den tredje delundersökningen fick båda betyget 4 och de bedömdes 

alltså ha en betydligt lägre kvalitet än texterna i den andra delundersökningen. En tänkbar 

förklaring till de lägre betygen för den tredje delundersökningens texter, skulle kunna vara 

den konflikt som Emma beskrev mellan uppgiftens krav på att använda material från texterna 

i den andra delundersökningen25 och hennes beslut att ändå skriva utifrån den infallsvinkel på 

ämnet som hon hade valt.  

Under intervjun kom Emma fram till att hon inte ville skriva på dator hela tiden, som hon 

först hade trott, utan att hon fördrog att göra en planering för hand och att först därefter skriva 

på dator. Hon befarade att det faktum att det är så lätt att ändra och flytta text på datorn kunde 

minska hennes planering vilket i sin tur kunde leda till en försämrad textkvalitet. Liknande 

farhågor uttrycktes även av fem av eleverna i bakgrundsenkäten och minskad planering som 

en konsekvens av skrivande på dator har också framhållits av bland andra Haas (1989a), 

Domeij (2005) och Blåsjö (2006) .  

Analysen av pauserna som Emma gjorde när hon skrev texterna ger ett visst stöd för 

hennes uppfattning att hon planerar mer när hon skriver för hand. Den initiala pausen var 

längre när hon skrev för hand och dess andel av skrivtiden var nästan en halv gång till så stor 

som motsvarande paus när hon skrev på dator. Att den minskade initiala planeringen vid 

skrivande på dator skulle kunna vara ett problem nämns av till exempel Domeij (2005).  

Att de övriga pausernas andel av paustiden var större när Emma skrev på dator (67 %) än 

när hon skrev för hand (42 %) skulle kunna tyda på ett annat planeringsmönster men också på 

ett annat revideringsmönster, när hon skrev på dator. En förklaring till dessa pauser skulle 

kunna vara scrollandet i texten, vilket Emma beskrev som en följd av att hon gick tillbaka till 

planeringspunkterna som hon hade lagt överst i dokumentet eller ville skaffa sig en överblick 

över texten för att kunna förbättra dess struktur och sammanhang.  

Att revideringarna var nära 6 gånger fler när Emma skrev på dator och att revideringar 

efter läst text var 28 gånger fler skulle kunna tolkas som att Emmas revideringar när hon 

skrev på dator utgjorde en viktig del av den kontinuerliga planeringen och var ett led i hennes 

omvärdering av den framväxande texten. En sådan tolkning överensstämmer också med 
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Matsuhashis (1987) beskrivning av revideringarnas funktion. Att datoranvändning underlättar 

en kontinuerlig revidering och planering skulle också kunna förklara varför Emmas 

skrivprocess blev mindre linjär eller mer cyklisk när hon skrev på dator. När Emma skrev för 

hand renskrev hon texten stycke för stycke, bland annat utifrån noteringar hon gjort i sitt 

utkast innan hon började renskriva. På dator bearbetade hon istället sin text under ett par 

bearbetningsvarv men gjorde samtidigt avbrott i dessa för att hoppa fram eller tillbaka i texten 

och göra ytterligare förändringar.  

Av Emmas uttalande framgick dessutom att hon upplevde att även själva inskrivandet av 

texten skiljde sig åt mellan de båda skivverktygen. Hon ansåg att hon skrev långsammare och 

gjorde färre ändringar när hon skrev för hand. Hennes uppfattning bekräftades också av 

analysen av delundersökningens filmer som visade att Emma använde längre skrivtid (19 % 

längre) och gjorde betydligt färre revideringar när hon skrev för hand (mindre än en femtedel 

av antalet revideringar på dator). 

Emma beskrev också hur hon oavsett skrivverktyg kände sig tvingad att skriva så snabbt 

som möjligt för att på så sätt fånga och skriva ner sin tankar innan de försvann och att hon 

sedan kunde skriva om sina texter upprepade gånger. Hon skulle med andra ord kunna 

beskrivas som en ”omskrivare” av den typen som nämns av Dysthe m.fl. (2002).  

Dessutom menade Emma att hon kunde tillåta sig att vara mer slarvig när hon skrev på 

dator, vilket också bekräftades av analysen av de revideringar hon gjorde när hon skrev på 

dator. Cirka 30 % av de revideringar som hade klassats som revidering under inskrivning 

utgjordes av korrigeringar av skriv- och stavfel. När hon skrev för hand bestod knappt 5 % av 

hennes revideringar av den här sortens ändringar. Risken för att den här typen av revideringar 

på ”ytnivå” i texten tar energi från den mer övergripande planeringen nämns av bland andra 

Severinson Eklundh (1995), Domeij (2005) och Blåsjö (2006). Analysen av Emmas 

revideringar visar dock att oavsett skrivverktyg så är det inte den här typen av revideringar på 

ytplanet som dominerar. 

En fördjupad analys av Emmas revideringar skulle förmodligen istället peka på det som 

hon själv lyfte fram i intervjuerna, nämligen att många av revideringarna kan kopplas till 

hennes arbete med att skapa struktur och sammanhang i texten. Det här är också en typ av 

revidering som snarare brukar förknippas med mer erfarna skribenter (Sommers 1994). Av 

intervjuerna framgick dessutom att Emma inledningsvis planerade på papper för att motverka 

den minskade planering som datoranvändningen kan inbjuda till och att hon oftast gjorde 

                                                                                                                                                         
 
25 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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utskrifter av texten för att kompensera för datorskärmens försämrade överblick. Emmas 

medvetenhet om den egna skrivprocessen, hennes strategier för att hantera en del av de 

problem hon upplevde med datoranvändningen tillsammans med hennes beskrivning av hur 

hon försökte föreställa sig en läsare av texten gör att hon måste beskrivas som en medveten 

och ganska erfaren skribent (Jfr Sommers 1994). 

4.3.4 Johan 
Porträttet av Johan bygger liksom de två föregående porträtten främst på en analys av 

filmerna från när han skrev delundersökningens båda texter samt av uppföljningsintervjuerna 

som gjordes i anslutning till att han hade skrivit dessa.  

4.3.4.1 Johans beskrivning av sin skrivprocess 
”Först var jag tvungen att liksom tänka igenom uppgiften lite” berättar Johan när han ska 

beskriva hur han gick till väga när han skrev den första av delundersökningens texter, den 

som han skrev för hand. Sedan försökte han komma på vad han ”skulle skriva, en vinkling” 

och en rubrik. Därefter började han helt enkelt skriva och idéerna kommer medan han skriver 

berättar han: ”Det börjar med en tanke och sen föder skrivandet nya tankar som liksom föder 

mer skrivande.”  

Johan är medveten om att det här sättet att arbeta fram texten kunde innebära att hans text 

inte blev så ”uppgiftsenlig som den egentligen borde” eftersom han har ”en tendens att liksom 

glida iväg.” Samtidigt vill han inte göra en disposition eller punktlista innan han börjar skriva 

eftersom han menar att det kan göra att texten inte får något flyt. 

När Johan skrev för hand gjorde han inte så många revideringar och de flesta av dem 

handlade om ”typ formuleringar”. Dessa bearbetningar gjorde han under själva inskrivandet 

av texten eller efter det att han hade läst det stycke som han just skrivit. Johan förklarar också 

att han till skillnad mot när han skriver på dator brukar undvika att gå tillbaka i texten och 

lägga till sådant som han har kommit på i efterhand. Istället brukar han försöka att ”arbeta in 

det ändå”. Men det kunde trots allt hända att han under inskrivandet av en text fick ”någon 

sån där magkänsla av att det kanske blev inte riktigt rätt” och då brukade han gå tillbaka i 

texten och se om det fanns något han kunde ändra på.  

Ett skäl till att Johan hade stannat upp ett par gånger under skrivandet av den handskrivna 

texten var att han inte riktigt visste hur han skulle gå vidare och därför behövde läsa igenom 

texten för att få nya idéer eller skapa sammanhang i texten. Han beskriver det som att ”man 

får lite fler liksom idéer, på hur man ska fortsätta” och ”ser om man kan återkoppla till början 

eller något sånt.”  
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Några ändringar i textens struktur gjorde Johan inte men däremot försökte han arbeta med 

styckeindelningen på ett medvetet sätt. Det gjorde han dels för att för långa stycken kan leda 

till att det blir jobbigt att läsa och ”man tappar fokus” och dels för att markera att ”nu börjar 

jag på nåt nytt”.  

Någon genomläsning av hela texten när han väl var klar med delundersökningens 

handskrivna text, gjorde Johan inte. Modellen med ett utkast och en renskrift hade Johan i och 

för sig haft en viss nytta av under det nationella provet tror han, men den modellen hade han 

bara använt för att de hade uppmanats att göra detta. Det två anledningar som Johan anger till 

att han inte brukar läsa igenom sina handskrivna texter är att han ”brukar vara rätt nöjd” med 

sin färdiga text och att han ”liksom inte orkar göra detta”.  

Den beskrivning som Johan ger av sin initiala planering när han skrev på dator påminde 

om den han gav av motsvarande planering när han skrev för hand. Först läste han igenom 

”frågepappret”26 därefter läste han sin text från den andra delundersökningen och till sist var 

han ”tvungen att hitta någon sån här infallsvinkel”. Därefter började Johan bara skriva och 

han planerade inte utan skrev färdigt stycke för stycke. ”En sak i taget liksom”, konstaterar 

han.  

När Johan skrev på dator behövde han inte ”tänka efter så mycket […] eftersom det är så 

mycket enklare att gå tillbaka och ändra.” Någon form av utkast arbetar Johan därför inte med 

när han skriver på dator och han brukar inte heller arbeta med flera versioner av texten i olika 

dokument. Han brukar däremot läsa igenom sina datorskrivna texter ”en sista gång, och kollar 

så att allting verkar stämma, så det inte är några såna där stavfel eller någon konstig 

formulering.”  

Filmerna som dokumenterade Johans arbete med texten visade att ungefär halvvägs i 

inskrivandet av texten hade han stannat upp och började scrolla upp och ner i texten. Johan 

förklarar detta med att han ville försäkra sig om att han inte upprepade sig och ville hitta en 

bra fortsättning på texten, eftersom han var mån om att ”det fanns någon form av röd tråd 

genom det hela.”  

En del mindre ändringar och en del korrigeringar av stavning eller grammatik minns Johan 

att han hade gjort under inskrivandet av texten, men inte särskilt många och framför allt inga 

större ändringar eftersom han som han uttryckte det när han kommenterar sitt skrivande, ”var 

nöjd med det över lag”. Däremot hade Johan fått arbeta lite mer med att få till det avslutande 

                                                 
 
26 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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stycket på den text han skrev på dator och han hade fått ”pröva ett par stycken” olika varianter 

innan han kom fram till någon som han ”tyckte passade”.  

Johan anser att han skriver betydligt snabbare på dator än för hand. Han menar också att 

han var van att läsa texterna på skärmen eftersom han saknar skrivare hemma. Därför tror han 

inte heller att det hade spelat någon roll att han inte hade fått göra en pappersutskrift av texten 

när han deltog i undersökningen.  

När Johan skrev den datorskrivna texten upplevde han att han använde sig lite mer av 

texten från den andra delundersökningen men ändå ”liksom bara marginellt”. Den text han 

skrev på dator, blev verkligen en ny text anser han och han var därför inte riktigt säker på om 

den uppfyllde instruktionens krav27. Johan tvivlar också lite på sin förmåga att argumentera. 

”Jag är inte så jättebra på att argumentera och sånt”, säger han för att förklara varför han inte 

gillar att skriva debattartiklar. Men Johan hade gjort sitt bästa för att lösa uppgiften och i det 

stora hela är han nöjd med sin insats. 

4.3.4.2 Johans texter – skrivtid, textlängd och textkvalitet 
Johan skrev betydligt längre texter på dator och han skrev dem på kortare tid. Dessutom 

bedömdes de ha en högre kvalitet än hans handskrivna texter. 

Tabell 11 Johans texter – några kvantitativa mått 

Datorskrivna texter Handskrivna texter  

Delundersök. 2 Delundersök.  3 Delundersök. 2 Delundersök.  3

Textlängd (antal ord) 10770 694,0 696,0 516,0

Skrivtid (minuter) 850 42,0 178 53,0

Kvalitet (betyg) 8 7 5,5 5,7

  
Johans datorskrivna text i den andra delundersökningen var den klart längsta av hans fyra 

texter. Den var över 50 % längre än hans handskrivna och bestod av 1077 ord medan den 

handskrivna innehöll 696 ord. Även i den tredje delundersökningen var hans datorskrivna text 

längre. Den var 694 ord lång och cirka 35 % längre än hans handskrivna text som bestod av 

516 ord. 

Johans långa datorskrivna text i den andra delundersökningen skrev han på något mindre 

än halva den tid som han använde till sin handskrivna texten i samma delundersökning. Han 

använde 178 minuter till den handskrivna texten och 85 minuter till den datorskrivna. I den 

tredje delundersökningen var skillnaden i skrivtid mellan texterna inte lika stor, men Johan 
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ägnade ändå cirka 25 % längre tid åt den handskrivna texten. Det tog honom 53 minuter att 

skriva den handskrivna texten och 42 minuter att skriva den datorskrivna.  

Den längsta av Johans fyra texter, den som han skrev på dator i den andra 

delundersökningen var också den som fick det högsta betyget. Den fick betyget 8 medan hans 

handskrivna text i samma delundersökning fick betyget 5,5. Hans datorskrivna text i den 

tredje delundersökningen fick betyget 7 och den handskrivna 5,7. Skillnaden mellan hans 

datorskrivna och handskrivna texter i de båda delundersökningarna var alltså 2,5 respektive 

1,3 betygssteg. 

4.3.4.3 Johans skrivande – pauser och revidering 
En analys av Johans pauser och revideringar visar att skillnaden mellan när han skrev för 

hand och när han skrev på dator var ganska stor. Johan gjorde fler pauser när han skrev för 

hand och den sammanlagda paustiden var drygt en halv gång till så lång jämfört med den när 

han på dator. Den sammanlagda paustiden var 14,5 minuter när Johan skrev för hand och 9 

minuter när han skrev på dator, vilket motsvarar 27 % respektive 21 % av den sammanlagda 

skrivtiden. 

Tabell 12 Johans texter – skrivtid och pauser 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  

Minuter % Minuter % 

Alla pauser 9 21 14,5 27 

Initiala pauser    30 7 4,5 8 

Övriga pauser 6 14 10 19 

Aktiv skrivtid 33 79 38,5 73 

Total skrivtid  
(inklusive pauser) 

42 100 53 100 

   
Oavsett verktyg var Johans initiala pauser inte särskilt långa. Den initiala pausen var 4,5 

minuter när han skrev för hand och 3 när han skrev på dator, vilket ändå innebär att den var 

50 % längre när han skrev för hand. Även om den initiala pausen var längre när Johan skrev 

för hand var dess andel av den sammanlagda skrivtiden i stort sett densamma som när han 

skrev på dator. Den utgjorde 8 % av skrivtiden när Johan skrev för hand och 7 % när han 

skrev på dator.  

                                                                                                                                                         
 
27 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 



 

57 

Den sammanlagda tiden för de övriga pauserna var också drygt 50 % längre när han skrev 

för hand; de tog tillsammans 10 minuter av skrivtiden jämfört med 6 minuter då han skrev på 

dator. De övriga pauserna andel av skrivtiden blev därför också högre; den var 19 % när han 

skrev för hand och 15 % när han skrev på dator. 

Även om Johan skrev sina texter snabbare på dator än för hand gjorde han fler revideringar 

i den datorskrivna texten än i den handskrivna. Under arbetet med den handskrivna texten 

gjorde Johan 18 revideringar och när han skrev sin text på dator gjorde han 55, det vill säga 

cirka tre gånger så många. 

Tabell 13 Johans texter – revideringar 

Den datorskrivna texten Den handskrivna texten  

Antal % Antal % 

Under inskrivning 50 80 13 71 

Efter skriven mening 0 11 3 11 

Efter läst text 5 9 2 18 

Totalt 55 100 18 100 

  
Oavsett skrivverktyg gjorde Johan de flesta av sina revideringar under inskrivandet av texten. 

Den här typen av revideringar utgjorde 80 % av alla revideringar när ha skrev på dator och 70 

% när han skrev för hand. I den datorskrivna texten gjorde han 50 sådana revideringar, varav 

en tredjedel var korrigeringar av skriv- och stavfel. När Johan skrev för hand gjorde han 13 

ändringar under inskrivning och endast två av dessa var korrigeringar av skriv- och stavfel. 

Johan gjorde endast 2 revideringar efter läst text när han skrev för hand och 5 när han 

skrev på dator. På dator gjorde han inga revideringar efter skriven mening men när han skrev 

för hand gjorde han 3 sådana.  

4.3.4.4 Johans skrivande och texter – en sammanfattning och analys  
Johans båda datorskrivna texter fick klart högre betyg än hans handskrivna. De fick betygen 8 

respektive 7 medan hans handskrivna texter fick betygen 5,5 och 5,7. Det hade alltså troligen 

varit en fördel för Johan om han hade fått skriva sitt nationella prov på dator. 

Båda de texter som Johan skrev på dator blev dessutom längre än dem han skrev för hand, 

vilket överensstämmer med den effekt av datoranvändning som har konstaterats av bland 

andra Haas (1989a) Severinson Eklundh (1995) och Goldberg m.fl. (2003). Sambandet mellan 

textlängd och betyg som har konstaterats i tidigare undersökningar (se Larsson 1984 och 

Hultman & Westman 1992) tycks alltså bekräftas i Johans fall.  
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Johan beskrev sin initiala planering som ganska kort oavsett om han skrev för hand eller på 

dator och hans beskrivning bekräftades av analysen av hans pauser som visade att den initiala 

pausen oavsett skrivverktyg utgjorde en ganska liten andel av den totala skrivtiden, 7 

respektive 8 %. Domeij (2005) pekar på att en minskad initial planering kan vara en av 

datoranvändningens nackdelar men i Johans fall verkar det alltså inte ha varit en nackdel. En 

tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att Johan oavsett skrivverktyg använde en mer 

kontinuerlig form av planering som stämde bättre med den mer utforskande skrivprocess som 

han beskrivit och som han föredrog. Hans beskrivning av skrivprocessen som en utforskande 

och idégenererande process påminner också om den som enligt Sommers (1994) brukar ges 

av mer erfarna skribenter. 

Johans sätt att förhålla sig till den initiala planeringen påminde om det som så kallade 

”omskrivare” har enligt Dysthe m.fl. (2002). Ändå var Johan absolut inte någon 

”omskrivare”. Han gjorde normalt sett aldrig något utkast, oavsett vilket av verktygen han 

använde. När Johan skrev för hand brukade han inte ens bry sig om att läsa igenom texten. 

Det enda undantaget i detta avseende var det nationella provet och att han gjorde det då 

berodde på att han hade uppmanats att lämna in både ett utkast och en renskrift.  

När Johan skrev för hand brukade han alltså inte läsa igenom sina texter innan han 

lämnade in dem, men det brukade han däremot göra när han skrev på dator. Vad denna 

skillnad skulle kunna tänkas bero på förklarade Johan inte, men en tänkbar förklaring skulle 

helt enkelt kunna vara att han ansåg det för arbetskrävande att göra revideringar i en 

handskriven text.  

Johan ansåg att en av fördelarna med att skriva på dator var att han inte behövde planera 

lika mycket, eftersom det är lättare att göra ändringar med detta skrivverktyg. Att den 

sammanlagda paustiden var drygt 60 % längre och även av att pausernas andel av skrivtiden 

var större när han skrev för hand skulle kunna tolkas som att Johan hade rätt i att han 

tvingades till en ökad planering när han skrev för hand.  

Insikten om datorns revideringsmöjligheter bidrog troligen även till det ökade antalet 

revideringar när Johan skrev på dator. Han gjorde tre gånger så många revideringar i sin text 

när han skrev på dator som när han skrev för hand. Den underlättade revideringen på dator var 

förmodligen också en av orsakerna till att Johan skrev snabbare med detta skrivverktyg  

Filmerna som dokumenterade Johans skrivande liksom analysen av hans revideringar samt 

hans egna beskrivningar av sitt skrivande pekade mot att han oavsett skrivverktyg byggde 

vidare på sina texter, stycke för stycke och att han därför saknade en tydlig bearbetningsfas. 

Det finns alltså skäl att beskriva Johans skrivprocess som sekventiell. Det vore dock inte helt 
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rättvist att betrakta Johan som en mindre erfaren skribent av det slag som enligt Sommers 

(1994) karaktäriseras av att denne betraktar skrivprocessen som linjär, inte har förståelse för 

skrivprocessens rekursiva karaktär och endast gör sina revideringar på en ”ytnivå”. Johans 

förståelse för skrivandets utforskande karaktär och för hur inskrivandet (formulerandet) och 

tänkandet (planeringen och idégenereringen) ömsesidigt påverkar varandra under arbetet med 

texten pekade snarare på mot att han ändå är en rätt medveten och erfaren skribent. För 

beskrivningen av Johan som en erfaren skribent  talar också hans genomläsningar för att få 

stöd i skapandet av den röda tråden, hans omarbetning av slutet i texten som han skrev på 

dator samt det faktum att hela två tredjedelar av de revideringar han gjorde under inskrivning 

på dator, inte handlade om skriv- eller stavfel utan om andra typer av ändringar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Johans skrivprocess var likartad oavsett vilket 

skrivverktyg han använde men att hans texter nådde en annan kvalitetsnivå när han skrev på 

dator. En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att Johan har datorn som sitt ”naturliga” 

verktyg och att hans sätt att skriva för hand därför härmar det sätt han brukar använda när han 

skriver på dator. Det innebär därför förmodligen också att Johan hade gynnats av om hade fått 

skriva det nationella provet på dator. 

4.3.5 Jämförelse och analys av de tre skribentporträtten  
I det följande görs en jämförelse och analys av de tre skribentporträtten för att se om de 

tillsammans kan ge en fingervisning om hur skrivverktyget påverkar skrivande och texter. 

4.3.5.1 Skribenterna, skrivverktyget och textkvaliteten 
Den tredje delundersökningen ger inte något entydigt besked om verktygets betydelse för 

texters kvalitet i allmänhet, men däremot ett ganska tydligt besked om vad datoranvändning 

kan innebära för enskilda individers textkvalitet.  

Annas två datorskrivna texter fick båda högre betyg än hennes handskrivna och störst var 

skillnaden i den andra delundersökningen (1,7 betygssteg). Johans datorskrivna text i den 

andra delundersökningen fick också det högsta betyget av hans texter (8) och ett betyg som 

var avsevärt högre än det han fick på sin handskrivna text i samma undersökning (2,5 

betygssteg). Det finns alltså anledning att anta att både Anna och Johan skulle ha kunnat 

gynnas av att få skriva det nationella provet på dator.  

För den tredje eleven i undersökningen, Emma, förhöll det sig inte på samma sätt. Hennes 

handskrivna text i den andra delundersökningen fick det högsta betyget av alla hennes texter 

(8,5) även om betyget på den datorskrivna texten i samma undersökning också var ganska 

högt (7,5). Utifrån betygen på Emmas texter i de båda delundersökningarna kan man alltså 
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inte dra slutsatsen att hon hade gynnats av att få använda dator på det nationella provet, 

snarare tvärtom. 

4.3.5.2 Skribenterna, uppgiftsinstruktionen och textkvaliteten 
Utifrån Emmas beskrivning av hur hon grep sig an de båda skrivuppgifterna i den tredje 

delundersökningen skulle en tänkbar förklaring till att den bedömda textkvaliteten blev så 

pass mycket lägre i denna kunna vara uppgiftsinstruktionernas utformning28 och hennes sätt 

att förhålla sig till dessa. Skillnaderna i textkvalitet mellan Annas texter i de båda 

delundersökningarna var tydlig om än inte fullt lika stor som i Emmas fall. Anna beskrev 

också uppgiften i den tredje delundersökningen som svårare och det talar för att förklaringen 

till denna skillnad i betygsnivåer mellan delundersökningarna skulle kunna vara densamma 

som i Emmas fall.  

För Johans del var bilden en annan. Hans handskrivna text i den tredje delundersökningen 

höll en något högre nivå än den i den andra delundersökningen och hans datorskrivna text i 

den tredje delundersökningen hade betyget 7, vilket var det klart högsta betyget av samtliga 

deltagares betyg i denna delundersökning. Även om han hade uttryckt en oro för att han inte 

hade lyckats hålla sig till instruktionen hade han varit nöjd med sina texter i den tredje 

delundersökningen. Kanske skulle detta kunna tolkas som att Johan hade känt sig mindre 

styrd av instruktionerna än vad flickorna hade gjort och att han därför hade haft lättare att 

hantera delundersökningens båda skrivuppgifter. 

I föregående avsnitt konstaterades att den tredje delundersökningen inte ger en entydig bild 

av skrivverktygets betydelse för textkvaliteten. Undersökningens resultat tycks däremot kunna 

antyda ett verktygets betydelse skulle kunna variera från skribent till skribent. Kanske 

förhåller det sig på samma sätt med utformningen av uppgiftsinstruktionerna i den tredje 

delundersökningen eftersom deras påverkan på resultatet tycks variera från individ till individ. 

4.3.5.3 Skribenterna, skrivverktyget och textlängden 
Skillnader i textlängd mellan de tre deltagarnas texter uppvisar ett likartat mönster. Anna och 

Johan skrev längre texter på dator än de gjorde för hand och fick högre betyg på dessa. I 

Emmas fall var förhållandet det motsatta; de två handskrivna texterna var längre och de fick 

högre respektive samma betyg som de två datorskrivna texterna. Resultaten i min 

                                                 
 
28 Enligt instruktionen (se bilaga 8) skulle eleverna delvis utnyttja texten från den första delundersökningen. 
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undersökning ligger i detta avseende i linje med tidigare forskning som har pekat på ett 

samband mellan textlängd och betyg (se Larsson 1984, Hultman & Westman 1992). 

4.3.5.4 Skribenterna, skrivverktyget och skrivtiden 
Samtliga tre undersökningsdeltagare använde mest tid till att skriva texten på det nationella 

provet; en text som de skrev för hand. Att de använde mest tid till denna text skulle kunna 

förklaras av att de innan det nationella provet uppmanats att renskriva. Alla tre använde dock 

mindre tid för att skriva sina texter på dator också i den tredje delundersökningen även om 

skillnaden i skrivtid inte var lika stor som i den andra delundersökningen.  

I Haas (1989a) undersökning var resultatet det motsatta. Deltagarna i hennes undersökning 

behövde mer tid för att skriva sina texter på dator än för att skriva motsvarande texter för 

hand. Att det skulle kunna ha hänt något med skribenternas datorvana eller 

tangentbordshantering och med själva tekniken det vill säga datorer eller 

ordbehandlingsprogram som kan förklara skillnaden mellan mina och Haas (a.a.) resultat är 

inte omöjligt. 

4.3.5.5 Skribenterna, skrivverktyget och skrivprocessen  
Att skrivprocessen är individuell (Haas 1996, Strömquist 2007) men också relaterad till 

situation och genre (Blåsjö 2006) är känt. Den sammanfattande analysen och jämförelsen av 

de tre skribentporträtten tycks peka i samma riktning, nämligen att hur skrivverktyget 

påverkar skrivandet är individuellt.  

Anna och Johan gjorde inte några utkast eller första versioner av sina texter och någon 

omfattande slutrevidering ägnade de sig inte åt, oavsett om de skrev texterna på dator eller för 

hand. Båda föredrog att planera och utveckla sina texter efter hand och såg den underlättade 

revideringen på dator som en viktig fördel. Datorns revideringsmöjligheter tycks ha passat 

deras sätt att låta skrivandet generera nya tankar (Jfr. Matsuhashi 1987). Den kvalitetsskillnad 

som undersökningen visade mellan deras datorskrivna och deras handskrivna texter skulle 

därför åtminstone till viss del kunna förklaras av att de tvingades till en delvis annorlunda 

skrivprocess när de skrev för hand. De tvingades då till en skrivprocess som motverkade det 

utforskande skrivande och den kontinuerliga planering som de var vana vid när de skrev på 

dator. 

Emmas skrivande liknade inte Annas och Johans och det påverkades inte av 

skrivverktygen på samma sätt. Även om det fanns flera likheter mellan hennes skrivande när 

hon skrev för hand och när hon skrev på dator fanns det också flera tydliga skillnader. Till 

likheterna hörde att Emma planerade sina texter noga oavsett om hon skrev för hand eller på 
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dator. Hon gjorde ett utkast när hon skrev för hand och hon gjorde också något motsvarande 

när hon skrev texten på dator. Dessa första versioner av texterna använde hon delvis för 

idégenerering och dem skrev hon snabbt för att inte tappa bort några tankar eller 

formuleringar.  

Den tydligaste skillnaden mellan hur skrivprocessen såg ut när Emma skrev för hand 

respektive på dator var bearbetningsriktningen. När Emma skrev för hand var riktningen mer 

linjär det vill säga hon bearbetade stycke för stycke när hon förvandlade utkastet till färdig 

text, från början till slut. Bearbetningen av den text hon skrev på dator hade inte samma 

tydliga riktning även om det fanns en slags övergripande bearbetningsriktning. Den senare 

skulle snarare kunna beskrivas som två bearbetningsvarv, då och då avbrutna av hopp fram 

och tillbaka i texten. Emmas bearbetning av den datorskrivna texten skulle därför snarare 

kunna beskrivas som cirkulär.  

4.3.5.6 Skribenterna om vilket skrivverktyg de föredrar och varför  
Alla tre eleverna i delundersökningen föredrog att skriva på dator och två av dem, Anna och 

Johan, var övertygade om fördelarna med att skriva på dator. Till fördelarna de båda nämnde 

hör främst den underlättade revideringen som de ansåg gynna den form av kontinuerlig 

planering som de föredrog.  

Till skillnad mot de två andra deltagarna såg Emma också fördelar med att skriva för hand 

eller faror med att skriva på dator. När Emma skrev för hand tvingades hon skaffa sig en 

tydligare bild av den text som växte fram än hon behövde göra när hon skrev på dator och 

detta gynnade textens struktur menade hon. Emma hade trott att hon skulle föredra att skriva 

på dator men fann istället att hon föredrog en modell som kombinerade skrivande på dator 

med ett skrivande för hand under planeringsfasen. 

5 Avslutande diskussion 
Jag ställde inledningsvis tre frågor kopplade till min undersöknings syfte, som var att 

undersöka om och i så fall hur gymnasieelevers skrivande och texter påverkas av om de 

skriver för hand eller på dator, men också att jämföra skrivverktygets betydelse för dagens 

datorvana gymnasieelever med verktygets betydelse för tidigare generationer av 

datoranvändare. I den avslutande diskussionen återknyter jag till dessa frågor och diskuterar 

de svar som min undersökning har givit. Först diskuterar jag om och i så fall hur datorvana 

gymnasieelevers skrivtid, textlängd och textkvalitet påverkas av om de skriver för hand eller 

på dator samt om denna påverkan ser annorlunda ut än i tidigare undersökningar och då 

främst i Haas (1989a) undersökning från 1986. Därefter diskuterar jag frågan om och i så fall 
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hur skrivandet eller skrivprocessen påverkas av verktyget och även den frågan behandlar jag i 

ljuset av tidigare undersökningar bland annat den nyss nämnda undersökningen (a.a.). 

Avslutningsvis diskuterar jag min undersöknings didaktiska implikationer och ger förslag till 

vidare forskning.  

5.1 Verktyget och gymnasielevers texter och skrivtid 
Mer än två tredjedelar av eleverna som besvarade enkäten ansåg att deras texter på det 

nationella provet hade blivit bättre om de hade fått använda dator. Som Domeij (2005) har 

påpekat är forskningsresultaten motstridiga när det gäller frågan om förhållandet mellan 

datoranvändning och textkvalitet. Det finns dock undersökningar som pekar mot att elever 

som är vana att använda datorer missgynnas av att inte få använda sådana när de utsätts för 

prov som ska mäta deras skrivförmåga Silvernail (2005) eller för prov som kräver en god 

skrivförmåga (Russell & Plati 2001). Även studier av effekterna av satsningar på en dator per 

elev (OLPC) pekar i den riktningen eftersom de visar att elevers skrivande har förbättrats 

genom sådana satsningar (se Silvernail & Gritter 2007, Warschauer 2006, Penuel 2006, 

Valiente 2010). Ändå är det inte riktigt detsamma som att en enskild texts kvalitet skulle vara 

beroende av skribentens datoranvändning.  

Min andra delundersökning visar visserligen att de fjorton deltagarnas datorskrivna texter 

hade ett något högre genomsnittsbetyg än deras handskrivna, men skillnaden var inte 

statistiskt signifikant. Även om det var åtta av undersökningsdeltagarna vars datorskrivna 

texter bedömdes ha en högre kvalitet än deras handskrivna, ger undersökningen alltså inget 

stöd för uppfattningen att dagens datorvana gymnasieelever skulle missgynnas av att skriva 

det nationella provet för hand. Däremot pekar resultatet mot att för enskilda elever skulle det 

trots allt kunna förhålla sig så.  

Inte heller Haas (1989a) undersökning kunde med statistisk säkerhet visa verktygets 

betydelse för textkvaliteten. Den visade dock att det fanns ett samband mellan 

datoranvändning och textlängd som var statistiskt signifikant, de datorskrivna texterna blev 

längre. Längre texter som en följd av datoranvändning uppmärksammas även av Severinson 

Eklundh (1995) och Goldberg m.fl. (2003). Även i min andra delundersökning var 

deltagarnas datorskrivna texter i genomsnitt längre än deras handskrivna, men skillnaden var 

för liten för att vara statistiskt signifikant.  

En tydlig skillnad mot resultatet i Haas (1989a) undersökning var däremot att samtliga 

deltagare i min undersökning skrev sina texter snabbare och under kortare tid när de skrev på 

dator än när de skrev för hand. Denna skillnad var statistiskt signifikant. I Haas (a.a.) 
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undersökning, hade deltagarna i stort sett samma skrivhastighet oavsett vilket verktyg de 

använde. I sin undersökning jämförde Haas (a.a) också sina resultat med resultatet i en 

tidigare undersökning av Gould (1981) som visade att hans undersökningsdeltagare skrev 

snabbare för hand än på dator. En möjlig förklaring till att skrivhastigheten för eleverna i min 

undersökning var högre när de skrev på dator jämfört med när de skrev för hand skulle kunna 

vara att datoranvändningen och därmed tangentbordsträningen ökat sedan Gould (1981) och 

Haas (1989a) genomförde sina undersökningar. Resultatet av den första delundersökningens 

bakgrundsenkät indikerar också att dagens gymnasieelever kanske inte bara kan beskrivas 

som datorvana, de kanske också borde beskrivas som ovana vid att skriva för hand.  

5.1.1 Resultatets validitet 
Den största skillnaden i skrivtid mellan när deltagarna skrev för hand och på dator syns i den 

andra delundersökningen vars handskrivna texter skrevs under det nationella provet i Svenska 

B. Om det faktum att dessa texter skrevs som ett nationellt prov bidrog till att eleverna 

använde avsevärt längre tid för att skriva dem är osäkert, men det skulle kunna vara så att den 

långa provtiden, stundens allvar och uppmaningar till renskrift kan ha bidragit till en extra 

lång skrivtid för dessa texter. I så fall finns det också en risk att den tydliga skillnaden i 

skrivtid mellan de handskrivna och de datorskrivna texterna i den andra delundersökningen 

skulle kunna ha blivit större än vad som annars hade varit fallet.  

Av samma skäl som de nyss anförda skulle man i så fall även kunna hävda att texterna som 

skrevs under det nationella provet både blev ovanligt bra och långa och därmed skulle 

skillnaderna i textlängd och kvalitet mellan dessa handskrivna texter och de datorskrivna i 

samma delundersökning snarast ha blivit mindre än de hade blivit under mer likartade 

förhållanden. Detta skulle i så fall sin tur kunna ha bidragit till att skillnaden i textlängd och 

kvalitet mellan de datorskrivna och de handskrivna texterna i undersökningen inte blev 

statistiskt signifikant. 

5.2 Verktyget och gymnasielevers skrivande  
I det följande diskuteras främst den tredje delundersökningens resultat men i den mån resultat 

från den första eller andra delundersökningen kan tillföra något till diskussionen används även 

resultat från dessa. Svaret på frågan om hur skrivverktyget påverkar dagens datorvana 

gymnasieelevers skrivande kan inte besvaras genom generaliseringar utifrån en undersökning 

med tre deltagare. Den tredje delundersökningen är explorativ och dess resultat får därmed 

betraktas som tentativa. 
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5.2.1 Överblicken över texten 
Tre fjärdedelar av eleverna som besvarade bakgrundsenkäten i den första delundersökningen 

ansåg att deras skrivprocess skulle ha sett annorlunda ut om de hade haft tillgång till dator på 

det nationella provet. En fördel med datoranvändning, som nämndes av nästan en tredjedel av 

eleverna var den förbättrade överblicken. Huruvida dessa elevers uppfattning indikerar att det 

så kallade ”överblicksproblemet”29 (se Severinson Eklundh 1995, Domeij 2005, Blåsjö 2006) 

är på väg att lösas är osäkert. En möjlig tolkning skulle dock kunna vara att i takt med att 

tekniken har förbättrats och användningen av datorer har ökat så har problemet minskat och 

då kanske främst för dem som från första början har varit vana att läsa på skärmen.  

5.2.2 Den initiala planeringen 
Haas (1989a) kunde i sin andra delundersökning konstatera att planeringen minskade när 

hennes deltagare skrev på dator och även att den initiala planeringen minskade. I min tredje 

delundersökning visade det sig också att den initiala pausen och därmed den initiala 

planeringen var kortare när de tre deltagarna skrev på dator. Emma såg alltså en fara i detta 

och föredrog en kombination av planeringsskrivande för hand och skrivande på dator. Anna 

och Johan däremot såg egentligen inga problem med en minskad planering. Johan såg rentav 

en fara i att från början låsa sig vid någon form av disposition.  

Att datorer inbjuder till minskad initial planering kan vara ett problem enligt Domeij 

(2005). De fem elever i bakgrundsenkäten som såg nackdelar med att skriva på dator nämner 

just minskad planering och/eller slopande av utkast som en sådan. Dysthe m.fl. (2002) menar 

däremot att det finns olika typer av skribenter som förhåller sig på olika sätt till den initiala 

planeringen och att det för vissa kan vara bättre att helt enkelt slopa denna typ av planering.  

5.2.3 Enklare att revidera 
Mer än en fjärdedel av de elever som besvarade bakgrundsenkäten nämnde den underlättade 

bearbetningen eller revideringen som en fördel med datoranvändning. Två av deltagarna i den 

tredje delundersökningen, Anna och Johan, såg enbart fördelar med datoranvändning och de 

nämnde framförallt att denna underlättar revidering. För båda var skrivandet oavsett 

skrivverktyg en utforskande process där texten växte fram stycke för stycke och revideringen 

tycks också ha varit ett led i själva skapandet av texten (Jfr. Matsuhashi 1987). Att 

                                                 
 
29 Överblicksproblemet kallas det problem som skribenter beskriver i samband med scrollandet på dator, vilket 
av många inte anses ge samma överblick och känsla för texten som en text på papper kan ge. 
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datoranvändningen underlättade revidering tycks både ha medfört att de reviderade mer och 

skrev texter som bedömdes ha en högre kvalitet.  

Den tredje deltagaren i samma delundersökning, Emma, föredrog också att skriva på dator 

men hon uttryckte samtidigt farhågor för att lättheten att revidera på dator kunde leda till att 

hon slarvade mer och planerade mindre, vilket i sin tur kunde leda till att textens struktur blev 

sämre. Hennes farhågor delas av Severinson Eklundh (1995) och Blåsjö (2006) som menar att 

datoranvändningens möjligheter till fortlöpande revidering ökar risken för att skribenter, och 

då främst oerfarna skribenter, fokuserar på revideringar av ytplanet i texten.  

Resultatet av den tredje delundersökningen skulle alltså kunna tolkas som att för skribenter 

som likt Anna och Johan använder och föredrar ett utforskande skrivande med en kontinuerlig 

planering så underlättas detta av de revideringsmöjligheter som datoranvändningen erbjuder. 

För skribenter som likt Emma behöver planera mer noggrant innan de börjar skriva och 

medan de skriver för att för att skapa en struktur i texten och inte tappa fokus kan 

revideringsmöjligheterna istället innebära att de frestas att slarva med planeringen och därför 

producerar texter med sämre struktur och sammanhang.   

5.2.4 Skrivprocessen och textkvaliteten  
Skrivverktygets betydelse för de tre undersökningsdeltagarnas skrivande och texter såg alltså 

olika ut. För Anna och Johan var skrivverktygets påverkan på skrivprocessen inte så tydlig 

eftersom de i stora drag hanterade skrivprocessen på ett likartat sätt oavsett verktyg. Datorn 

var det verktyg som de föredrog och det var också det verktyg som troligen bäst svarade mot 

hur de ville gå till väga när de skrev. Det var också med detta verktyg som de skrev sina bästa 

texter.  

Emmas skrivande däremot påverkades så pass mycket av verktyget att man nästan skulle 

kunna tala om två olika skrivprocesser. Även om hon hade utvecklat strategier för att 

motverka en del av de nackdelar hon upplevde med att skriva på dator befarade hon att 

verktyget skulle ha negativt inflytande på hennes skrivprocess och därmed indirekt på textens 

kvalitet. Att Emma skrev sin bästa text för hand kan ses som en bekräftelse på att hennes 

farhågor var berättigade. 

5.2.5 Verktyget och individen  
Som jag konstaterade inledningsvis kan man inte dra några generella slutsatser utifrån den 

tredje delundersökningens resultat. Resultaten bör snarare ses som intressanta förslag som 

skulle behöva studeras närmare. Med den reservationen vill jag ändå diskutera ett förslag till 

tolkning av resultatet i den tredje delundersökningen. En tänkbar sådan är att verktyget 
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påverkar skrivprocessen på olika sätt beroende på vilken typ av skribent det är som använder 

det och därmed hur dennes skrivprocess brukar ser ut. Det är också en tolkning som görs av 

Severinson Eklundh (1995), som menar att en förklaring till att studier av datoranvändningens 

påverkan på skrivprocessen inte är entydiga skulle kunna vara att datorns påverkan på 

skrivprocessen ser olika ut för olika skribenter. Att datoranvändning underlättar revidering 

kan till exempel vara en välsignelse för vissa skribenter medan den för andra innebär att 

svagheterna i den modell för skrivande som de använder förstärks; Kanske riskerar de att 

liksom Emma hamna i ett alltför oplanerat eller slarvigt inskrivande eller kanske tillhör de den 

typ av skribenter som istället hamnar i ett överdrivet korrigerande av skriv- och stavfel på 

ytplanet i texten.  

5.3 Didaktiska implikationer 
Av det e-postbrev som jag citerade i inledningskapitlet framgick att eleven ansåg att hon och 

hennes skolkamrater missgynnades av att de inte fick skriva det nationella provet i svenska på 

dator. Att många gymnasieelever tror detsamma framgick av enkäten i den första 

delundersökningen. Det är naturligtvis tråkigt att vissa elever tror att de missgynnas men ännu 

tråkigare om det finns enskilda elever som faktiskt missgynnas när de tvingas skriva för hand. 

Min undersökning ger inte stöd för antagandet att elever i allmänhet skulle skriva sämre texter 

för hand men att enskilda elever faktiskt riskerar att missgynnas tycks inte kunna uteslutas. 

Den didaktiska lösningen på detta problem borde därför vara att alla elever som föredrar att 

skriva på dator under det nationella provet borde ha rätt att få göra det. 

Att skrivprocessen ser olika ut från person till person har konstaterats (Haas 1996, Dysthe 

m.fl. 2002, Strömquist 2007) och det syns tydligt även i min undersökning. Den didaktiska 

konsekvensen av detta faktum borde bli att generella råd om hur skrivprocessen ska hanteras 

inte borde vara lika självklara inslag i skrivundervisningen. Ta bara rådet om att på det 

nationella provet först skriva ett utkast och sedan göra en renskrift som exempel. Det var 

knappast ett råd som skribenter av Annas typ30 hade särskilt stor nytta av. Om svensklärare 

istället kunde hitta former för att samtala med eleverna om deras skrivprocesser skulle de 

kunna hjälpa och stötta eleverna på ett mer effektivt sätt. Dessutom skulle eleverna själva bli 

mer medvetna om den egna skrivprocessen och om hur denna eventuellt påverkas av bland 

annat skrivverktyget och skrivsituationen. Utifrån en sådan medvetenhet skulle eleverna 

också kunna få lära sig att välja strategier eller tekniker som stöttar just deras skrivprocesser.  

                                                 
 
30 Skribenter som planerar, skriver och bearbetar sina texter bit för bit eller stycke för stycke. 
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5.4 Fortsatt forskning 
I det följande ger jag förslag till vidare forskning utifrån de frågor som jag själv ställde i min 

undersökning men också utifrån ytterligare frågor i anslutning till några av resultaten i min 

undersökning.  

5.4.1 En utökad undersökning 
Min undersöknings omfång vad gäller tid samt antal deltagare och texter har av olika skäl 

varit begränsat. Förutom att det hade varit önskvärt att följa fler elevers skrivprocesser under 

längre tid hade det också varit intressant att kunna följa deras skrivande i fler genrer. 

Tillsammans med en utveckling av metoderna för dokumentation och analys av 

skrivprocessen ser jag en sådan utökad studie som angelägen för utvecklingen av kunskapen 

om datorers betydelse för elevers skrivande och texter.  

5.4.2 En närmare titt på ett par av de nämnda fördelarna 
I resultaten från min undersökning finns självklart sådant som skulle vara värt att fördjupa sig 

ytterligare. Ett sådant område är uppfattningen att datoranvändning möjliggör flyttning av text 

och därmed underlättar ändringar av strukturen. Denna möjlighet nämndes som i en fördel av 

drygt en tredjedel av eleverna i bakgrundsenkäten. Det var en fördel som också nämndes av 

Anna i den tredje delundersökningen, men varken filmerna eller loggningen av Annas 

skrivprocess visade att hon använde denna möjlighet. Om denna fördel som nämndes av 

många av deltagarna i undersökningen är en möjlighet som de utnyttjar eller en som de i 

likhet med Anna känner till och faktiskt inte utnyttjar, vet vi inte. Hur det förhåller sig med 

den saken vore värt att studera närmare i en annan undersökning. 

Ytterligare en fördel med att skriva på dator som nämns i undersökningen och som det 

vore intressant att titta närmare på är överblicken över texten. Nästan en tredjedel av eleverna 

i enkäten nämnde den förbättrade överblicken som en av fördelarna med datoranvändning. 

Om deras svar skulle kunna tyda på att det ”överblicksproblem” som har beskrivits i tidigare 

forskning (Severinson Eklundh 1995, Domeij 2005, Blåsjö 2006) är på väga att försvinna är 

osäkert. Men deras svar pekar ändå på att det kunde vara intressant att titta närmare på frågan 

om den generation som har beskrivits som ”digitala infödingar” (Prensky 2001) har lättare att 

skaffa sig en överblick på skärmen än vad tidigare generationer har haft.  
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5.4.3 Forskning om hur man kan undervisa om skrivande på dator 
Sist men inte minst vore det förstås angeläget att studera hur skrivundervisningen kan 

uppmärksamma eller anpassas till det verktyg som snart kommer att vara det naturliga även i 

skolans värld, nämligen datorn. 
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Otryckta källor 
Anonymiserad informant. E-brev från en elev till hennes lärare i svenska 2009-11-28.  
 



Bilaga 1 

Jenny Nyströmsskolan 2009-04-01 
 
Enkät om datorer och skrivande vårterminen 2009 
När du är klar med ditt nationella prov vore jag tacksam om du kunde använda en 
kort stund till att fylla i denna enkät. Din medverkan är frivillig men den är viktig för att 
den undersökning som jag arbetar med ska bli så komplett som möjlig. Självklart 
besvaras enkäten anonymt. Undersökningen handlar om datorer, skrivande och 
texter.  
 
Tack på förhand! 
Agneta Dworsky 



Forts bilaga 1  

 

1 Jag går på      LP           NV 
 
2 Jag är en        kille          tjej 
 
3  Jag lämnar/lämnade in mitt nationella prov klockan ______ 
 
4  KRYSSA FÖR ETT AV ALTERNATIVEN 

 
 Jag har en egen dator hemma. 

 
  Jag har tillgång till en dator hemma. 

 
  Jag har inte tillgång till någon dator hemma. 

 
  Annat alternativ nämligen____________________________________________ 

 
 
5 KRYSSA FÖR ETT AV ALTERNATIVEN 

Hur gör du när du är hemma och ägnar dig åt annat skrivande än det som är kopplat till 
skolan? 

 
 Jag använder mest dator.   

                    
 Jag skriver ungefär lika mycket för hand som på dator. 

 
 Jag skriver mest för hand. 

 
 

6  KRYSSA FÖR ETT AV ALTERNATIVEN  

När jag har skrivit längre texter i andra ämnen än svenska, till exempel 
inlämningsarbeten, har jag … 

  
  oftast både skrivit en första version av texten för hand (ett utkast)  

     och sedan en bearbetad slutversion av texten för hand. 
 

  oftast skrivit en första version av texten för hand (ett utkast) 
     och sedan en bearbetad slutversion av texten på dator. 
 

  oftast både skrivit en första version av texten på dator (ett utkast)   
     och sedan en slutversion av texten på dator. 
   

  Annat alternativ nämligen ______________________________________________        
   

 
7 KRYSSA FÖR ETT AV ALTERNATIVEN  

När jag har skrivit längre och betygsgrundande texter i ämnet svenska har jag … 
 

  oftast både skrivit en första version av texten för hand (ett utkast)  
     och sedan en bearbetad slutversion av texten för hand. 
 

  oftast skrivit en första version av texten för hand (ett utkast) 
     och sedan en bearbetad slutversion av texten på dator. 
 

  oftast både skrivit en första version av texten på dator (ett utkast)   
     och sedan en slutversion av texten på dator. 
 

  Annat alternativ nämligen______________________________________________



Forts Bilaga 1 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 
8     KRYSSA FÖR ETT AV ALTERNATIVEN 

Hur tror du att den text som du just har skrivit i det nationella provet hade blivit om du 
hade skrivit den på dator? 
  

   Texten hade blivit bättre 
 
     Texten hade blivit sämre 

 
         Det hade varken gjort texten bättre eller sämre. 
 
 OM DU SVARADE ATT DU TROR ATT TEXTEN HADE BLIVIT BÄTTRE ELLER SÄMRE 

Förklara på vilket sätt texten hade blivit bättre/sämre om du hade skrivit den på dator. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

9  Tror du att din skrivprocess hade sett annorlunda om du hade skrivit det nationella 
provet på dator? Hade det till exempel påverkat ditt sätt att arbeta med planeringen av 
textens innehåll och struktur, formuleringen av det du ville få fram eller bearbetningen 
av texten? 

 
  Ja   

 
  Nej 

 
10  OM DU SVARADE JA PÅ FRÅGA 9 

Beskriv hur du tror att din skrivprocess hade förändrats om du hade haft tillgång till 
dator när du skrev det nationella provet. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



Uppgifter hämtade ur  Bilaga 2 
Kursprov B Svenska/Svenska som andraspråk 
Vårterminen 2009  
Engagemang och påverkan 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 3 

Delundersökning 2, uppgift 2a 

 

Att synas _________________________________________________________________ 

I tv-program som Idol utsätts unga människor för granskande blickar och kritiska 
kommentarer. Ändå vill många medverka. På YouTube, Facebook och MySpace finns 
uppgifter om och bilder på människor som exponeras, ibland ofrivilligt. Trots detta ökar 
antalet användare. 
 Tidskriften Filter har bett sina läsare att komma med exempel och synpunkter på hur 
människor visas i media och på webben i dag. Du har funderat kring en del kring dessa frågor 
och bestämmer dig för att ge din syn på saken i en krönika. En krönika är en personligt hållen 
text om något aktuellt ämne som kan intressera många. 

Skriv en krönika där du ger din syn på saken. Ge exempel på hur människor 
synliggörs i media och/eller på webben. Reflektera kring tänkbara orsaker till att människor 
frivilligt, eller ofrivilligt, exponeras i det/de sammanhang som du har beskrivit. Använd 
texthäftet och diskutera konsekvenserna av de nya möjligheterna att synas. 
  
Rubrik: Att synas                     Bedömningsskala: IG – MVG 
 
 
 
 
 
Delundersökning 2, uppgift 2b 
 
 
 

Nobelpriset – i mänsklighetens tjänst _________________________________________ 

Bland nobelprisen 2008 belönades upptäckter inom medicin och fysiologi, som inneburit att 
HIV och livmoderhalscancer kan bekämpas effektivare. Nobels fredspris gavs 2006 till 
Muhammed Yunus för hans verksamhet med mikrokrediter och Al Gore fick fredspriset 2007 
för sina miljöinsatser.  
            På din skola uppmärksammas Nobeldagen på olika sätt bland annat av skoltidningen 
som gör ett temanummer om Nobelpriset och du bestämmer dig för att medverka med en 
artikel. 

Skriv din artikel. Presentera en eller flera Nobelpristagare varav minst en från 
texthäftet och redogör för hur idéer och resultat som lett fram till priset har gjort positiva 
avtryck i människors liv. Reflektera över Nobelprisets nytta för mänskligheten. 
  
Rubrik: Nobelpriset – i mänsklighetens tjänst                             Bedömningsskala: IG–MVG
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Ljuset i biomörkret 

Det är ofta man får höra om hur mycket våld och naket det är på film och i TV nuförtiden, och 

hur skadligt det är. Det är sällan någon som pratar om att film ger inspiration och kan vara ett 

föredöme, och även om filmkritikerna gör sitt bästa på den punkten är det sällan de når fram 

till den breda massan. 

 

Jag har inga illusioner, jag vet att just min text inte kommer att ändra på något, men ju fler 

som lyfter fram det positiva i film, desto lättare kommer budskapet nå ut till den stora 

allmänheten, så jag drar mitt strå till stacken.  

 

En film jag är speciellt förtjust i, det är faktiskt den bästa film som jag sett, är Forrest Gump 

med Tom Hanks. Historien om Forrest Gump, från den mobbade lille idioten till krigshjälten 

och miljonären som gifter sig med sitt livs kärlek, är en rörande och fantastisk berättelse. Få 

filmer, böcker eller TV-serier kan ge den känslan av att ingenting är omöjligt, att livet blir vad 

man gör det till, som Forrest Gump gör. Det är en berättelse om hopp, vänskap och kärlek. 

 

Det i filmen som jag tycker är mest rörande och som gör Forrest Gump till mer än en komedi 

bland alla andra komedier är Forrests kärlek till Jenny. Den är orsaken till Forrests största 

glädje och djupaste sorg. 

 

Forrest träffar Jenny första dagen i skolan, hon är den enda som låter honom sitta bredvid sig i 

skolbussen. Forrest liknar Jenny vid en ängel, och den rollen har under största delen av 

filmen, hon representerar allt som är bra i livet, alla drömmar och önskningar man har. Jenny 

dyker bara upp ett fåtal gånger i filmen, men är ändå ständigt närvarande som Forrests 

drivkraft i allt han gör. Efter ett av deras möten blir Jenny gravid och föder en son, och till slut 

gifter de sig, till Forrests stora glädje. Kort därefter dör Jenny i en okänd sjukdom. 

 

Det är efter Jennys död som den sorgligaste, och för mig mest betydelsefulla, scenen utspelar 

sig, jag kallar den scenen under trädet. Scenen under trädet är en av de sista scenerna i filmen. 

Forrest besöker Jennys grav, som ligger under hennes favoritträd. Han berättar hur lycklig han 

är med deras son och uttrycker sin otroliga glädje över att sonen är lika smart som någon 

annan pojke. 
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I artikeln Bio får bitarna att falla på plats, publicerad i Svenska Dagbladet 27.1.2008, skriver 

Karin Svensson om hur film påverkar människor positivt. Hon skriver att ”film är en väldigt 

positiv kraft i människors liv” och att film kan hjälpa en att tänka till om sitt liv, få lite 

perspektiv på det hela. Det är sånt som scenen under trädet hjälpte mig med. Scenen är så 

sorglig att jag börjar gråta varje gång jag ser den, men på samma gång utstrålar den lycka, för 

oavsett hur ledsen Forrest är för att Jenny är död, så är han oerhört lycklig med sin son. Det 

ger en känsla av att man kan finna lycka oavsett hur mörkt det ser ut, och att ingenting är 

omöjligt. Att filmen ger sådana känslor tar dess kritiker aldrig upp. 

 

I Svenssons artikel står det att film och musik kan hjälpa till att bearbeta trauman och psykisk 

ohälsa, och det tror jag på! Jag tror däremot inte ett dugg på att film kan påverka vanliga 

människor till att börja begå våldsbrott. Det finns såklart en del instabila typer som säger sig 

ha blivit inspirerade till att begå brott för att de sett en film, men problemet finns hos 

individen. För varje dåre som begår brott p.g.a. en film finns det hundratusentals, om inte 

miljoner, som sett samma film men inte blir brottslingar och mördare för det. 

 

Däremot tror jag att det finns många därute som inspireras av film till att bli lyckligare och 

bättre människor. Nån kanske vågar stå upp mot en översittare efter att ha sett ondskan, nån 

vågar bjuda ut den där tjejen efter att ha sett Notting Hill. Man vågar hjälpa, är inte längre 

rädd för att sticka ut, vem vet. För livet är ju trots allt en chokladask, man vet aldrig vad man 

kommer att få. 
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Att synas 
 
YouTube- klippet om den svenska tv- värdinnan som i direktsänt spydde mitt framför tv- 

kamerorna och sedan skyllde på mensvärk blir bara mer och mer känt. Många av oss skrattar 

åt det, för var det verkligen smart att skylla på mensvärk? Trodde hon verkligen att man skulle 

gå på det? Och visst var det väl roligt, eftersom det var så pinsamt för henne! Däremot finns 

det nog inte många som tycker synd om henne och hoppas att klippet tas bort. Förvånansvärt 

nog vill kanske inte denna tjej att klippet ska tas bort eftersom hon nu är känd som ”tjejen 

som spydde i tv” och fick då delta i tv- programmet ”Semestersvenskar” med andra B- 

kändisar. Behovet av att synas har kanske aldrig varit så stort som idag, men hur mycket 

offentlig förnedring är människan beredd att utsätta sig för, för chansen att bli känd (eller 

ökänd)?  

 

Man kan börja med att ställa sig frågan om vad underhållnings- tv är. Inte är det antikrundan i 

alla fall. ”Hjälp, jag är med i en japansk tv- show”, ”Sanningens ögonblick” och ”idol” är bara 

några av tv- programm där människor utsätts för fysikiska eller psykiska påfrestningar för 

chansen att bli känd, för medias uppmärksamhet och ibland för pengar. Något som kan vara 

ännu mer förnedrande än underhållnings- tv är faktiskt facebook. Jag har själv facebook men 

jag lägger aldrig upp en förnedrande bild på någon av mina vänner. Det är det tyvärr många 

andra som gör och det är dessvärre inte många av personerna på bilderna som gör något åt det 

utan är stället tacksamma (ja, det är det rätta ordet) eftersom de får status ju fler bilder de är 

med på. Jag har svårt att förstå hur det kan vara viktigare att andra ser vad man har gjort än att 

man faktiskt blir förnedrad.  

 

Hur kan det ha blivit så? Hur kan tjejen ha gått så långt att hon använde den pinsamma 

händelsen som debut i hennes blivande kändisskap? Hur har den mentaliteten uppstått? 

Påståendet i Tina Ahlins artikel ” Jakten på en idol- iot” är värt att tänka över. Hon skriver 

bland annat att ”idol” bara lär ungdomar att det är okej att håna och mobba utsatta människor. 

Att ”idol”- frågan tas upp är särskilt viktig eftersom det gäller ungdomar. I tonåren förändras 

och formas våra värderingar och åsikter förmodligen mer än någon annan period i livet. 

Tyvärr blir vi avtrubbade av denna underhållnings- tv och det skrämmer mig att ordet 

ödmjukhet kanske kommer att vara svårbegripligt för oss om några år.  
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Det som skrämmer mig ännu mer än människors inställning till förnedring för att uppnå 

kändisskap, är den totala bristen på etik och moral hos både tittare och producenter av sådana 

tv- program. Jag tror nämligen att det största problemet inte ligger i Expressens eller 

Aftonbladets val av innehåll, spy- tjejens behov av att synas eller facebook, utan samhällets 

behov av att läsa/se det. Eftersom det finns en markand skriver självklart tidningarna om 

tjejen som spydde i tv. Och eftersom idol är det tv- program som ger högst tittarsiffror är det 

klart att det fortsätter. Det är vi som tv- tittare, läsare och facebook- användare som måste 

sätta ner foten. Kanske borde vi istället läsa DN, se på antikrundan och bojkotta facebook för 

att visa att det har gått för långt. Inte för dem som inte vill bli exponerade och känner sig 

utelämnade utan för dem vars handlingar som gjorts för att synas har gått allt för långt över 

gränsen.  

 

 

 

 

 



Bilaga 6  

Hämtat från Skolverkets anvisningar till det nationella provet i Svenska B, Vårterminen 2009. 
 

 



Bilaga 7 

Hämtat från Skolverkets anvisningar till det nationella provet i Svenska B, Vårterminen 2009. 

 



Bilaga 8 

 

Delundersökning 3, uppgift 1 
 
 
 
Från krönika till debattartikel 
Du ska omvandla din krönika till en debattartikel där du hävdar en ståndpunkt och 
argumenterar för den.  
 
I din argumentation ska du använda argument och exempel från din krönika. Du behöver inte 
ta med allt du tog upp i krönikan och du får naturligtvis lägga till sådant som du anser behövs 
för att stärka din argumentation och göra din text till en fungerande debattartikel. 
 
Du väljer själv rubrik och vinkling på din debattartikel. Du kan till exempel argumentera för 
filmmediets positiva påverkan och betydelse, mot filmmediets negativa påverkan eller 
konsekvenser eller mot en förenklad syn på hur film påverkar människor. 
 
Den tänkta situationen för publicering av din debattartikel är Göteborgspostens nätversion, 
som har en sida med rubriken Ung debatt. Det är en sida som uppmuntrar ungdomar att delta i 
samhällsdebatten och där ungdomar har möjlighet att få sina debattartiklar publicerade.  
 
 
 
 
 
 
 
Delundersökning 3, uppgift 2 
 
 
Från krönika till debattartikel 
Du ska omvandla din krönika till en debattartikel där du hävdar en ståndpunkt och 
argumenterar för den.  
 
I din argumentation ska du använda argument och exempel från din krönika. Du behöver inte 
ta med allt du tog upp i krönikan och du får naturligtvis lägga till sådant som du anser behövs 
för att stärka din argumentation och göra din text till en fungerande debattartikel. 
 
Du väljer själv rubrik och vinkling på din debattartikel. Den kan till exempel handla om nya 
mediers och programs påverkan på deltagarna och/eller dem som tar del av det som publiceras 
eller visas på nätet respektive i tv - om behovet av att synas och/eller om vad detta behov gör 
med människor.  
 
Den tänkta situationen för publicering av din debattartikel är Göteborgspostens nätversion, 
som har en sida med rubriken Ung debatt. Det är en sida som uppmuntrar ungdomar att delta i 
samhällsdebatten och där ungdomar har möjlighet att få sina debattartiklar publicerade.  
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Film får oss att må bra 
 

I dagens samhälle har film en stor roll. Vi ser det överallt. Alltifrån reklamfilmer till 

storfilmer på bio. Vi vet att vi påverkas av film, men hur? Kan filmen ha en positiv verkan på 

oss? 

 

Jag tror att vissa filmer kan få oss att må bra. Själv har jag flera gånger upplevt att en film har 

fått mig att må bättre och jag har fått nya krafter att ta itu med eventuella problem. Ett 

exempel var efter att det tagit slut med min förra kille. Min värld var för tillfället helt krossad, 

men efter att ha sett filmen Mamma Mia så kände jag precis som Karin Svensson skriver i 

Svenska dagbladet 27.1.2008, som en ny människa. Självklart var jag ju precis samma person 

som innan, men filmen hade gjort intryck på mig. För mig förmedlade filmen känslor av både 

trygghet, i saker som jag kände igen tex sångerna, och frihet av filmens vackra miljöer. Detta 

gav mig kraft att ta nya tag och tänka på de vänner och familj som faktiskt fanns där trots att 

min kille inte längre gjorde det. 

 

Detta är ett exempel på att film faktiskt kan få oss att må bättre iallafall känslomässigt. Steget 

till att må fysiskt bättre är då inte heller särskilt långt därifrån. Vi vet alla att bra miljöer och 

trevligt bemötande kan få patienter på sjukhus att tillfriskna snabbare. Tex är miljöerna på ett 

barnsjukhus utformade för att ge så lite sjukhuskänsla som möjligt och istället inbjuda till lek 

och skratt. Lite på detta sätt kan man se film. Mår du bra psykiskt har du lättare att även må 

bra fysiskt. Däremot så fungerar inte vilken film som helst för att få oss att må bra. Enligt 

religionssociologen Tomas Axelsson är identifikation viktigt. En bar film kan vara när vi 

hittar ett ideal och tänker ”att så här skulle jag också vilja leva mitt liv”. Detta ger insiration 

och man ser möjligheter. Många lite typiska tjej-filmer handlar om en töntig tjej som på något 

sätt förändras och filmen slutar sedan med att hon blir tillsammans med skolans snyggaste 

kille. Ungdomar idag förstår säkert att detta sällan händer i verkligheten, däremot kan det ge 

mod att våga förändras, helt enkelt se möjligheter. 

 

Filmer kan även påminna oss om händelser och minnen från förr. Är händelserna/minnena 

positiva så är det ju ganska stor chans att vi blir gladare i sinnet och upplever positiva känslor. 

Det finns till och med forskare som har tittat på hur film men även musik påverkar oss Lars 

Lilliesten professor i musikvetenskap har forskat om film och musiks påverkan och kommit 

fram till att den berättarkonst som används i film och musik kan få oss att förstå oss själva. 
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När vi tex se hur personen i filmen eller låten tacklas med ett problem hjälper det oss att 

övervinna vårt eget problem. Detta kan enligt Lars användas när man bearbetar sorger och 

trauman. 

 

Lars Lilliesten är inte den enda som har forskat på detta. Det har gjorts studier på både positiv 

och negativ inverkan av film. Båda finns men det är särskilt den positiva påverkan som kan 

användas. Väljer man rätt film så kanske den till och med kan användas i medicinskt syfte. de 

med lättare deprissioner eller som med terapihjälp försöker att må bättre och komma på rätt 

väg igen skulle troligtvis med hjälp av film kunna uppnå liknande resultat som lyckopiller 

eller terapiprat ger. Det svåra ligger i att alla filmer inte ger samma resultat för alla personer. 

Ska det fungera så måste filmen ge ett känslomässigt engagemang. Vi måste vara intresserade 

och kunna känna igen oss. För precis som det kan vara jätte lätt att diskutera förra helgens fest 

med en kompis lika svårt kan det vara att läsa en bok om bilar när du knappt vet vad som är 

bak och vad som är fram på en bil. Filmen måste därför vara lämplig både för personen och 

problemet. Men det behöver inte vara ett hinder, med rätt kunskap tror jag att filmen kan både 

vägleda och få oss att må bättre. 

 

Till sist så är vi fortfarande långt ifrån den kunskap som vi behöver för att verkligen använda 

filmens positiva egenskaper. Däremot så är vi på god väg. Vi vet att den kan förändra våra 

tankar. Genom en film kan våra förut så jobbiga situation blekna och kanske rent ut av går att 

uthärda. Film är bra och används den bara rätt så kommer framtidens film inte enbart ge skratt 

och spänning utan även medvetet användas för att vi ska må bra. 
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Moral och etik i TV 

 

En av de enskilt största programserierna i TV idag är Idol, där det söks med ljus och lykta 

bland Sveriges befolkning efter en ny stjärna, en musikalisk begåvning, en idol. Uppsåtet kan 

en gång ha varit gott, att lyfta fram kulturen, att hjälpa musikaliskt begåvade människor 

komma till sin rätt, för även om det till slut bara finns en vinnare, har många av de deltagare 

som inte vunnit Idol blivit ”upptäckta”, och fått egna kontrakt och artistkarriärer. Så långt 

låter allt bra, eller hur? 

 

Tyvärr blir det genast värre om man granskar upplägget lite närmare. De som tas ut till 

finalomgångarna är t.ex. alltid unga och snygga, är man lite för tjock eller lite för ful kan man 

kyssa den här tävlingen adjö, juryn har till och med, inför rullande kamera, sagt åt personer att 

de måste gå ned i vikt ifall de vill vara med i programmet. I en tid när man får höra hur unga 

flickor svälter sig för att se ut som modellerna, och när modejättar får sådan hård kritik för hur 

smala deras modeller är att de infört en gräns för hur lite de får väga, sänder inte detta helt fel 

signaler till alla de unga som tittar? 

 

Idoljuryn är faktiskt det stora problemet med programmet. Det är de som bestämmer hur de 

som går vidare ska se ut och låta, och för dem som inte är tillräckligt bra väntar inget ”tyvärr, 

du är inte vad vi letar efter”, utan det slutar ofta i en regelrätt sågning av den sökande. Juryn 

håller aldrig igen och det har hänt mer än en gång att någon har lämnat juryn i tårar. Också 

här är det något som är fel, något som ger alla ungdomar som tittar helt fel uppfattning om hur 

man kan bete sig som vuxen. Det som sker under uttagningarna är väldigt likt mobbing. 

Juryn, som sitter i en maktposition och kan komma undan med nästan vad som helst, är 

mycket frikostiga med att kasta skit på alla dem som saknar den träning, talang eller fysik som 

krävs för att få bli uttagen, och de som får ta emot kan inte säga emot, de blir bara skrattade 

åt. 

 

Mobbing är ett stort problem, i skolor såväl som på arbetsplatser, men så länge mobbing öppet 

tillåts i TV tror jag att det kommer bli mycket svårt att få bukt med problemet, eftersom man 

visar mobbarna att man kan komma undan med att vara en skitstövel, om man bara har 

tillräckligt mycket makt över dem man slår ned på. 
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Tyvärr är det inte de här mörka sidorna av underhållningsbranschen som folk tänker på när de 

söker till idol, de tänker på pengar, snygga kläder och VIP-fester, och luras till att göra bort 

sig framför kameran. Om man lyfte fram alla nackdelar med det liv som de sökande vill leva, 

tidsbristen, stressen, smutskastningen, den totala frånvaron av privatliv, tror jag att mer än en 

skulle tänka extra noga innan man gav sig in i något sådant. Men de mörka sidorna visas upp, 

för då skulle kanske folk tappa intresset för idol, och då skulle personerna bakom programmet 

inte få in lika mycket pengar, och i en värld där pengar är den nya guden är alla medel att 

tjäna dem helgade, och det ska mycket till innan man anses ha sjunkit för lågt i den branschen. 

 

Det tycks saknas en sund etik när det gäller vad man får utsätta folk för i dagens TV, och 

eftersom TV är ett så stort medium kommer den här bristen på etik att sprida sig, och det är ett 

problem, för det enda som egentligen skiljer oss från djuren är att vi har en etik, en 

uppfattning om rätt och fel. En sund etik ger ett harmoniskt samhälle och lyckliga människor, 

men missbrukas termerna ”rätt” och ”fel”, kan det gå mycket illa. Exempel på fall där en 

förvrängd etik har gett upphov till monumentala mängder död och lidande är alla krig som 

utförts i religionens namn. Nu lär det inte utbryta några religionskrig i Sverige, men man 

måste ändå ta lärdom av hur fel det kan gå utan ett sunt rättesnöre att följa. 
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