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Sammanfattning
Digitaliseringens framväxt förändrar och påverkar undervisningen i skolorna, vilket även har lett
till en förändring i lärares yrkesroll. Läroplanen har modifierats på grund av den digitala teknikens
utveckling. I läroplanen (Skolverket 2019) står det skrivet att elever ska kunna skriva enkla texter
med läslig handstil och på dator. Trots att det är ett krav i läroplanen råder det skillnader i
huruvida och hur digitala verktyg används i skrivutvecklingen. Skillnaderna grundas i lärares
uppfattningar och didaktiska val gällande användning av digitala verktyg i undervisningen. Syftet
med den här studien är att identifiera lärares uppfattningar huruvida, hur och varför digitala
verktyg ska användas i skrivundervisningen. Studien har riktat sig mot verksamma lärare i årskurs
1–3 som har svarat på ett digitalt frågeformulär med frågor om huruvida, hur och varför de arbetar
med digitala verktyg i den tidiga skrivutvecklingen. Resultatet visar att respondenterna uppfattar
att fördelarna med digitala verktyg är: elevernas motivation ökas och att eleverna kan enkelt
justera sina texter. Resultatet synliggör även några nackdelar som respondenterna uppfattar med att
använda digitala verktyg: bristen på tillgång till digitala verktyg, att tekniken kan strula, elevernas
koncentrationsförmåga samt handstil kan påverkas negativt. I resultatet lyfts det även fram olika
skrivmetoder som respondenterna använder i sin undervisning där ASL är den metod som
understryks av majoriteten av lärarna. Studien präglas av det sociokulturella perspektivet där det
sociala samspelet är i fokus.
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1. Inledning
Den digitala tekniken förändras och utvecklas kontinuerligt, vilket skapar
förändringar i samhället. Förändringarna påverkar också skolan och skapar delade
meningar huruvida, hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. En
diskussion som har uppstått gäller användandet av digitala verktyg i elevers
skrivutveckling. Caroline Liberg framför sina synpunkter om digitala verktyg i
skrivutvecklingen i en intervju för SVT, ”Vanligare då barn lär sig skriva”, (5/5–
15). Liberg berättar att det finns många fördelar med att använda datorer och
nämner bland annat att innehållet i elevernas texter får ett större fokus när
eleverna skriver på dator. Liberg menar att eleverna kan fokusera på innehållet i
texterna istället för att fokusera på att forma bokstäver för hand. Skoldebattören
Isak Skogstad är inte av samma uppfattning som Liberg då han anser att
användandet av skärmar stör elevernas koncentrationsförmåga. Skogstad berättar i
en intervju för Expressen ”Penna och papper är bättre än surfplattor” (2/12–19),
att det är läraren som bör använda digitala verktyg och inte eleverna. Skogstad
påpekar att eleverna lär sig mest genom lärarledd undervisning och inte genom
eget arbete med surfplattor.
Digitaliseringen medför även förändringar i läroplanen samt ny teknik som kan
användas i undervisningen. Den 9 mars 2017 meddelade Sveriges regering vilka
förändringar som skulle komma att göras i den svenska läroplanen för
grundskolan samt gymnasiet. Syftet med förändringen var att öka innebörden av
den digitala kompetensen i läroplanen och att stärka dess roll i undervisningen.
Förändringen i styrdokumenten skulle skapa en tydligare bild hos lärare och
rektorer om hur det digitala arbetet skulle gynna alla elevers digitala kompetens
(Regeringskansliet 2017). Den 1 juli 2018 trädde den nya reviderade läroplanen i
kraft där digitaliseringen kom att få en större roll.
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Mot bakgrund av tidigare forskning gällande uppfattningar om och erfarenheter av
digitala verktyg i skrivutvecklingen samt med utgångspunkt i våra erfarenheter,
menar vi oss kunna påstå att det råder skillnader kring lärares didaktiska val av
digitala verktyg i skrivutvecklingen. Egna observationer från VFU-perioder visar
att några lärare använder sig av digitala verktyg i elevers skrivutveckling
kontinuerligt, medan andra lärare använder digitala verktyg sällan eller inte alls. I
Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2019) framhålls
följande i kunskapskravet för årskurs 3: ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig
handstil och på dator” (Skolverket 2019, s. 263). Lärare ska alltså ge eleverna
möjlighet och förutsättningar att skriva texter på dator, vilket leder till att det blir
intressant att undersöka lärares didaktiska val gällande digitala verktyg i
skrivutvecklingen.
Vi undrar hur det kan finnas skillnader i lärares sätt att arbeta med digitala verktyg
då det står skrivet i kunskapskravet för årskurs 3 att elever ska kunna skriva enkla
texter på dator. Kan det bero på lärarnas didaktiska val? Lärarnas digitala
kompetens? Deras syn på användandet av digitala verktyg och dess funktion för
eleverna? Att läraren använder andra metoder som främjar skrivutvecklingen?
Eller kan det bero på tillgången av digitala verktyg? För att få svar på dessa
funderingar kommer fokus i studien vara på lärarnas uppfattningar om och
erfarenheter av användningen av digitala verktyg i elevers skrivutveckling.

1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka överväganden lärare gör när det gäller
användandet av digitala verktyg. Faktorer som påverkar huruvida, hur och varför
lärare använder digitala verktyg i skrivutvecklingen kommer att synliggöras.
Syftet med studien är även att belysa lärares uppfattningar om för- och nackdelar
med användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen för elever i årskurs 1–3.
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1.2 Frågeställningar
-Huruvida, hur, och varför använder lärare digitala verktyg i skrivutvecklingen?
-Vilka för- och nackdelar ser lärare med att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen?

1.3 Disposition
Vi redogör för den teoretiska förankringen och tydliggör vanligt förekommande
begrepp i studien. Vi redovisar även för vad tidigare forskning kommit fram till när
det gäller användning av digitala verktyg i skrivundervisningen. I denna del
presenteras för- och nackdelar med användning av digitala verktyg samt olika
metoder som framkommit i den tidigare forskningen gällande att skriva för hand
och digitalt.
I metodavsnittet redovisas genomförandet av vår studie. Vi argumenterar för vår
metod i förhållande till syfte, frågeställning och teoretisk utgångspunkt. I denna del
presenteras även vald målgrupp, vilket är verksamma lärare i årskurs 1–3. Vi
redogör även för etiska överväganden som vi har tagit i beaktning under vår studie
samt för hur materialet har bearbetats och analyserats.
I analysen presenteras hur vi har gått tillväga för att analysera det empiriska
materialet. Vi redogör för kvantitativa och kvalitativa data i vår analys och
presenterar olikheter och likheter som uppkommit i vår studie. Vi redogör sedan för
resultatet där våra frågeställningar besvaras.
I diskussionen drar vi slutsatser och diskuterar hur empiri, resultat och slutsatser
relateras till den tidigare forskningen som har skrivits fram gällande uppfattningar
om och erfarenheter av digitala verktyg i skrivutvecklingen. Vår metod diskuteras
och problematiseras utifrån syfte, genomförande, resultat och slutsatser. Vi utgår
även från vårt resultat när vi drar slutsatser utifrån vårt syfte och frågeställningar
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om resultatet. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning som kan
genomföras inom ämnet.

2. Teoretisk förankring
Inför studien kunde vi inte förutspå respondenternas svar och ville därför vara
öppna för olika lärandeteorier som kan synliggöras i skolans praktik. Vi valde att ta
stöd i teorierna: sociokulturell syn, behavioristisk syn, kognitivistisk syn samt
konstruktivistisk syn eftersom de är utgångspunkter till lärarnas didaktiska val
gällande användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen. Det här kan vidare
kopplas till vårt syfte med studien samt vår frågeställning huruvida, hur, och varför
lärare väljer att arbeta med digitala verktyg i skrivutvecklingen. Genom att ta stöd
i teorierna har vi även fått svar på vilka för- och nackdelar lärare ser med att använda
digitala verktyg i skrivutvecklingen, vilket har lett till att vi fått syn på lärarnas
pedagogiska grundsyn. Efter genomförd undersökning begränsade vi oss sedan till
lärandeteorin sociokulturell syn eftersom den synliggjordes tydligast i majoriteten
av lärarnas svar och i den tidigare forskningen (se 2.2).
För att kunna fördjupa oss i det sociokulturella perspektivet och hur det tar sig
uttryck i skrivundervisningen har vi tagit stöd av Lantz-Andersson och Säljö (2014)
och Klapp (2015). Vi vill poängtera att vår studie har präglats av dessa forskares
syn på det sociokulturella perspektivet, vilket är det perspektiv som forskarna själva
förespråkar och representerar. Följaktligen vill vi därmed tydliggöra att vi i det här
sammanhanget har valt att förlita oss på forskarnas framställning och version av
perspektivet, vilket inte behöver vara sanningen.

2.1 Olika syn på digitala verktyg utifrån lärandeteorierna
För att få en större inblick i hur synen på användandet av digitala verktyg i skolan
påverkar undervisningen redogör Lantz-Andersson och Säljö (2014) för olika
kunskapssyner. Att se digitala verktyg som handledare till ett ämne där lärande sker
genom en överföringsprocess från lärare till elev bygger på den behavioristiska
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kunskapssynen. Kunskapen anses vara lättillgänglig för individen att ta till sig där
digitala applikationer fungerar som läroböcker. Om digitala redskap istället
används av aktiva elever som formar sin egen kunskap genom att reflektera och
undersöka, ses det digitala utifrån en konstruktivistisk och kognitivistisk syn. Om
läraren har den här uppfattningen kring användandet av digitala verktyg är deras
roll mindre central och låter istället elever utforska sin egen kunskap. Den tredje
kunskapssynen är det sociokulturella perspektivet. Fokus ligger här på att lärandet
utformas genom att utveckla förmågor för att hantera digitala verktyg. De olika
förmågorna som utvecklas är kommunikation, tänkande och handlande (LantzAndersson & Säljö, 2014).

2.2 Den sociokulturella synen
”Sociokulturell teori innebär att lärande sker i samspelet mellan individen och den
sociala miljön” (Klapp 2015 s.46). Klapp skriver i boken Bedömning, betyg och
lärande (2015) om olika filosofer som har påverkat perspektivet och nämner bland
annat Lev Vygotskij. Klapp (2015) redogör för att Vygotskij menar att språket
utvecklas i samspel mellan människor. Läraren har därmed en stor roll då hen
skapar aktiviteter som möjliggör samarbete mellan eleverna, där lärande sker i
samspel med varandra. Säljö (2014) redogör också för Vygotskij i ”Den lärande
människan” ur Lärande skola bildning. Enligt Säljö (2014) är Vygoskijs syn på
undervisning att människan ständigt är under utveckling. Ett begrepp som
Vygotskij använder i sina arbeten är den närmaste proximala utvecklingszonen.
Begreppet utgår från att människan ständigt är under utveckling. Om en elev får
förståelse för ett begrepp eller en färdighet är hen även nära att få förståelse för
något nytt. Säljö (2014) beskriver zonen som ett läge där människor är känsliga för
att ta emot förklaringar. Läraren eller en annan kamrat som redan har förståelse kan
då hjälpa personen genom vägledning. Det blir en form av stöttning det vill säga,
scaffolding där den kunnige hjälper den lärande att få förståelse för någon del för
att sedan kunna ta sig vidare i arbetet.
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Lantz-Andersson och Säljö (2014) redogör också för det sociokulturella
perspektivet i ”Lärmiljöer i omvandling – en yrkesroll i utveckling” ur boken
Lärare i den uppkopplade skolan, där perspektivet framställs som en god
lärandeteori eftersom forskarna själva förespråkar och representerar det
sociokulturella perspektivet. Lantz-Andersson och Säljö (2014) förklarar begrepp
inom det sociokulturella perspektivet och understryker vikten av att stötta eleverna
dvs scaffolding. De poängterar även att digitala verktyg kan stötta eleverna i
undervisningen men även att användning av digitala verktyg kan leda till en
samverkan där eleverna kan kommunicera och lära sig om omgivningen. LantzAndersson och Säljö (2014) diskuterar lärandeteorierna utifrån ett historiskt
perspektiv på digitala verktyg och poängterar hur digitaliseringen har förändrat det
digitala användandet i undervisningen. Lantz-Andersson och Säljö (2014)
framhäver att utvecklingen har lett till att eleverna måste kunna hantera verktygen,
vilket kopplas till förmågorna kommunikation, tänkande och handlande som
således präglas av det sociokulturella perspektivet.
Klapp (2015), liksom Lantz-Andersson och Säljö (2014), förespråkar och
framställer sin egen tolkning av det sociokulturella perspektivet. Detta är något som
vi tagit i beaktning eftersom det har påverkat vår studie, vilket är något som kommer
att diskuteras ytterligare i metoddiskussionen. I den tidigare forskningen samt i vår
studie framkommer det begrepp som lyfter fram det sociala lärandet, vilket är en
central del av det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar gällande att
människan utvecklas i samspel med andra människor. Följaktligen är perspektivet
relevant för vår studie i relation till syfte och frågeställningar eftersom
respondenternas svar innehåller uppfattningar, erfarenheter, metoder och didaktiska
val som präglas av det sociokulturella perspektivet. Lantz-Andersson och Säljö
(2014) redogör för att synen på digitala mediers roll på senare år har präglats av ett
sociokulturellt perspektiv på lärande. Perspektivets syn på lärande betonar de
digitala mediernas roll för samarbete och gemensamt lärande. Lärandet i
grundskolan sker till stor del genom kollektivt samspel, vilket leder till att denna
teori har betydelse för studien.
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Syftet med vår undersökning är inte att ifrågasätta respondenternas svar utan endast
att synliggöra lärares uppfattningar om och erfarenheter av användning av digitala
verktyg i skrivutvecklingen. Vi har därför omfamnat det perspektiv som
genomsyrat den tidigare forskningen och respondenternas svar, det vill säga det
sociokulturella perspektivet. Genom att använda teorin blir det möjligt att analysera
hur användning av digitala verktyg och gemensamt lärande kan kombineras. Det
sociokulturella perspektivet blir därmed viktigt för att besvara lärares didaktiska val
gällande användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen.

3. Begreppsförklaringar
I följande del presenterar vi några begrepp och redogör för dess innebörd.
Presentationen syftar till att öka förståelsen för hur begreppen används i studien.

3.1 Skrivutveckling
Begreppet skrivutveckling används kontinuerligt i studien, både när det gäller
skrivning för hand men också när det gäller användning av digitala verktyg. Läsa
och skriva är förmågor som hör ihop och som kan stödja varandra. Det är därför
viktigt att det är ett varierat arbete med olika aktiviteter inom läsning och skrivning.
För att kunna skriva krävs det att den som skriver kan dela upp ett ord i olika fonem,
språkljud, för att sedan koppla samman fonem med rätt grafem, bokstäver. För att
skrivutveckling hos eleverna ska ske krävs det att eleverna får arbeta med
skrivträning genom olika aktiviteter (Fridolfsson 2020).

3.2 Digitala verktyg
Begreppet digitala verktyg innefattar i den här studien till exempel: dator,
Chromebooks och iPad. Det innefattar även olika programvaror som finns i de
digitala verktygen exempelvis: PowerPoint, diktering, Word etc.
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3.3 IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik som används i
kommunikationen mellan människor. Användandet av olika digitala plattformar
som har ett didaktiskt eller pedagogiskt syfte är en del av informations- och
kommunikationsteknik.

3.4 ASL (att skriva sig till läsning)
ASL är en metod för läs- och skrivutveckling utformad av forskaren och
pedagogen Arne Trageton. Metoden innebär att eleverna använder digitala
verktyg som exempelvis dator eller surfplatta som skrivverktyg. ASL innefattar
att eleverna lär sig tillsammans då elever kan arbeta i par där en ljuder och den
andra skriver. Metoden präglas av det sociokulturella perspektivet som innebär en
lärandegemenskap och att elever lär sig i samspel med andra (Trageton 2014).
Tragetons metod ASL präglas således av ett sociokulturellt perspektiv, vilket även
är det perspektiv som han har sin hemvist i.

3.5 Scaffolding
Scaffolding, dvs stöttning, är en metafor och ett begrepp som präglats av bland
annat psykologen Jerome Bruner. Begreppet innefattar ett stöd till en person som
successivt avtar allt eftersom personen självständigt utvecklar förmågan.

4. Forskningsbakgrund
I den här delen presenterar vi tidigare forskning om uppfattningar som finns
gällande användningen av digitala verktyg i skrivutvecklingen. Vi redovisar även
skrivutvecklingsmetoder som synliggjorts i den tidigare forskningen för elever i
årskurs F-3. Forskning som finns om för- och nackdelar gällande användandet av
digitala verktyg i skrivutvecklingen kommer även att presenteras.
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4.1 Lärares uppfattningar om skrivutveckling
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2019) framgår det
av riktlinjerna att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får
använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. Elever ska
ges möjlighet att använda digitala verktyg i skolan för att kunna utveckla sina
kunskaper. Det här är något som lärare ska följa men användningen av digitala
verktyg kan påverkas av lärares inställning.
När vi studerar den tidigare forskningen rörande lärares syn på elevers
skrivutveckling framkommer det olika uppfattningar om vilka metoder som bäst
främjar skrivutvecklingen. Andersson et al. (2019) redogör i tidskriften Nordic
journal of literacy research för studien ”To teach writing: Teachers’ perspectives
on how to promote children’s writing development in the Swedish preschool class”.
Syftet med artikeln är att ge en förståelse om hur lärare arbetar för att främja och
stödja elever i deras tidiga skrivutveckling. Studien innefattar intervjuer med tolv
lärare från sju svenska kommuner som arbetar i förskoleklass. En av de teoretiska
utgångspunkterna för studien är det sociokulturella perspektivet. Den sociala
interaktionen är av stor vikt för barnens utveckling och zonen för proximal
utveckling benämns även den som viktig. I resultatet poängteras vikten av att
vägleda barn i sin skrivutveckling, vilket kan göras på två olika sätt. Det första
alternativet är att utgå från elevernas intressen, erfarenheter och kunskapsnivå. Det
andra alternativet innefattar att arbeta med barnens fonologiska medvetenhet.
Resultatet visar att lärare anser att ett arbete utifrån båda alternativen gynnar elevers
skrivutveckling mest. Ytterligare en tidskrift som poängterar vikten av att utgå från
elevernas intressen och erfarenheter är Nordisk barnehageforskning. Norling
(2019) redogör i tidskriften för sin studie ”En studie om hur förskollärare och lärare
resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk -, läs- och
skrivutveckling i förskola och förskoleklass.” Syftet med studien är att undersöka
hur förskollärare och lärare i förskoleklassen resonerar om barns språk, läs- och
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skrivutveckling. Utifrån resultatet framgår det att lärare arbetar utifrån strategierna
informell strategi och formell strategi. Den informella strategin utgår från ett
barnperspektiv där elevernas intressen och erfarenheter är i fokus. Den formella
strategin innebär planerade aktiviteter som arbetsstunder eller lekinriktade
aktiviteter där innehållet relaterar till språk-, läs-, och skrivutveckling.
Lärares didaktiska val gällande att använda digitala verktyg i skrivundervisningen
kan bero på olika faktorer. I tidskriften Journal of computer assisted learning
redogör Sang et al. (2010) för studien ”Predicting ICT integration into classroom
teaching in Chinese primary schools: exploring the complex interplay of teacher‐
related variables”. Sang et al. (2010) presenterar några faktorer som kan påverka
huruvida och hur lärare väljer att använda digital teknik i undervisningen. Faktorer
som presenteras är tillgången till teknik, internetåtkomst samt vilken
teknikundervisning lärarna tagit del av. Sang et al. presenterar även tidigare
forskning om lärares datormotivation, attityder till datorer i utbildningen och
uppfattningar om IKT.
I en senare studie, ”Teachers’ Experiences with Networked Classrooms in Norway”
(Helleve & Almås 2017), publicerad i tidskriften Education research international
framgår det att lärare huvudsakligen använder IKT för administrativt arbete och inte
för pedagogiska ändamål. Lärare har en viktig roll när det handlar om att utveckla
elevernas digitala kompetens. Helleve och Almås (2017) drar slutsatsen att lärare
behöver lära sig mer om digitala verktyg. Lärare behöver få ta del av fler kurser
som kan öka deras kompetens. Det är sällan som lärare tillfrågas om deras
uppfattningar eller åsikter om digital utrustning i undervisningen. I studien framgår
det att några lärare anser att de vill få mer instruktioner om hur teknik används. En
del lärare vill undersöka teknik hemifrån och några vill få mer kunskaper om
pedagogisk användning av digitala verktyg.
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4.2 Metoder inom skrivutvecklingen
I den tidigare forskningen synliggörs det även olika metoder som kan användas
inom skrivutvecklingen. En tidskrift som understryker vikten av arbete i samspel
med andra är Computers and composition där Nordmark (2017) redogör för studien
”Writing Roles: A Model for Understanding Students’ Digital Writing and the
Positions That They Adopt as Writers”. I resultatdelen av artikeln presenterar
Nordmark (2017) vikten av kollaborativt arbete och lyfter fram Writing roles
model, en modell som utgår från digitalt skrivande genom kollaborativt arbete.
Arbetet innebär en process där eleverna skriver texter på datorer och därefter pratar
om sitt skrivande. Det innebär även att eleverna lyssnar och läser tillsammans med
andra i skrivprocessen. Resultatet av studien som genomfördes på 80 studenter
genom observation av 42 lektioner och 27 intervjuer visar att metoden kan leda till
en förbättrad skrivpedagogik (Nordmark 2017).
I den tidigare forskningen har även metoder lyfts fram som inkluderar digitala
verktyg. En av metoderna är Writing to read, dvs att skriva sig till läsning. Genlott
och Grönlund (2013) redogör i tidskriften Computers and education för artikeln
”Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method
presented and tested” för ASL-metoden. Syftet med artikeln är att synliggöra
metoder som främjar elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Studien omfattar ett
experiment som utfördes under ett skolår i Sverige där metoden ASL var i fokus.
Eleverna fick parvis arbeta med en uppgift en timme om dagen under två terminer.
Resultatet visar att elevernas läsförmåga förbättrades, men den största skillnaden
som synliggjordes var skrivförmågan. Genom arbetet med ASL- metoden hade alla
elever, oavsett läs- och skrivsvårigheter, utvecklat sin skrivförmåga och skrev
längre texter med tydligare struktur och ett mer välutvecklat språk.
I tidskriften International electronic journal of elementary education redogör Sulak
(2018) för studien ”Investigation of Writing Habits of Primary School Teachers”. I
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artikeln framgår det att lärare endast använder programmet Word och olika sociala
medier kontinuerligt i undervisningen. Sulak (2018) är negativ till lärare som endast
använder de digitala programvarorna och anser att lärarna inte utvecklat sitt digitala
användande. Istället bör lärarna integrera digitala verktyg i den dagliga
undervisningen och använda sig av IKT. Helleve och Almås (2017) presenterar
också några digitala programvaror som lärare använder och nämner Youtube och
PowerPoint, som kan användas som stöd i undervisningen.

4.3 För- och nackdelar med digitala verktyg i
skrivutvecklingen
När det kommer till att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen råder det även
här delade meningar kring vad som gynnar elevers skrivande. I tidskriften
Educational theory redogör Mangen (2016) för studien ”What Hands May Tell Us
about Reading and Writing”. Mangen (2016) framhåller i artikeln att användningen
av digitala verktyg har ökat kraftigt inom skrivandet i skolan. Studien syftar till att
synliggöra skillnader som finns mellan att arbeta med digitala verktyg och det
traditionella sättet, när det kommer till läs- och skrivutveckling. Skillnader som
uppstår i relation till skrivutvecklingen är att en lärare inte kan veta vilken elev som
skrivit en text på dator, vilket läraren hade gjort om den varit skriven för hand
eftersom läraren då kan känna igen handstilen. En nackdel som lyfts fram är att när
elever skriver på tangentbord försämras finmotoriken. Mangen (2016) påpekar
därför vikten av att låta eleverna skriva för hand.
Det finns emellertid också studier som uppmärksammar fördelar med att använda
digitala verktyg i skrivutvecklingen. Andersson et al. (2019) poängterar hur digitala
verktyg kan bidra till en ökad motivation hos eleverna. När eleverna skriver för
hand är motivationen låg och eleverna känner sig färdiga efter två meningar. När
eleverna istället skriver sina texter på dator skapas en större motivation hos
eleverna. Vikten av motivation lyfts även fram i tidskriften Education and
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information technologies i artikeln ”The acquisition of literacy skills in 1:1
classrooms – the Danish case” av Andresen (2016). Elever som får möjlighet att
arbeta med digitala verktyg blir i allmänhet mer motiverade. Studierna påvisar att
användning av digitala verktyg i undervisningen leder till en ökad motivation hos
eleverna, vilket kan leda till att elevernas skrivutveckling förbättras. Andresen
(2016) presenterar även andra fördelar med att använda digitala verktyg i
klassrummen. Digitala verktyg kan stödja eleverna genom att låta ord eller texter
läsas upp, men även hjälpa dem med att korrigera stavning eller grammatiska fel.
Användningen av digitala verktyg i skrivutvecklingen har fler fördelar som kan leda
till förändringar i skrivandet. Nordmark (2017) redovisar i resultatet för några
förändringar som kan ske när digitala verktyg används. Användning av datorer kan
förändra skrivandet från individuella uppgifter till kollektiva skrivuppgifter.
Studien utgår från metoden Writing roles model som synliggjordes i Nordmarks
(2017) studie. Modellen är ett slags undervisningspraktiskt förkroppsligande av
Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen, eftersom den bygger på
tanken att en starkare elev kan hjälpa en svagare elev. Nordmark (2017) anser att
det finns flera fördelar med användning av digitala verktyg och poängterar
förändringen gällande synen på arbetet. Nordmark (2017) menar att det inte längre
är fokus på produkten utan på processen. Den digitala skrivfasen möjliggör
skrivning, revision och planering. Användningen av digitala verktyg gör det även
enkelt att skriva, spara och skicka en text från olika platser vid olika tidpunkter.
Däremot påtalar Nordmark (2014) i avhandlingen Digitalt skrivande i
gymnasieskolans skrivundervisning, även några negativa aspekter av att använda
digitala verktyg i skrivundervisningen. Studien innefattar ett fältarbete i tre
gymnasieklasser där fokus var på skrivundervisning. Nordmark (2014) utgår från
ett sociokulturellt perspektiv i sin studie för att analysera den sociala miljöns
påverkan på undervisningen. Resultatet visar att när elever skriver på dator kan
eleverna bearbeta sina texter under tiden. Eleverna tar även hjälp från
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ordbehandlingsprogram för att korrigera stavfel i sin text. I studien framkommer
det att eleverna medger att programmet inte hjälper eleverna att stava ord rätt, utan
att de endast väljer ett alternativ som är godkänt i programmet. En annan negativ
aspekt som synliggörs är att elevernas tålamod påverkas när de skriver på dator.
Eleverna vill att arbetet ska ske så fort som möjligt och bearbetar därför inte sin text
i tillräcklig omfattning.
I tidskriften Journal of teacher education for sustainability redogör Nurmilaakso
(2015) för studien ”How children can support their learning to write and read by
computer in the early years of school”. I artikeln tydliggörs det att arbetet med
skrivutveckling i skolan ska ske både digitalt och för hand. Majoriteten av lärarna
som deltog i studien anser att det är viktigt att kunna skriva på dator och för hand.
Lärarna betonar vikten av att det är enklare för några elever att skriva på dator och
att deras utveckling sker snabbare på det här viset. Resultatet av studien påvisar att
det är viktigt att arbeta både digitalt och för hand inom barns skrivutveckling.
En annan fördel som uppmärksammas när det kommer till den digitala
skrivutvecklingen är bearbetning av text. Nordmark redogör i artikeln ”Att skriva
med och utan digitala verktyg” (Skolverket 2018) för det digitala skrivandets
påverkan i skolan. När elever skriver med penna och papper är det inte lätt att ändra
i texten. Materialet gör det svårt att ta bort felskrivningar, flytta ord, flytta ord och
utveckla sin text. Det digitala användandet underlättar elevers skrivande och gör
det enkelt för eleverna att ändra i sin text. Nordmark understryker därmed att
digitala verktyg kan utveckla elevers skrivande men framhäver även utmaningar
som digitalt skrivande kan ge i undervisningen (Skolverket 2018).
En studie som motsätter fördelarna med att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen är Mangen (2016). Mangen poängterar skillnader som finns
mellan vuxna som skriver på dator och vuxna som skriver för hand. Det
framkommer att vuxna som skriver för hand har högre precision och hastighet än
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personerna som skriver på tangentbord. Mangen (2016) anser därför att det är fel
av skolor att fortsätta använda digitala verktyg när det finns forskning som visar att
det inte gynnar skrivutvecklingen. WTR-metoden, dvs ASL-metoden av Trageton
motsätter sig Mangen därför bestämt. Hon anser att pedagogiska och kognitiva
resultat av metoden är obestämda av empiriska bevis samt att kognitiva
konsekvenser gällande att ersätta handstil med tangentbord är okända.
I tidskriften Designs for learning redogör Forsling (2019) för studien ”Designs for
Learning: Focus on Special Needs”. I artikeln framgår det att digitaliseringens
utveckling i skolan har både positiva och negativa effekter. Orsaken till att det finns
ett varierat resultat är att lärare inte har tillräcklig kunskap gällande att använda
digitala verktyg i undervisningen. Det uppmärksammas även problem i att inte
kunna bekräfta eller svara angående elevernas färdigheter och intressen i det
digitala användandet. Det tenderar att bli ett problem eftersom det är en stor
pedagogisk frihet att välja ut metoder och olika verktyg i undervisningen.

4.4 Uppfattningar om digitala verktyg som hjälpmedel
i skrivutvecklingen
Digitaliseringens intåg i skolvärlden har inte endast lett till diskussioner om hur
digitala verktyg ska användas utan även hur de ska fungera som hjälpmedel. Idag
är det viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt för att kunna vara en del av samhället.
I tidskriften Nordic journal of literacy research redogör Kraft et al. (2019) för
studien ”Lexikala analyser av muntlig, tangentbordsskriven och dikterad text
producerad av barn med stavningssvårigheter”. I artikeln påtalar Kraft et al. (2019)
vikten av att studera elevers skriftspråksutveckling. För att elever ska kunna bli en
del av samhället och få sina tankar hörda krävs det hjälpmedel för elever som har
svårigheter med att skriva. Ett hjälpmedel som har påvisat positiva resultat för
elever med skrivsvårigheter är diktering. Diktering är ett program som kan fungera
som ett digitalt språkstöd. Med ett dikteringsprogram kan elever tala in text, vilket
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gör att eleven kan fokusera på innehållet istället för det skriftliga (SPSM,
Specialpedagogiska skolmyndigheten). Det digitala hjälpmedlet diktering kan
enligt Kraft et al. (2019) skapa goda möjligheter för att utveckla elevers
skrivförmåga och hjälpa elever i skrivsvårigheter.
Studien ”Designs for Learning: Focus on Special Needs” (Forsling 2019) ger en
större inblick gällande vad lärare har för uppfattningar om att använda digitala
verktyg som hjälpmedel i skolan. Studien resulterar i att nästan alla som deltog var
positiva till användandet av digitala hjälpmedel i skolan. Studien belyser
diskussionen om hur digitala verktyg ska användas i skolan och hur det ska
användas som hjälpmedel, men huruvida och hur dessa hjälpmedel används
ansvarar läraren för.

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning
Utifrån den tidigare forskningen kan vi se att det råder skillnader gällande
användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen. Det framgår skillnader i
uppfattningar angående hur och om digitala verktyg ska användas samt om
användningen främjar eller hämmar elevers skrivutveckling. Andersson (2019),
Andresen (2016) och Nordmark (2017) är av synen att digitala verktyg kan
motivera eleverna samtidigt som användningen underlättar för eleverna i deras
skrivande. Å andra sidan menar Kraft et al. (2019), Forsling (2019) och
Nurmilaakso (2015) att det krävs ett varierat arbetssätt med skrivning både för
hand och digitalt för att främja elevers skrivutveckling samtidigt som Mangen
(2016) redogör för att digitala verktyg påverkar elevernas finmotorik negativt och
menar därmed att digitala verktyg inte ska användas i skrivundervisningen.
Forskningen som lyfts fram i detta kapitel är relevant att använda för vår studie
eftersom den visar hur digitala verktyg används i skrivundervisningen samt
positiva och negativa effekter som det medför. Forskningen kan sedan användas
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för att göra jämförelser mellan den tidigare forskningen och respondenternas svar
i vår undersökning.

5. Metod
I detta avsnitt redogör vi för vår metod och tillvägagångssätt i vår undersökning. Vi
beskriver även hur vi har samlat in material och vilka överväganden vi har gjort i
samband med insamlingen. Vi argumenterar även för val av metod i förhållande till
syfte och frågeställningar. Följaktligen argumenterar vi för metodval kopplat till
frågorna huruvida, hur, och varför de tillfrågade lärarna använder digitala verktyg
i skrivutvecklingen samt till lärarnas uppfattningar angående användandet av
digitala verktyg i skrivutvecklingen. Vi redogör även för val av metod i relation till
teoretisk utgångspunkt som i detta fall tog fäste i det sociokulturella perspektivet
under analys av undersökningen.

5.1 Metodbeskrivning
Vi har genomfört en studie där vi har skickat ut ett digitalt frågeformulär till en
målgrupp som innefattar verksamma lärare i årskurs 1–3. Frågeformuläret har
delats ut till 20 svensklärare varav 17 lärare medverkade genom att svara på
formuläret. Vi valde att skapa ett digitalt frågeformulär för att nå ut till fler
verksamma lärare och därmed få en större giltighet i studien. Denscombe (2018)
redogör för att giltigheten i en studie påverkas positivt desto fler respondenter som
deltar eftersom det då finns fler svar att jämföra. Ett digitalt frågeformulär
underlättar även tillgängligheten och ger goda förutsättningar för att få svar
eftersom respondenten själv kan välja när hen vill svara på frågorna (Denscombe
2018).
Frågeformuläret innehåller frågor som är riktade till lärares uppfattningar om och
erfarenheter av användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen. För att få svar
på våra frågeställningar (Huruvida, hur och varför använder lärare digitala verktyg
i skrivutvecklingen och vilka för- och nackdelar ser lärare med att använda digitala
verktyg i skrivutvecklingen?) valde vi att anpassa våra frågor i formuläret utifrån

22
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

frågeställningarna genom att använda både öppna och slutna frågor. Genom att
använda oss av ett frågeformulär kunde vi skapa frågor som möjliggjorde att
lärarnas kunskapssyn synliggjordes i deras svar. Under skapandet av
frågeformuläret tänkte vi även på längden av formuläret då vi inte ville att det skulle
bli för långt eftersom längden är avgörande för att respondenten ska orka fullfölja
sina svar (Denscombe 2018). Vi valde därför att anpassa antalet till 29 frågor för
att möjliggöra fler svar.
Vi valde att skicka ut frågeformuläret till tidigare kollegor som vi har haft under
VFU-perioder, vilket har lett till att lärare i olika åldrar på olika skolor från olika
kommuner har svarat på formuläret. Vi skickade ut frågeformuläret till tidigare
kollegor eftersom kollegorna ingick i vår målgrupp för studien. Vårt urval grundas
därför i ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Denscombe (2018) innebär ett val som
bygger på forskarens bekvämlighet. Lärarna fick ta del av formuläret via mejl där
det framgick kort information om studien. Efter att respondenterna svarat på
formuläret sändes den in till vår sida på Google formulär där vi kunde ta del av
svaren anonymt, följaktligen kunde vi inte se vilken lärare som skickat in vilket
formulär.
Denscombe (2018) redogör för att det är lämpligt att använda frågeformulär för att
få in en mängd forskningsdata. Frågor kan formuleras på olika sätt genom att
antingen vara öppna eller slutna beroende på vilken data studien är ute efter. Vi
har utgått från en kvalitativ analys då vi har plockat ut citat samt genomfört
innehållsanalyser av vår data (se 6.1). Många av frågorna i frågeformuläret är
öppna och formade på ett sådant sätt att lärarna har kunnat svara mer djupgående,
vilket har gett oss möjlighet att upptäcka skillnader och likheter mellan deras
uppfattningar om och erfarenheter av användning av digitala verktyg i
skrivutvecklingen. Formuläret består även av slutna frågor som har gett oss
möjlighet att upptäcka skillnader och likheter i lärares uppfattningar om
användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen, vilket har analyserats
kvantitativt av en innehållsanalys (se 6.1).
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5.2 Val av metod
Vi valde att använda metoden frågeformulär då vi ville nå ut till fler verksamma
lärare som kunde dela med sig av huruvida, hur, och varför de använder digitala
verktyg samt vilka för- och nackdelar de ser med användandet av digitala verktyg i
skrivutvecklingen. En annan orsak till valet av metod är den teoretiska
utgångspunkten. Inför studien kunde vi inte förutspå vilken eller vilka teorier som
skulle komma att synliggöras i respondenternas svar och därför valde vi att vara
öppna för ett flertal lärandeteorier. För att kunna gå in på en mer detaljerad nivå
gällande en teori kopplad till vår studie valde vi att använda en metod som synliggör
vilken teori som är vanligast. Följaktligen ansåg vi att ett frågeformulär kan formas
på ett sätt så att vi får syn på lärarnas pedagogiska syn och i vilken teori den hör
hemma. Vi skickade ut formuläret till 20 verksamma lärare i årskurs 1–3 från olika
skolor i olika åldrar för att få en större bredd i studien. Ytterligare en anledning till
valet av metod kopplas till studiens förutsättningar. Under denna studie har det
pågått en pandemi, Corona, som påverkat val av metod eftersom social distansering
har varit en rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Studien hade även kunnat
genomföras genom intervjuer, men det hade inte medfört lika många respondenter
i undersökningen samtidigt som det gått emot Folkhälsomyndighetens
rekommendation om intervjun genomförts fysiskt.

5.3 Bearbetning och analys av insamlade data
När vi bearbetade det insamlade materialet valde vi att sammanställa
respondenternas svar i frågeformulären i samma program som vi skapat
formuläret: Google formulär. Vi analyserade vår insamlade data, respondenternas
svar från frågeformulären, kvalitativt och kvantitativt i form av en innehållsanalys
(se 6.1).

5.4 Hantering av data och etiska överväganden
Under skapande av frågeformuläret utgick vi från Vetenskapsrådets (2017) punkter;
ärlighet,

tillförlitlighet,

objektivitet,

opartiskhet

och

oberoende,

öppen
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kommunikation, skyldighet att värna forskningspersonernas intressen, rättvisa,
skyldighet att ta hand om nästa generation forskare. Vi utgick även från de fyra
etiska riktlinjerna som Denscombe (2018) redogör för: skydda deltagarnas
intressen, garantera att deltagandet är frivilligt, undvika falska förespeglingar samt
följa den nationella lagstiftningen. För att uppnå skyddandet av deltagarnas
intressen hanterade vi informationen konfidentiellt, tänkte på deltagarnas trygghet,
respekterade personens integritet samt garanterade alla individers anonymitet. För
att tydliggöra samtycke mellan parterna är det viktigt att vara noga med
informationen om att det är frivilligt att delta i studien samt vara tydlig med vad
studien handlar om. Det är även viktigt att vara öppen och ärlig angående studien
och förklara syftet bakom studien samt tydliggöra vilken typ av data som kommer
att samlas in. För att göra en rättvis och säker studie är det även viktigt att följa
lagen gällande: undvika ämnen som kan vara känsliga, ha koll på upphovsrätten
samt förvara datan som kommer fram på säkert sätt (Denscombe 2018).
I vår studie valde vi att inte dokumentera några personuppgifter från respondenterna
eftersom det inte är relevant för studien. Respondenterna fick ta del av information
på första sidan av frågeformuläret (se bilaga 1) där det framgick information om
oss studenter, målgrupp samt etiska överväganden. I informationen fick
respondenterna kunskap om syftet med vår studie, vilket var att ta reda på huruvida,
hur och varför digitala verktyg används i skrivutvecklingen samt lärares
uppfattningar gällande användningen av digitala verktyg i den tidiga
skrivutvecklingen. Det framgick även att studien riktade sig till verksamma lärare i
årskurs 1–3. I slutet av informationen redogjorde vi för etiska överväganden vilka
var att formuläret var anonymt, frivilligt och att respondenten hade möjlighet att
avbryta utan att förklaring behövdes. Vi redogjorde även för att formuläret stöder
en lämplig hantering samt skydd av data genom användning av Google där
hanteringen av svaren endast finns tillgänglig för oss. Ytterligare etiska
överväganden som vi belyste var att analys, dokumentation och publicering av våra
resultat och tolkningar kommer att ske öppet, ärligt och transparent där vi samtidigt
respekterar konfidentialitet rörande uppgifter och resultat.
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5.5 Undersökning
Som tidigare nämnts är syftet med vår studie att undersöka huruvida, hur och varför
lärare använder digitala verktyg i elevers skrivutveckling samt att undersöka samma
lärares uppfattningar om och erfarenheter av användning av digitala verktyg i den
tidiga skrivutvecklingen. Vi vill därmed undersöka och jämföra likheter och
skillnader som finns i den tidigare forskningen mot vår egen undersökning. Vi vill
även undersöka likheter och skillnader som finns mellan olika lärare i deras arbete
med digitala verktyg i skrivutvecklingen. Undersökningen inleddes med att vi
skickade ut ett digitalt frågeformulär till verksamma lärare i årskurs 1–3. Därefter
genomfördes en övergripande kvalitativ och kvantitativ analys av de inkomna
svaren. Utifrån den övergripande analysen kunde vi sedan gå in på en mer detaljerad
nivå för att få svar på våra frågeställningar.

6. Analysmetod
I detta avsnitt redogör vi för vår analysmetod. Inledningsvis genomfördes en
innehållsanalys av det insamlade materialet. Processen för analys presenteras
nedan.

6.1 Innehållsanalys
Analysen av vårt insamlade material genomfördes i form av en innehållsanalys.
Denscombe (2018) redogör för att innehållsanalys innebär en analys av text där
speciella ord och idéer mäts. Om forskaren söker efter ett särskilt ord eller begrepp
kan hen räkna förekomsten av dessa i texten. I vår studie har vi sökt efter ord som
kan relateras till olika kunskapssyner eftersom vi ville upptäcka vilken teori som
genomsyrar respondenternas svar. Vi inledde vår analys genom att utgå från ett
sociokulturellt perspektiv då det var den kunskapssyn som genomsyrar den tidigare
forskningen om lärares uppfattningar om och erfarenheter av digitala verktyg i
skrivutvecklingen. Följaktligen ville vi undersöka om våra respondenters grundsyn
präglas av det sociokulturella perspektivet i likhet med den tidigare forskningen,
vilket vi undersökte genom att söka efter ord som härstammar i det sociokulturella
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perspektivet. Vi inledde analysen med att söka efter de sociala begreppen ASL,
samspel, arbeta tillsammans, par, dialog, gemensamt m.m i de öppna frågorna där
vi samtidigt markerade begreppen vi fann med färg. Därefter skrev vi ned antalet
begrepp som vi markerat längst ned i formuläret. Vi sammanställde sedan antalet
markerade begrepp i alla frågeformulären där det framkom att majoriteten av
lärarna använt begrepp som ASL, gemensamt, arbeta tillsammans och i par, vilket
visar att respondenterna i vår undersökning har en grundsyn präglad av det
sociokulturella perspektivet i likhet med den tidigare forskningen. Vi genomförde
även en analys utifrån begrepp som härstammar i det behavioristiska perspektivet
konstruktivistiska perspektivet och kognitivistiska perspektivet, vilka var begrepp
som vi inte fann i så stor omfattning i respondenternas svar. Vi kunde därmed
säkerställa att perspektiven inte genomsyrat lärarnas svar och således inte är teorier
som lärarna har sin teoretiska hemvist i.

Den kvantitativa datan sammanställdes i diagram och tabeller i programmet Google
formulär. Utifrån datan har vi sedan fått syn på vilka svar som har varit mest
förekommande i vår studie. Följaktligen har vi undersökt lärarnas svar på frågorna
med svarsalternativ som exempelvis till frågan ”Hur arbetar du med digitala verktyg
i skrivutvecklingen” där svarsalternativen är följande: Spökskrivning, ASL, skriva
på Word enskilt, skriva på Word i par, skriva på Word i helklass, inget av
ovanstående. Google formulär har sammanställt svaren, datan, som visas i ett
diagram. Diagrammet redogör för att de mest förekommande svaren är att skriva på
Word enskilt, skriva på Word i par samt skriva på Word i helklass. Resultatet visar
att lärarna inte endast anser att eleverna ska skriva enskilt, vilket hade indikerat på
att lärarna har en grundsyn präglad av det behavioristiska perspektivet.
Respondenterna anser att lärande ska ske i samspel med andra, vilket tyder på att
lärarna har en grundsyn präglad av det sociokulturella perspektivet eftersom lärande
i samspel med andra är en central del av perspektivet.
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Analysen av vårt insamlade material visar att det sociokulturella perspektivet
genomsyrar respondenternas svar eftersom lärarna använder begrepp som präglas
av perspektivet. Begrepp som framhävs är bland annat arbeta i par, gemensamt,
tillsammans och arbeta i helklass.

7. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet av vår studie i form av diagram och citat.
Respondenternas svar är kategoriserade under rubriker som utgår från våra
frågeställningar för att tydliggöra svaren.

7.1 Huruvida lärare använder digitala verktyg i
skrivutvecklingen
Nedan redovisas resultatet av frågorna där lärarna fått möjlighet att redogöra för
huruvida de använder digitala verktyg i skrivutvecklingen. Frågorna innefattar
respondenternas bakgrund, tillgången av digitala verktyg, avgörande faktorer och
kompetens.
7.1.1 Respondenternas bakgrund
Analys av vår kvantitativa data visar att det främst är kvinnor som har besvarat
frågeformuläret. Det framkommer även att majoriteten av respondenterna är
mellan 31–50 år och att många av lärarna varit verksamma i över 9 år (se bilaga 2:
figur 1–3).
7.1.2 Tillgång till digitala verktyg
Vilka digitala verktyg har du tillgång till i din undervisning?
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(bilaga 2: figur 4)

Har eleverna tillgång till varsitt digitalt verktyg?

(bilaga 2: figur 5)

Studien visar att alla lärare har tillgång till digitala verktyg i undervisningen, men
att Chromebooks är det mest förekommande digitala verktyg som används i
skrivundervisningen (se figur 4). Studien visar även att det råder skillnader mellan
olika skolor vad gäller elevers tillgång till ett eget digitalt verktyg (se figur 5). I
formuläret svarar tio respondenter (58,8%) att elever har tillgång till eget digitalt
verktyg i undervisningen, å andra sidan uppger sju respondenter (41,2, %) att de
inte har det.
7.1.3 Avgörande faktorer
Vilka faktorer anser du vara avgörande för att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen?

(bilaga 2: figur 8)
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Lärarna redogör för att det finns olika faktorer som avgör huruvida elever använder
digitala verktyg i skrivutvecklingen. Den främsta faktorn som lärarna anser avgör
om elever använder digitala verktyg i skrivutvecklingen är tillgången till digitala
verktyg. Ytterligare en viktig faktor som avgör huruvida eleverna använder digitala
verktyg är elevernas kompetens (se figur 8).
7.1.4 Kompetens
Anser du att du har god kompetens inom digitala verktyg för att kunna använda
det i din undervisning?

(bilaga 2: figur 6)

Gällande lärarnas uppfattningar kring sin digitala kompetens framkommer det att
10 av 17 lärare (58,8%) anser att de delvis har kompetens medan sju lärare (41,2%)
anser att de har hög grad av kompetens. Däremot visar studien att fem av dessa
lärare (29,4%) vill få möjlighet att utveckla sin kompetens inom digitala verktyg
(se figur 6).

7.2 Hur digitala verktyg används i skrivutvecklingen
Nedan redovisas resultatet av frågorna där lärarna fått möjlighet att redogöra för
hur de använder digitala verktyg digitala verktyg i skrivutvecklingen. Frågorna
innefattar hur lärare väljer att arbeta med digitala verktyg där metoder, digitala
verktyg och program lyfts fram.
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I den öppna frågan: Hur arbetar du för att främja elevers skrivutveckling? Svarar
respondenterna att arbete tillsammans främjar elevers skrivutveckling. Vidare
menar lärarna att grupp, pararbete och ASL kan skapa lustfyllt skrivande där elevers
motivation ökas. Lärarna redogör även för vikten av att använda varierade arbetssätt
och några belyser även betydelsen av användning av digitala verktyg i
skrivutvecklingen.
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande hur de arbetar för att främja
elevers skrivutveckling. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 1.
“Jag arbetar med ASL för att främja elevers skrivutveckling.”
“Eleverna får möjlighet att skriva på digitala verktyg i par för att skapa ett lustfyllt
skrivande.”
“Jag försöker arbeta på ett varierat arbetssätt genom att både skriva digitalt och för
hand. Jag upplever att när eleverna får skriva mycket lär dem sig mycket. Jag jobbar
mycket med digital skrivning.”
I svaren till den öppna frågan: Använder du någon speciell metod för att främja
elevers skrivutveckling? Framkommer det att en stor del av lärarna använder
metoden ASL för att främja elevers skrivutveckling. Några av lärarna belyser även
att

metoderna

Bornholmsmodellen

samt

EPA

och

APE

kan

främja

skrivutvecklingen. Lärarna lyfter fram begrepp som gemensamt, tillsammans och
par vilket visar på vikten av gemensamt lärande.
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande vilka metoder lärare
använder i skrivundervisningen. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 2.
“Att skriva sig till läsning”
“Läser mycket skönlitterära texter, elever får läsa en början och sedan skriva
avslutningen. Gemensam skrivning på tavlan/dokument. Skriva sig till läsning
med de yngre”
“Rikligt med skrivuppgifter i varierad form”
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“Att skriva sig till läsning, genom detta går läs- och skrivutvecklingen parallellt.
Redan från början vänjer eleverna sig vid skrivandet som ett uttrycksmedel för att
förmedla sina kunskaper, funderingar. Genom att måla till sina ord, i början av
arbetet, tränas finmotoriken även om man använder datorn som skrivverktyg”
I svaren till den öppna frågan “Vilka digitala verktyg använder eleverna i
undervisningen och på vilket sätt?” framkommer det att respondenterna möjliggör
en undervisning där eleverna får använda: Chromebook, Word, drive, iPad, Bingel,
elevspel, inläsningstjänst, Appwriter, skolstil och Widgitwriter. Det framkommer
att det är viktigt att eleverna får skriva texter med digitala verktyg, men även att
använda olika appar och spel för att främja skrivutvecklingen.
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande hur digitala verktyg används
i skrivutvecklingen. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 3.
“Eleverna använder Chromebook där de får skriva mycket i ett Word dokument.”
“Chromebook, Word. Eleverna får skriva texter i Word i helklass, par och enskilt.”
“Det finns en klassuppsättning CB till ca 250 elever. Mina elever använder dem
som skrivverktyg i google, klistra in bilder, fotografera, app writer, bingel, skolplus,
olika andra sidor för att träna matte. Några elever har en egen crome book och
använder den hela tiden som skrivverktyg pga olika diagnoser. De använder den
också för att kunna lyssna på inläsningstjänst. En elev har en egen I-pad för att
kunna träna språklig medvetenhet tex på appen bornholmsmodellen.”
I svaren till den öppna frågan “Vilka digitala verktyg använder du i undervisningen
och på vilket sätt?” framkommer det att alla lärare använder digitala verktyg i
skrivundervisningen. Stor del av respondenterna använder Chromebook, iPad,
projektor, diktering samt dator för att kunna visa filmer. Det framkommer att
lärarnas användning av digitala verktyg bidrar till socialt samspel i lärandet
eftersom begreppet uttrycks kontinuerligt av respondenterna.
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Nedan följer centrala citat från respondenter gällande vilka verktyg lärare använder
i skrivundervisningen. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 7.
“Jag använder projektor där vi gemensamt kan skapa olika texter.”
“Visa bilder, texter o filmer för eleverna. Skriver gemensamma texter på datorn
som de ser på tavlan där de också hör vad jag skriver. Jag och eleverna gör quiz
tillsammans online, pausgympa med dans o musik, m.m.”
“ipad, chromebook projektor”

Hur används digitala verktyg i skrivutvecklingen?

(bilaga 2: figur 7)

Respondenternas svar på frågan om hur digitala verktyg används i
skrivutvecklingen visar att det både är lärare och elever som använder digitala
verktyg i skrivutvecklingen (94,1%). Det är endast en lärare som svarar att det
endast är elever som använder digitala verktyg i skrivutvecklingen. Följaktligen är
det ingen lärare som svarar att det endast är läraren som använder digitala verktyg
eller att det inte används. Resultatet visar att alla lärare ger elever möjlighet att
utveckla förmågor för att hantera digitala verktyg (se figur 7).
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Vilka program använder du i skrivutvecklingen?

(bilaga 2: figur 20)

Respondenterna redogör för vilka program de använder i elevers skrivutveckling
där de mest förekommande programmen är Word, Drive, Widgit online och spel.
Majoriteten

av

lärarna

använder

även

dikteringsprogram

och

ordbehandlingsprogram i skrivundervisningen. Resultatet visar att lärarna använder
flera olika program eftersom de tryckt i mer än ett svarsalternativ (se figur 20).
Hur arbetar du med digitala verktyg i skrivutvecklingen?

(bilaga 2: figur 21)

I vår studie synliggörs även hur lärare arbetar med digitala verktyg i
skrivutvecklingen där skrivning i Word genom olika konstellationer (enskilt, par
och helklass) är mest förekommande. Lärarna redogör för att de ger eleverna
möjlighet att skriva texter i Word enskilt, men även i samspel med andra elever (se
figur 21).
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7.3 Varför digitala verktyg används i skrivutvecklingen
Nedan redovisas resultatet av frågorna där lärarna fått möjlighet att redogöra för
varför de använder digitala verktyg i skrivutvecklingen. Frågorna innefattar vilket
syfte lärare väljer att använda digitala verktyg samt i vilket syfte eleverna får
möjlighet att använda digitala verktyg.
I den öppna frågan: I vilket syfte använder eleverna digitala verktyg i
skrivutvecklingen? svarar respondenterna att det är viktigt att skapa ett lustfyllt
skrivande där eleverna motiveras. Lärarna anser även att användningen av digitala
verktyg i skrivutvecklingen skapar mer fokus på innehållet i elevernas texter. Några
lärare belyser även att det kan underlätta skrivandet för eleverna när de får använda
digitala verktyg. Slutligen påpekar några respondenter att syftet med att eleverna
använder digitala verktyg i skrivutvecklingen är för att öka elevernas digitala
kompetens. Respondenterna redogör även för att digitala verktyg kan fungera som
hjälpmedel i skrivundervisningen (scaffolding).
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande i vilket syfte digitala verktyg
används. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 4.
“Att det inte kräver så mycket rent fysiskt av eleverna att skriva digitalt. Jag anser
att det viktigaste i den tidiga läsutvecklingen är lusten i att skriva och för många
yngre barn kräver det mycket rent fysiskt att forma bokstäverna.”
“Fokus blir på att träna på att skriva istället för att lägga energi på att skriva för
hand. Fokus blir på innehållet i elevernas texter. Verktygen används även som
hjälpmedel för att få alla elever delaktiga och möjliggöra lärande hos alla elever.”
“För att utveckla sin skrivförmåga och sin digitala kompetens.”

I resultatet gällande syftet till att lärare väljer att använda digitala verktyg i sin
undervisning framkommer det olika svar. Några lärare menar att syftet är att väcka
intresse hos eleverna och skapa ett lustfyllt lärande, medan några av lärarna redogör
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för att digitala verktyg kan fungera som hjälpmedel och att användning av digitala
verktyg underlättar skrivandet.
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande i vilket syfte digitala verktyg
används. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 8.
“För att variera undervisningen och främja elevers skrivutveckling. Det används
även som hjälpmedel.”
“Skrivträning, skapa intresse och ge eleverna möjlighet att lära sig om digitala
verktyg”
“För att skapa intresse och göra det lustfyllt. Göra gemensamma texter och barnen
ser texten växa fram på tavlan. Barnen upptäcker att ord delas upp, stor bokstav och
punkt, stavning. Barnen är förundrade över hur mycket som vi tillsammans skriver
ner och kan följa med i arbetet.”

7.4 För- och nackdelar
skrivutvecklingen

med

digitala

verktyg

i

Nedan redovisas resultatet av frågorna där lärarna fått möjlighet att besvara
kryssfrågor gällande digitala verktygs påverkan på skrivundervisningen. Lärarna
har svarat på frågorna genom att trycka i något av svarsalternativen: Inte alls, delvis,
i hög grad. Lärarna har även svarat på två öppna frågor om för- och nackdelar som
de ser med användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen.
Anser du att digitala verktyg i skrivutvecklingen bidrar till ökad motivation hos
eleverna?
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(bilaga 2: figur 14)

Resultatet visar att majoriteten av lärarna, 14 av 17 (82,4%), anser att digitala
verktyg bidrar till ökad motivation hos eleverna. Tre lärare (17,6%) anser att
digitala verktyg delvis kan bidra till ökad motivation. Det är ingen respondent som
anser att digitala verktyg inte bidrar till ökad motivation hos elever (se figur 14).

Anser du att användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen försämrar
elevernas handstil?

(bilaga 2: figur 15)

Det framkommer att sex lärare (35,3%) anser att användning av digitala verktyg i
skrivutvecklingen inte försämrar elevernas handstil. Åtta lärare (47,1%) anser
delvis att användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen försämrar elevernas
handstil och tre lärare (17,6%) anser att användning av digitala verktyg försämrar
elevernas handstil i hög grad (se figur 15).

Anser du att digitala verktyg kan användas som hjälpmedel i skrivutvecklingen?

(bilaga 2: figur 16)
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Resultatet visar att 16 av 17 lärare (94,1%) anser att digitala verktyg kan användas
som hjälpmedel i skrivutvecklingen. Endast en lärare anser att det delvis kan
användas som hjälpmedel. Följaktligen kan digitala verktyg stödja eleverna
(scaffolding) i deras skrivutveckling (se figur 16).

Anser du att användning av digitala verktyg främjar elevers skrivutveckling?

(bilaga 2: figur 17)

Det framkommer att fyra lärare (23,5%) anser att användning av digitala verktyg
främjar skrivutvecklingen delvis och 13 lärare (76,5%) anser att användning av
digitala verktyg främjar elevers skrivutveckling i hög grad. Majoriteten av lärarna
anser att digitala verktyg främjar elevers skrivutveckling (se figur 17).

Anser du att användning av digitala verktyg påverkar elevers koncentration
negativt?

(bilaga 2: figur 18)

Det framkommer att tio lärare (58,8) anser att digitala verktyg inte påverkar elevers
koncentration negativt, å andra sidan anser sex respondenter (35,3%) att det delvis
kan påverka koncentrationen negativt och en lärare anser att digitala verktyg
påverkar elevers koncentration negativt i hög grad (se figur 18).
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I den öppna frågan: Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen? Framkommer det att majoriteten av respondenterna anser att det
finns flera fördelar med att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen. Några av
fördelarna är att digitala verktyg kan underlätta för eleverna under skrivandet av
texter, men även att motivationen ökar då eleverna använder digitala verktyg. Ett
fåtal lärare poängterar även att det blir enklare att anpassa uppgifter till varje elev
genom användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen. Ytterligare fördelar som
lyfts fram med att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen är att eleverna inte
behöver forma bokstäver, vilket kan underlätta för elever som har svårigheter med
finmotoriken.
Nedan följer tre centrala citat från respondenter gällande fördelar med digitala
verktyg. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 11.
“Underlättar för eleverna att ändra i sina texter t.ex. blir det lättare för eleverna att
sudda i sina texter och skriva om. Eleverna kan även lägga till fler meningar i mitten
av en text. Motivationen ökar även då eleverna får använda digitala verktyg, vilket
gör att de tycker att det blir roligare att skriva och texterna kan bli längre.”
“Kan enkelt anpassa uppgifter till varje elev”
“De elever som har svårigheter med finmotorik och då inte behöver forma bokstäver
för att skriva texter, man får även hjälp med att stava och texter blir ofta längre när
elever skriver på datorn (då det oftast upplevs om roligare).”

I den öppna frågan: Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen? redogör respondenterna för att det inte finns några omfattande
nackdelar med att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen. Några enstaka
lärare anser däremot att det finns ett fåtal nackdelar och redogör för att tekniken kan
strula eller att det inte alltid finns tillräckligt med enheter. En lärare redogör även
för att en nackdel kan vara att det tar lång tid för eleverna att hitta rätt tangent.
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Emellertid anser lärarna att det inte finns några nackdelar med att använda digitala
verktyg förutsatt att undervisningen varieras.
Nedan följer centrala citat från respondenter gällande nackdelar med digitala
verktyg. För alla respondenternas svar se bilaga 3: fråga 12.
“De elever som inte har bokstäverna och / eller bokstavsljuden klart för sig kan få
svårare att skriva på datorn än med penna. Vissa sitter jättelänge och letar efter rätt
tangent istället för att lätt skriva bokstaven på papper. De elever som har svårt för
alfabetet måste på datorn veta vilken Versal de ska trycka på, när de i sitt huvud
letar efter en gemen. Inte alltid det gynnar dem. Ibland när de får stavningsförslag
blir de också osäkra o byter ord för de inte litar på sin egen förmåga längre”
“Överkonsumtion, variation behövs.”
“Jag tycker inte att mycket missgynnas av det så länge man inte fokuserar bara på
det. Det är viktigt att de övar upp sin finmotorik med penna och papper också. Det
är också viktigt att ha en variation på sin undervisning så det inte blir enformigt för
eleverna.”
“När det inte finns tillräckligt med enheter, när tekniken strular”

8. Diskussion
I detta avsnitt drar vi slutsatser av undersökningen och diskuterar empiri och
resultat. Följaktligen knyter vi an resultat och slutsatser till vårt syfte som innefattar
lärares uppfattningar och erfarenheter samt till studiens frågeställningar 1)
Huruvida, hur, och varför använder lärare digitala verktyg i skrivutvecklingen? 2)
Vilka för- och nackdelar ser lärare med att använda digitala verktyg i
skrivutvecklingen? Undersökningens metod diskuteras och problematiseras utifrån
frågeställningarna, genomförande, resultat och slutsatser. Vi har nedan delat in
diskussionen i kategorier som utgår från våra frågeställningar för att tydliggöra vårt
resultat. En del resultat i vår studie är helt i linje med den tidigare forskningen
medan några resultat går stick i stäv med den tidigare forskningen.
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8.1. Användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen
I resultatet av vår undersökning framgår det att alla 17 lärare använder digitala
verktyg i skrivutvecklingen för att gynna elevernas skrivande. Det framgår att
lärarna arbetar med digitala verktyg genom att eleverna får skriva i Word utifrån
olika konstellationer som helklass, par och enskilt. Det synliggörs även att ASL är
något som är vanligt förekommande i skrivundervisningen eftersom begreppet
förekommer i majoriteten av lärarnas svar, exempelvis skriver en lärare “Jag arbetar
med ASL för att främja elevers skrivutveckling. ”Detta resultat går i linje med
Genlott och Grönlunds (2013) studie angående att skriva sig till läsning som visar
att metoden främjar elevernas skrivutveckling. Resultatet visar att respondenterna i
Genlott och Grönlunds (2013) studie och respondenterna i vår studie anser att elever
lär i samspel med varandra. Det sociokulturella perspektivet är den mest
förekommande kunskapssyn som synliggjorts i den tidigare forskningen samt i
svaren från våra 17 respondenter. Det framgår att lärarna anser att elever lär i
samspel med varandra eftersom de framhäver sociala begrepp som t.ex.
tillsammans, gemensamt, arbeta i par, arbeta i helklass, genomgående i deras svar,
vilket är begrepp som präglas av den sociokulturella synen (Lantz-Andersson &
Säljö 2014).
Vår studie visar även att lärare använder sig av metoden Spökskrivning, en metod
som innebär att elever skriver en berättelse på dator utifrån sin egen förmåga där
orden inte behöver bli korrekt stavade. Eleven berättar sedan sin berättelse muntligt
för läraren som samtidigt skriver ner berättelsen korrekt och skriver ut den
(Trageton 2014). Liberg (5/5–2015) och Nordmark (2014) redogör för hur digitala
verktyg bidrar till mer fokus på innehållet än processen, vilket Spökskrivning är ett
exempel på.
I vår studie framgår det att några av respondenterna anser att det är viktigt att skapa
ett lustfyllt skrivande där eleverna motiveras. Respondenterna menar att ett lustfyllt
skrivande kan skapas genom ett varierat arbetssätt, exempelvis skriver en lärare
“Jag försöker arbeta på ett varierat arbetssätt genom att både skriva digitalt och för
hand.” Norlings (2019) studie går i linje med respondenternas svar om vikten av att
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skapa ett lustfyllt skrivande. Forskaren ger ett exempel på hur lärare kan arbeta
utifrån det här och nämner den informella strategin. Strategin utgår från ett
barnperspektiv och beskrivs som en strategi fylld med spontanitet, lustfylldhet samt
barnaktiviteter. Utgångspunkterna, intressen och erfarenheter, lyfts även fram i Lgr
11 (2019). I läroplanen står det skrivet att undervisningen ska utgå från elevernas
intressen samt utifrån de erfarenheter som eleverna har tillägnat sig.
Utöver digitala metoder som används i skrivutvecklingen har även digitala program
lyfts fram i tidigare forskning. Digitala program som kan användas i
skrivutvecklingen presenteras i studien av Sulak (2018) som redogör för
exempelvis Word och sociala medier. Ytterligare en studie som redovisar digitala
program är studien av Helleve och Almås (2017) som presenterar programmen
Youtube och PowerPoint. Vår studie visar att lärare använder flera olika digitala
program i sin skrivundervisning. Det mest förekommande programmet som våra
respondenter använder är Word och Drive, vilket även Sulak (2018) lyfter fram som
vanliga program att använda i elevers skrivutveckling.
Ytterligare program som presenteras av våra respondenter och som ska gynna
elevers skrivutveckling är: Bingel, Appwriter, Skolstil, Widgit writer, elevspel,
Skolplus,

inläsningstjänst,

dikteringsprogram

och

ordbehandlingsprogram.

Dikteringsprogrammet och ordbehandlingsprogrammet tydliggörs även i den
tidigare forskningen. Programmet diktering framhävs i studien av Kraft et al. (2019)
där det tydliggörs att programmet kan skapa goda möjligheter för att utveckla
elevers skrivförmåga och hjälpa elever i skrivsvårigheter, vilket går i linje med vår
undersökning. Ytterligare en studie som lyfter fram att ordbehandlingsprogram kan
gynna elevernas skrivutveckling är studien av Andresen (2016). I studien
presenteras fördelar med att använda digitala verktyg i klassrummen. Andresen
(2016) redogör för att digitala verktyg kan stötta eleverna genom att hjälpa dem
med att korrigera stavning eller grammatiska fel. Ordbehandlingsprogrammet
framhävs även i studien av Nordmark (2014) som inte är av samma uppfattning som
ovan nämnda studier eftersom hon poängterar att programmet inte gynnar elevers
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skrivutveckling. Däremot är studien inte genomförd i årskurs 1–3 utan på
gymnasiet, vilket leder till att programmet kan fungera olika beroende på elevernas
ålder.
Respondenterna redogör för vikten av att använda ett varierat arbetssätt samt för
olika program som de använder i undervisningen. Dessa svar styrker varandra då
lärarna använder olika program, vilket leder till att de varierar sin undervisning.
Lärarnas didaktiska val gällande användning av digitala verktyg i skrivutvecklingen
kan bero på olika faktorer. I den tidigare nämnda studien av Sang et al. (2010)
presenteras faktorer som kan påverka lärares didaktiska val gällande hur de väljer
att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen. Faktorer som presenteras i studien
är tillgången till teknik, internetåtkomst samt vilken teknikundervisning som
läraren har tagit del av. Faktorer som påverkar huruvida och hur lärare väljer att
använda digitala verktyg i skrivutvecklingen presenteras även i vår studie där bland
annat tillgången till teknik diskuteras. Majoriteten av respondenterna anser att
tillgången är avgörande för huruvida och hur digitala verktyg används då 16 av 17
lärare svarar att tillgången av digitala verktyg är en avgörande faktor. Det är tio
lärare som svarar att eleverna har varsitt digitalt verktyg medan sju svarar att det
endast finns en uppsättning Chromebooks till flera klasser. Resultaten från vår
studie och Sangs et al. (2010) studie bekräftar varandra gällande att tillgången är en
central faktor till digitala verktygs användning i skrivutvecklingen.

8.2 Fördelar och nackdelar med att använda digitala
verktyg
I den tidigare forskningen har vi även tagit del av forskning som belyser för- och
nackdelar med att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen. Det framkommer
att det finns delade meningar om huruvida det är positivt eller negativt att använda
digitala verktyg i skrivutvecklingen, vilket inte stämmer överens med vår studie då
alla respondenter anser att det främjar skrivutvecklingen att arbeta med digitala
verktyg. I Mangens studie (2016) diskuteras flera nackdelar med att använda det
43
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

digitala i skrivutvecklingen. En nackdel som lyfts fram är att eleverna inte får
använda sin finmotorik som eleverna gör vid handskrivning. Detta är även något
som vissa av våra respondenter redogör för som en nackdel, men respondenterna
menar att genom en variation mellan det traditionella skrivandet och det digitala
skrivandet ska användning av digitala verktyg inte påverka elevernas handstil,
exempelvis skriver en lärare “Jag tycker inte att mycket missgynnas av det så länge
man inte fokuserar bara på det. Det är viktigt att de övar upp sin finmotorik med
penna och papper också”.
En annan nackdel med att använda digitala verktyg i skrivutvecklingen
uppmärksammas i en intervju för Expressen med Isak Skogstad, “Penna och papper
är bättre än surfplattor” (2/12–19). Skoldebattören anser att användandet av skärmar
stör elevernas koncentrationsförmåga. Skogstad berättar att det är läraren som bör
använda digitala verktyg och inte eleverna. Skogstad påpekar att eleverna lär sig
mest genom lärarledd undervisning och inte genom eget arbete med surfplattor. I
vår studie framgår det att några få lärare är av samma syn som Skogstad gällande
att skärmar kan påverka elevernas koncentrationsförmåga negativt. Resultatet går
däremot stick i stäv gällande Skogstads påpekande om att det endast är läraren som
bör använda digitala verktyg i undervisningen. Resultatet i vår studie visar att 16
av 17 lärare utgår från att både lärare och elev ska använda digitala verktyg i
skrivundervisningen och en lärare ger endast eleverna möjlighet att använda
digitala verktyg i skrivutvecklingen. Alla respondenter är därmed helt emot
Skogstads uttalande att elever lär sig mest genom lärarledd undervisning och inte
genom eget arbete med surfplattor.
Ytterligare nackdelar med att använda digitala verktyg i skrivundervisningen
presenteras i studien av Nordmark (2014). Eleverna kan använda ett
ordbehandlingsprogram som rättar eventuella skrivfel när eleverna skriver på dator.
Enligt Nordmark (2014) leder det här till att eleverna inte får förståelse för hur ordet
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ska stavas utan endast väljer det alternativ som programmet föreslår. I artikeln
framgår det även att elevernas tålamod kan påverkas vid användning av digitala
verktyg. Eleverna kan känna att de vill bli färdiga fort och bearbetar därför inte sina
texter. Resultatet i vår undersökning synliggör däremot inte några nackdelar med
att använda ordbehandlingsprogram i undervisningen. Det är 13 av 17 lärare som
använder ordbehandlingsprogram, men ingen av lärarna lyfter fram någon nackdel
med att använda det i skrivundervisningen. Däremot ser vi en brist med vårt
frågeformulär då vi inte ställer någon fråga angående nackdelar om programmet i
anslutning till frågan. För att vidareutveckla vår studie skulle man kunna ställa
följdfrågor om för- och nackdelar till de olika programmen som lärarna använder.
I den tidigare forskningen framkommer det fler nackdelar gällande digitaliseringens
utveckling i skolan, vilket är att lärare saknar kunskap om hur de digitala verktygen
ska användas i undervisningen (Helleve & Almås 2017). Detta är även något som
synliggjorts i vår studie då en del lärare svarar att de har delvis kompetens och några
svarar att de har hög kompetens, men det är även respondenter som svarar att de
vill få möjlighet att utveckla sin kompetens inom digitala verktyg.
I vår undersökning framkommer det fler fördelar med att använda digitala verktyg
i skrivutvecklingen. En av fördelarna som lyfts fram av respondenterna är att
användning av digitala verktyg leder till mer fokus på innehållet i elevernas texter
och inte på hur eleverna formar bokstäverna, exempelvis skriver en lärare “De
elever som har svårigheter med finmotorik och då inte behöver forma bokstäver för
att skriva texter, man får även hjälp med att stava och texter blir ofta längre när
elever skriver på datorn (då det oftast upplevs som roligare).” Detta går i linje med
Nordmarks (2017) studie som redogör för att med hjälp av digitala verktyg kan
fokus skifta från produkten till processen. Det stämmer även överens med Libergs
uttalande i en intervju för SVT, ”Dator vanligare då barn lär sig skriva”, (5/5–15),
där hon berättar att det finns många fördelar med att använda datorer och nämner
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bland annat att innehållet i elevernas texter får ett större fokus när eleverna skriver
på dator. Utifrån tidigare forskning och vårt resultat framgår det att elever orkar
skriva längre texter när de får skriva med digitala verktyg. Eleverna orkar även
ändra i texterna och lägga till olika delar efter hand. Följaktligen kan eleverna lägga
ner mer tid och energi på innehållet när de får möjlighet att skriva med digitala
verktyg.
I resultatet av vår undersökning framgår det även att majoriteten av respondenterna
anser att användning av digitala verktyg kan öka elevernas motivation, exempelvis
skriver en lärare “Motivationen ökar även då eleverna får använda digitala verktyg,
vilket gör att de tycker att det blir roligare att skriva och texterna kan bli
längre.”Detta går helt i linje med tidigare forskning gällande fördelar med att
använda digitala verktyg i skolan. Andersson et al. (2019) och Andresen (2016)
redogör i sina studier för att en fördel med att använda digitala verktyg är att
eleverna blir mer motiverade när dem får skriva på dator.
I studien av Nurmilaakso (2015) framkommer det att lärare anser att det kan vara
enklare för vissa elever att skriva på dator. Detta stämmer överens med resultatet
som synliggjorts i vår studie då några lärare redogör för att digitala verktyg kan
användas som ett hjälpmedel. Några lärare menar att användning av digitala verktyg
i skrivutvecklingen kan underlätta för eleverna i deras skrivande.

8.3 Sammanfattande diskussion
En slutsats av vår analys är att respondenterna anser att digitala verktyg kan främja
elevers skrivutveckling, vilket går i linje med majoriteten av den tidigare
forskningen. Respondenterna anser att digitala verktyg kan motivera eleverna och
underlätta deras skrivande i likhet med Anderssons (2019) och Andresens (2016)
studier. Respondenterna anser även att digitala verktyg bidrar till att eleverna kan
fokusera på innehållet i deras texter i likhet med (Nordmark 2014). Lärarna i vår
undersökning anser även att digitala verktyg kan användas som ett hjälpmedel,
scaffolding, vilket även Kraft (2019) och Forsling redogör för i sina artiklar.
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Emellertid kan vi också dra slutsatsen att ett fåtal respondenter anser att digitala
verktyg kan påverka finmotoriken och koncentrationen negativt i likhet med
Mangen (2016), men respondenterna i vår undersökning redogör för att om
undervisningen varieras ska elevernas finmotorik och koncentration inte påverkas
negativt.

8.4 Metoddiskussion
Denscombe (2018) presenterar några nackdelar med att använda frågeformulär i sin
studie och diskuterar därmed förkodade frågor. När en studie endast består av
förkodade frågor kan respondenten uppleva det som begränsande. Det kan även
snedvrida resultaten eftersom vi som forskare kan forma frågorna efter hur vi ser
på digitala verktyg. Vi har därför valt att i den här studien variera förkodade frågor
och öppna frågor för att skapa de förutsättningar som krävs för att respondenten ska
kunna svara så sanningsenligt som möjligt. Vi har även valt att variera frågorna för
att skapa variation i formuläret eftersom Denscombe (2018) poängterar vikten av
att skapa variation i formuläret för att förhindra att respondenten blir uttråkad.
Metoden har varit lämplig att använda till vår undersökning eftersom vårt syfte var
att undersöka lärares uppfattningar om digitala verktyg i skrivutvecklingen samt
deras didaktiska val, vilket frågorna i formuläret utgår från. Metoden har bidragit
till att vi har fått svar på frågor som analyserats kvalitativt och kvantitativt.
Frågorna i formuläret har påverkats av den tidigare forskningen som vi har tagit del
av, främst det sociokulturella perspektivet eftersom det genomsyrar den tidigare
forskningen. Vi vill härmed ytterligare en gång poängtera att vår studie har
påverkats av forskarnas framställning av perspektivet, vilket återigen inte behöver
vara sanningen. Några forskare som Klapp (2015), Lantz-Andersson och Säljö
(2014) och Säljö (2014) har influerat våra frågor i frågeformuläret. Några frågor
har därmed formats utifrån forskarnas framställning av det sociokulturella
perspektivet genom att olika sociala aspekter funnits med som alternativ.
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Vi anser däremot att en del svar från respondenterna är kortfattade. Vi hade velat få
ta del av mer detaljerade svar från respondenterna, vilket hade kunnat möjliggöras
med metoden intervju. Metoden intervju hade kunnat möjliggöra mer berikade svar
kopplat till våra frågeställningar genom att vi hade kunnat ställa följdfrågor, vilket
inte gick att genomföra med vår metod. Intervjuer hade även kunnat ge mer
detaljerade svar än de svar som vi har fått från frågeformuläret eftersom det kan
kännas lättare att prata än att skriva. Följaktligen skulle intervjuer kunnat bidra till
mer detaljerade svar.

9. Slutsatser och förslag på vidare forskning
I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån vårt resultat och förslag på vidare
forskning inom ämnet.

9.1 Slutsatser
Resultatet som framkommit i undersökningen visar att alla respondenter anser att
användning av digitala verktyg i undervisningen främjar elevers skrivutveckling.
Resultatet stämmer inte helt överens med tidigare forskning där det också
tydliggörs att digitala verktyg kan påverka skrivutvecklingen negativt.
Respondenterna i vår studie har en positiv uppfattning om och syn på digitala
verktyg och majoriteten anser att användning av digitala verktyg bidrar till ökad
motivation hos eleverna. Majoriteten av respondenterna anser även att både lärare
och elever bör använda digitala verktyg i skrivundervisningen genom olika
arbetssätt. De flesta av lärarna anser inte att det finns några nackdelar med att
använda digitala verktyg förutsatt att undervisningen varieras. Resultatet visar, i
samstämmighet med tidigare forskning, att det råder olika uppfattningar om och
erfarenheter av digitala verktyg i skrivundervisningen. Emellertid präglas
resultatet av vår undersökning samt den tidigare forskningen av det
sociokulturella perspektivet då begrepp som tyder på gemensamt lärande är
centralt.
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Vår studie kan leda till att lärare får inspiration till olika metoder att använda i sin
egen undervisning. Resultaten redogör däremot inte för akademiska resultat,
vilket leder till att lärare kan använda sig av metoder som inte gynnar elevers
skrivutveckling i längden.

9.2 Vidare forskning
Vår studie har endast vänt sig till lärare och därför anser vi att en bredare studie
om ämnet bör genomföras. Följaktligen menar vi att framtida forskning bör
använda fler forskningsmetoder där inte endast lärarnas perspektiv synliggörs. Vi
anser även att observationer och elevperspektiv kan inkluderas under en större
undersökning som kan pågå under en längre tid. En sådan studie ger möjlighet till
att synliggöra huruvida lärarnas uppfattningar om användning av digitala verktyg
i skrivutvecklingen går i linje med elevernas akademiska resultat.
Som tidigare nämnts i den inledande delen av studien utvecklas den digitala
tekniken kontinuerligt, vilket påverkar skolorna. Digitaliseringen har medfört
förändringar i läroplanen där syftet var att öka innebörden av den digitala
kompetensen och stärka dess roll i undervisningen. Enligt vår uppfattning
kommer digitaliseringen medföra ytterligare påverkan och förändringar inom
skolan. Vi anser att det finns för lite forskning angående hur användning av
digitala verktyg påverkar elevers akademiska resultat och därför bör det
genomföras ytterligare forskning inom ämnet. Verksamma lärare kan sedan ta del
av de akademiska resultaten, vilket i sin tur kan utveckla lärarnas profession och
val av metoder att använda i elevers tidiga skrivutveckling.

49
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

10. Referenser
Andersson, S., Sandberg, G., & Garpelin, A. (2019). To teach writing: Teachers’
perspectives on how to promote children’s writing development in the Swedish
preschool class. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2).
doi.org/10.23865/njlr.v5.1460
Andresen, Bent. (2016) The acquisition of literacy skills in 1:1 classrooms – the
Danish case. Education and Information Technologies 22, pages 533–550 (2017).
doi.org/10.1007/s10639-016-9488-7.
Arnmar-Olsdotter, Anna. (2015). Dator vanligare då barn lär sig skriva. Dagens
nyheter, 5 februari. https://www.svt.se/nyheter/allt-vanligare-med-dator-viskrivinlarning
Denscombe, Martyn. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund:
Studentlitteratur.
Forsling, Karin. (2019). Designs for Learning: Focus on Special Needs. Designs
for learning, 2019, Volym 11, Nummer 1. DOI: doi.org/10.16993/dfl.106
Fridolfsson, Inger. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. 3. uppl. Lund:
Studentlitteratur
Genlott, Agélii & Grönlund, Åke. (2013). Improving literacy skills through
learning reading by writing: The iWTR method presented and tested. Computers
& Education, 2013, Volym 67: 98-104.
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.03.007.

50
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

Helleve, Ingrid & Almås, Aslaug. (2017). Teachers’ Experiences with Networked
Classrooms in Norway. Education research international, 07/2017, Volym 2017.
doi.org/10.1155/2017/8560171

Kraft, S., Thurfjell, F., Rack, J., & Wengelin, Åsa. (2019). Lexikala analyser av
muntlig, tangentbordsskriven och dikterad text producerad av barn med
stavningssvårigheter. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3).
https://doi.org/10.23865/njlr.v5.151
Klapp, Alli (2015). Bedömning, betyg och lärande. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur
Lantz-Andersson, Annika & Säljö, Roger (red.) (2014). Inledning: Lärmiljöer i
omvandling - En yrkesroll i utveckling. Lärare i den uppkopplade skolan. 1.
uppl. Malmö: Gleerup. S. 13-37.
Säljö, Roger. (2014). Den lärande människan. Liberg, C (red). Lärande, skola,
bildning: [grundbok för lärare]. tredje [reviderade och uppdaterade] utgåvan
Stockholm: Natur & kultur. S. 251-309.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019.
Stockholm:Skolverket.
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolanforskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019

Mangen, Anne. (2016). What Hands May Tell Us about Reading and Writing.
Educational theory, Volym 66: 457-477. doi.org/10.1111/edth.12183.
Nordmark, Marie (2014). Digitalt skrivande i gymnasieskolans
svenskundervisning: en ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen. Diss. Örebro :
Örebro universitet, 2014 Tillgänglig på Internet:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-33223
51
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

Nordmark, Marie. (2017). Writing Roles: A Model for Understanding Students’
Digital Writing and the Positions That They Adopt as Writers. Computers and
Composition, Volume 46, December 2017, Pages 56-71.
doi.org/10.1016/j.compcom.2017.09.003

Norling, Martina. (2019). En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om
undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i
förskola och förskoleklass. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1).
https://doi.org/10.7577/nbf.2958
Nurmilaakso, Marja. (2015). How children can support their learning to write and
read by computer in the early years of school. Journal of Teacher Education for
Sustainability, vol. 17, no. 1, pp. 99ñ107, 201. https://doi.org/10.1515/jtes-20150008
Penna och papper är bättre än surfplattor (2019) Expressen, 2 december.
https://www.expressen.se/ledare/penna-och-papper-ar-battre-an-surfplattor/
Regeringskansliet. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner (2017).
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-ilaroplaner-och-kursplaner/
Sang, G, Valcke, M, Van Braak, J, Tondeur, J & Zhu, C 2010, 'Predicting ICT
integration into classroom teaching in Chinese primary schools: exploring the
complex interplay of teacher-related variables', Journal of Computer Assisted
Learning, vol. 27, no. 27 (2), 160-172., pp. 160-172.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00383.x

52
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

Skolverket. Att skriva med och utan digitala verktyg (2018).
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/apiv2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-lasskriv/Förskoleklass/036_tidigskrivundervisning/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentA/Artiklar/M36_F3_07A_Att_skriva_med_och_utan_klar.docx
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020)
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-meddigitala-verktyg/skriva-med-digitala-verktyg/
Sulak, Suleyman Erkham. (2018). Investigation of Writing Habits of Primary
School Teachers* International Electronic Journal of Elementary Education,
volym 10: 497-504, DOI: 10.26822/iejee.2018438140.
Trageton, Arne. (2014). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola.
2., [rev.] uppl.Stockholm:Liber

53
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

11. Bilagor
11.1 Bilaga 1 - Informationsbrev
Hej!
Vi heter Linnea Falinder och Isabelle Gustavsson. Vi läser vår sista termin på
"Grundlärarprogrammet med inriktning F-3" på Högskolan i Kristianstad och
skriver just nu vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om och hur
digitala verktyg används i skrivutvecklingen. Vi vill även synliggöra lärares
uppfattningar gällande användningen av digitala verktyg i den tidiga
skrivutvecklingen.
Målgrupp
Vi söker dig som är verksam lärare med inriktning årskurs 1–3. Frågorna i
formuläret handlar om dina uppfattningar och erfarenheter gällande användandet
av digitala verktyg i skrivutvecklingen.
Etiska överväganden
Denna enkät kommer att vara anonym där din fullständiga integritet säkerställs
genom att namn- och personuppgifter inte behöver registreras. Du har även
möjlighet att avbryta utan att förklaring krävs. Enkäten stöder en lämplig
hantering samt skydd av data genom användning av Google där hanteringen av
enkätsvaren endast finns tillgänglig för oss. Vi kommer att analysera,
dokumentera och publicera våra resultat och tolkningar öppet, ärligt och
transparent där vi samtidigt respekterar konfidentialitet rörande uppgifter och
resultat.
Ansvariga för enkäten är Linnea Falinder och Isabelle Gustavsson.
Kontaktuppgifter:
X
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11.2 Bilaga 2-Kvantitativa data

Figur 1

Figur 2
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Figur 3

Figur 4

56
Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

Figur 5

Figur 6
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Figur 7

Figur 8
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Figur 9

Figur 10
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Figur 11

Figur 12
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Figur 13

Figur 14
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Figur 15

Figur 16
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Figur 17

Figur 18
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Figur 19

Figur 20
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Figur 21
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11.3 Bilaga 3 - Kvalitativa data
Fråga 1:
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Fråga 8:
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Fråga 11:
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Fråga 12:
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