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Syftet med föreliggande studie är att studera attityder till datorn och pennan som 

skrivverktyg i undervisningen hos elever i årskurs 3. För att uppnå syftet med studien 

användes flera metoder i form av 120 enkäter och sex intervjuer med elever i årskurs 

3. Resultatet visar att eleverna i studien är positivt inställda till båda skrivverktygen 

men att de är medvetna om vilket skrivverktyg de föredrar. Resultatet visar även olika 

anledningar som ligger till grund för elevernas val av skrivverktyg där den främsta 

anledningen för båda skrivverktygen är att det upplevs som roligare. 
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1. Inledning 

Trageton (2014, s.183-185) belyser att handskrivandet för över 100 år sedan hade en 

dominerande roll i skolans undervisning men att det nu har ändrats. Han beskriver 

hur Sverige som sista land i Norden har infört även datorskrivande som ett centralt 

mål i läroplanen. Trageton framhåller handskrivning som ett komplement till 

datorskrivandet.  Taube (2013 s.59) beskriver hur det förr var viktigt att elever lärde 

sig skriva vackert. Särskild undervisningstid lades på välskrivning för att utveckla en 

jämn och fin handstil. Idag ser det annorlunda ut. Anledningen till denna förändring 

kan vara att andra kunskapsområden tagit över och lämnat mindre tid till 

välskrivning. Det kan också bero på att kraven på färdighetsövning utbytts mot krav 

på utvecklande av kreativitet, eget tänkande och andra förmågor. Ytterligare en 

anledning kan vara tillgången till datorer. Lövgren (2009 s.7) framhåller att allt fler 

tidigarelärare väljer datorn som skrivverktyg framför att låta eleverna skriva för 

hand. Denna utveckling visar på en positiv attityd till datorn som skrivverktyg hos 

lärare. Hur förhåller sig då eleverna till denna utveckling? Vilket skrivverktyg 

föredrar eleverna och vilka anledningar kan ligga bakom deras val? Genom 

föreliggande studie vill vi ta reda på vilket skrivverktyg eleverna väljer och varför.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att studera attityder till datorn och pennan som 

skrivverktyg i undervisningen hos en grupp elever i årskurs 3. 

Forskningsfrågor 

- Vilket skrivverktyg föredrar eleverna? 

- Vad är det som får eleverna att föredra just det skrivverktyget? 

 

1.2 Begrepp och definitioner 

ASL – Att Skriva sig till Läsning 

Att Skriva sig till Läsning är ett arbetssätt där eleverna arbetar med datorn som 

skrivverktyg i läs- och skrivinlärningen. Handstilsövningen skjuts upp till årskurs 2 

då eleverna både utvecklat sin läs- och skrivförmåga men även sina motoriska och 

finmotoriska förmågor (Trageton 2014, s.183-185). 
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Skrivverktyg 

Med skrivverktyg menas det redskap eleverna använder sig av när de skriver. I 

föreliggande studie fokuserar vi på pennan och datorn som skrivverktyg.  

 

Attityd 

Med attityd menas elevernas inställning, åsikter och tankar om skrivverktyg

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Under rubriken 2.1 Tidigare forskning redogörs för tidigare forskning som är relevant 

för studien. Under rubriken 2.2 Rådande styrdokument presenteras de centrala mål 

och syften ur läroplanen som är aktuella för föreliggande studie.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för tidigare forskning inom ASL, forskning som förespråkar datorer, 

forsknings som förespråkar pennan samt forskning om lärares attityder till 

skrivverktygen. 

2.1.1 Forskning om Att Skriva sig till Läsning som metod 

Agélii Genlott  & Grönlund (2016, s102-103) har genomfört en studie gällande läs- 

och skrivförmågan hos elever i årskurs 1. Studien jämför studieresultat mellan elever 

i två grupper, en testgrupp som arbetat med ASL och en kontrollgrupp som arbetat 

traditionellt. När det gäller elevernas skrivförmåga visar resultatet att eleverna i 

testgruppen producerade längre texter som hade en tydlig röd tråd av logiska 

händelser än eleverna i kontrollgruppen. Lärarnas bedömning av testgruppens texter 

visade att en majoritet av eleverna uppnådde de skrivkunskaper som krävs på 

nationella proven i årskurs 3. Detta är dock inte formellt testat utan en bedömning 

baserad på erfarenhet. Studien framhåller att elever som är lågpresterande i läs- och 

skrivförmågor presterade bra på testet. En elev med misstänkt dyslexi kunde 

producera en fullt läslig text på 359 ord. Studien framhöll även att 

en normalpresterande elev producerade text på ungefär 700 ord medan en 

högpresterande elev producerade en text på 2319 ord. Texterna i testgruppen 

jämfördes inte med testerna i kontrollgruppen då det inte fanns några texter att 

jämföra med. Kontrollgruppens texter var så pass korta att de inte kvalificerades som 

berättelser.  
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Trageton (2014, s.183-185) genomförde 2012 en enkätstudie där resultatet visade att 

lärare som arbetat med ASL ansåg att det i undervisningen borde vara 

datorskrivande än handskrivande och att det då speglar samhällets användning av 

verktygen. Trageton beskriver reaktioner på projektet Textskapande på dator (1999-

2002) där skrivstilundervisningen införs först i andra skolåret. Det handlade inte om 

att välja bort handskriften utan om att minska svårigheterna med motorik och 

öga/handkoordination i bokstavsformandet. Föräldrar var oroliga för vad som skulle 

ske med handskriften och uttryckte oro över om eleverna skulle vara intresserade av 

handskrift när de arbetat på dator som skrivverktyg. Trageton beskriver att elever i 

årskurs 2 var väldigt intresserade av att lära sig handskrift och att de ansåg det vara 

nästan lika bra som datorskrivning. Handskriftsundervisningen i årskurs 2 var i 

enlighet med den traditionella handskriftsundervisning som bedrivits i årskurs 1 men 

tog betydligt mindre tid. Trageton framhåller att det endast tog 10-15 skoltimmar i 

årskurs 2 i motsats till de 120 timmar man tidigare lagt ned på 

handskriftsundervisning. Dessutom visade en undersökning som gjordes 2003 att 

tidig datorskrivning och uppskjuten skrivstilsundervisning ledde till bättre kvalitet av 

handskriften 

 

2.1.2 Forskning om elevers erfarenhet av skrivverktygen 

Goldberg, Russel och Cook (2003 s.17-20) framhåller datorn som ett värdefullt 

verktyg för att utveckla skrivförmågan. De beskriver hur elever som använde sig av 

datorer lade ned mer tid på skrivprocessen och producerade längre och mer tekniskt 

felfria texter än med papper och penna. De lyfter fram en studie som visar att 

datorskrivande bidrog till en blygsam men konsekvent förbättring av textkvaliteten. I 

studien deltog 28 studenter och av dem föredrog två tredjedelar datorn framför att 

skriva för hand. Studien visade att elever som skriver på datorer för att utveckla sin 

skrivförmåga producerar i regel texter av högre kvalitet än elever som utvecklar 

skrivförmågan genom att skriva för hand. Datorskrivandet gör skrivandet till en mer 

social process där eleverna kan dela sitt arbete med varandra. Genom att skriva på 

datorer tenderar eleverna att göra mer ändringar under skrivprocessen snarare än 

efter. Eleverna tenderar även genom datorskrivande att engagera sig mer i 

revideringen av texten, dela och ta emot feedback av sina kamrater och gynnas av 

lärarfeedback tidigare i skrivprocessen. 
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Goldberg, Russel och Cook framhåller även en studie som visar att elever som skriver 

med pennan är väl strukturerade i sitt skrivande. Skrivprocessen är mer linjär då 

eleverna brainstormar, skriver utkast som de sedan reviderar, producerar ytterligare 

ett utkast som de sedan korrekturläser innan texten är färdigproducerad. Elever som 

skriver på dator börjar skriva medan idéerna flödar och tenderar ändra idéerna innan 

de skriver färdigt ett utkast. Eleverna som skrev på dator verkade även mer villiga att 

överge sina idéer mitt i för att börja på en ny idé. För elever som skriver på dator 

revideras texten kontinuerligt i motsats till elever som skriver med pennan där 

revideringen sker först efter ett första producerat utkast. En annan aspekt på 

datorskrivande som Goldberg, Russel och Cook framhåller är att datorer motiverar 

elever, särskilt de som är motvilliga till att skriva. De beskriver studier som visar att 

motvilliga studenter var mer villiga att engagera sig i skrivprocesser när de använde 

sig av datorn. De motvilliga eleverna skrev oftare, i längre perioder och producerade 

mer text än när de använde sig av pennan. Goldberg, Russel och Cook belyser även en 

studie som visade att det tenderade att ta längre tid att producera skrift på dator än 

på papper. Anledningen till detta kan vara bristande förmåga att använda sig av 

tangentbord, om denna förmåga tränas upp skulle det gå fortare att producera 

datorskriven text.  

Sämfors (2009, s.253-267) menar att datorn som kompensatoriskt hjälpmedel bör 

sättas in tidigt. Hon lyfter forskning som visar att om sådana åtgärder sätts in under 

år ett och två kan upp till 80% av de lässvaga eleverna uppnå normal läs- och 

skrivförmåga. Väntar man med att sätta in åtgärderna till år 3 minskar andelen elever 

som uppnår normal läs- och skrivförmåga till 50% och om åtgärderna sätts in så sent 

som under år 5 minskar andelen till 10-15%. Fridolfsson (2008 s.168-170) framhåller 

precis som Sämfors datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel för elever med stora 

svårigheter gällande skrivinlärningen. Hon menar dock i motsats till Sämfors att det 

är av stor vikt att eleven skaffar sig en automatiserad handskrift innan datorn 

kommer in som ett kompensatoriskt hjälpmedel. För att barn med stora svårigheter 

ska lära in bokstäverna behöver de använda flera sinneskanaler. Fridolfsson menar 

att skrivande på dator utesluter minst ett sinne, känselsinnet.  

 

Al-Ghabra (2015, s.168-178) menar att den repeterande rörelsen fingrarna gör vid 

handskrivning skickar ett meddelande till hjärnan som hjälper hjärnan att 
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minnas. Vid insamlande av information är det bättre att använda sig 

av handskrift framför dator då informationen genom handrörelserna präglas in i 

minnet. Därför är det även bättre för eleverna att använda handskrift då det 

möjliggör en snabbare bemästring av bokstavsformande och ordmemorering. 

Fridolfsson (2008 s.168-170) förespråkar även hon pennan som skrivverktyg i 

undervisningen. Hon framhåller vikten av att öva upp sin handstil och anser precis 

som Al-Ghabra att eleven genom att öva på bokstavens form lär sig bokstävernas 

utmärkande egenskaper.  

 

Al-Ghabra (2015, s.168-178) beskriver hur teknologins genombrott har bidragit till 

att fokus flyttats från handskrivning trots att det är en nödvändighet att kunna 

bemästra. Al-Ghabra framhåller en studie som visar på att man inte bör störa eleven i 

hans eller hennes skrivande för att påpeka och rätta fel. Genom handskrivning ges 

eleven möjlighet att skriva utan att under skrivprocessen störas av rättning. Eleven 

visar sitt språk genom att skriva för hand och läraren ger feedback på de retoriska och 

grammatiska felen därefter. På så sätt kan eleven rätta sina misstag och förbättra sin 

skrivförmåga. Genom att teknologin tagit fokus från handskrift tappar eleverna 

denna viktiga förmåga. Tillgången till rättstavningsprogram på datorerna som rättar 

under tiden eleven skriver sina texter leder till att eleverna slutar tänka och 

uppmärksamma stavningsregler och meningsbyggnad. Sämfors (2009, s.253-267) 

lyfter dock fram två skilda studier som visar elevers i årskurs 4-6 respektive lärares 

uppfattning av kompensatoriska hjälpmedel. Studierna visar, i motsats till Al-

Ghabras studie, att både lärare och elever framhåller rättstavningsprogram och 

talsyntes som en stor tillgång i skrivutvecklingen. 

 

2.1.3 Lärares attityder till skrivverktygen 

Nurmilaakso (2015, s. 99-107) beskriver lärares syn på datorer som skrivverktyg i läs- 

och skrivinlärningen. Hon framhåller att många lärare ansåg att det bästa med att 

skriva på dator var att det var lätt att rätta misstag och att det tog mindre tid att 

skriva än med pennan. Några lärare ansåg att eleverna blir motiverade och tycker att 

det är roligt att skriva på dator. Nurmilaakso beskriver även vad lärarna framhöll som 

negativt vilket var att handstilen blir lidande och att eleverna vid arbete med datorer 

kan bli trötta, få huvudvärk och uppleva andra fysiska besvär. Lärarna framhöll även 

att eleverna i framtiden kommer att finna sig i situationer där de inte kan använda sig 
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av datorer och att det därför är viktigt att de inte misslyckas med handstilen. 

Nurmilaakso beskriver även att lärare framhöll att eleverna både behöver öva på 

att skriva för hand och på dator. Nurmilaakso resonerar kring att lärare inte förstår 

att barn faktiskt tycker om att skriva. Hon framhåller att när barn tycker om att 

skriva blir skrivandet enkelt. När ett barn ser att det är enkelt att skriva och ser 

sin skrivförmåga förbättras kan det leda till att barnet kan rätta sin egen skrift. 

 

2.2 Aktuella styrdokument 

Här presenteras de mål och riktlinjer ur läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 som rör elevernas skrivande och skrivutveckling. 

Under skolans värdegrund och uppdrag står följande: 

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2001 s.9).  
 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
-kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande (Skolverket, 2011 s. 14) 
 
Läraren ska  
-ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
-stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
-ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

 

I kursplanen för svenska står att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva”. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att 

”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”.  

 
Under de centrala målen för årskurs 1-3 står följande mål:  
 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och 

göra förtydliganden.  

• Handstil och att skriva på dator.  

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 

samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
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3. Metod och material 

Bryman (2011) och Håkansson (2013) har legat till grund vid val av 

datainsamlingsmetod, urvalsmetod, genomförande, analysmetod samt för validitet 

och reliabilitet.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att uppnå studiens syfte och få svar på frågeställningarna användes enkäter och 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet att använda enkäter berodde till stor del 

på att en del av studiens syfte är att få syn på elevers subjektiva uppfattning och 

attityd till de olika skrivverktygen.  Bryman (2011, s.229) beskriver intervjuareffekten 

vilket innebär att intervjuarens egenskaper kan påverka informantens svar. Bryman 

framhåller en otydlighet gällande vilka egenskaper det är som kan påverka 

informanten. Han lyfter dock människans vilja att visa sin bästa sida som en möjlig 

faktor. Han beskriver enkäter som en bra metod för att undvika intervjuareffekten. 

Vidare framhåller Bryman att frågorna i enkäter förblir oförändrade oavsett vem som 

förmedlar och besvarar dem. Ytterligare en anledning till valet av enkäter var att nå 

ut till ett stort antal deltagare som bidrar till en bred bild (Håkansson, 2013 s.88).  

Ovanstående argument låg till grund för valet av enkäter som datainsamlingsmetod. 

 

Syftet med studien är även att ta reda på vilka orsaker som kan finnas bakom 

elevernas attityder. För att uppnå denna del av syftet valdes intervjuer som en 

uppföljande datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes för att öka förståelsen 

för varför eleverna förhåller sig till skrivverktygen på ett visst sätt. Bryman (2011, 

s.575) beskriver flermetodsforskning som ett sätt att pröva och bekräfta den 

kvantitativa data som insamlats även kvalitativt. Därför användes intervjuerna även 

som ett sätt att styrka enkätsvaren och för att ytterligare utforska intressanta 

frågeställningar. 

 

3.2 Urvalsmetod 

För föreliggande studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Det innebär att det vid 

urvalet valdes ut personer som är tillgängliga för forskarna. Viktigt vid urvalet var 

ändå att samtliga informanter ingår i samma åldersgrupp. Anledningen till att 
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informanterna ska ingå i samma åldersgrupp var att få ett jämförbart material där 

samtliga informanter har lika lång erfarenhet av skrivverktygen. Åldersgruppen som 

valdes var elever i årskurs 3. Valet av att rikta undersökningen mot informanter från 

lågstadiet grundades på vår framtida yrkesroll. Valet av informanter från årskurs 3 

grundades på att öka möjligheten till reflekterande och självständiga svar. För att 

säkerställa att informanterna har arbetat med båda skrivverktygen under sin skoltid 

valdes klasser som arbetat med ASL vid läs-och skrivinlärningen. Vid ett 

bekvämlighetsurval blir resultatet inte generaliserbart. Valet att göra ett 

bekvämlighetsurval baserades på önskan att få en hög svarsfrekvens och ett minimalt 

bortfall. De informanter som valdes ut till studien var för forskarna väl tillgängliga 

vilket gav möjlighet till ett stort antal informanter. Genom att säkerställa en hög 

svarsfrekvens ökar chansen till att få ett tillförlitligt resultat vilket ansågs viktigare än 

ett generaliserbart resultat. Trots den uteblivna generaliserbarheten anser vi i 

enlighet med Bryman att ett bekvämlighetsurval är acceptabelt då data som samlas in 

kan kopplas till redan existerande forskning inom området (Bryman, 2011 s.194-195).  

 

3.3 Genomförande 

Deltagarna i studien tillfrågades om deltagande i enkätundersökningen via 

informationsbrev som skickades ut via mail. Då samtliga deltagare var under 15 år 

skickades informationsbrevet ut till deltagarnas vårdnadshavare. Informationsbrevet 

innehöll information om studiens syfte och upplägg samt de etiska 

forskningsreglerna.  

 

Därefter utformades enkäterna. Vid utformandet låg Brymans (2011, s.250) regler för 

enkätfrågor till grund. Svarsalternativ som hör väl ihop med frågan präglade 

enkäterna medan generella och ledande frågor undveks. Enkäterna bestod av nio 

slutna frågor och en öppen fråga. Valet att ha flest slutna frågor berodde på att 

genomförandet för eleverna skulle vara enkelt och tydligt samt för att enklare kunna 

sammanställa resultatet. En öppen fråga valdes för att lämna utrymme för ovanliga 

och oförutsägbara svar. För att få svar på frågan om vilket skrivverktyg eleverna 

föredrar valde vi att i enkäterna fråga om vilket skrivverktyg de väljer att använda vid 

berättelser. Anledningen som låg till grund för det valet var att konkretisera en 

situation där de behöver välja skrivverktyg. 
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Enkäterna delades sedan ut i sex olika klasser till sammanlagt 120 elever. I samband 

med enkätundersökningen förtydligades begrepp och enkätfrågor muntligt för 

eleverna. Även syftet med enkäterna samt anonymiteten och möjligheten att avstå 

deltagande förtydligades. Vid enkätundersökningen deltog samtliga elever som 

närvarade vilket innebär att det inte blev något bortfall.  

När enkätundersökningen var genomförd valdes sex deltagare från 

enkätundersökningen ut för intervjuer. Läraren för respektive klass valde ut en elev 

att delta i intervjun. Deltagarnas vårdnadshavare informerades via informationsbrev 

och ombads att aktivt godkänna elevens deltagande.  

 

Intervjufrågorna som användes vid intervjuerna utformades utifrån enkäterna med 

tillägg av följdfrågor som syftade till att få svar på vilka anledningar som kan ligga 

bakom informanternas val av skrivverktyg. Därefter genomfördes sex enskilda 

intervjuer under skoltid på en ostörd plats eleverna var väl bekanta med. Vid 

intervjuerna användes både ljudupptagning och anteckningar för att undvika bortfall 

av information. Anteckningarna användes inte under resultatanalysen utan enbart 

för att få en fast struktur på intervjuerna och säkerställa att samtliga frågor besvarats. 

 

3.4 Analysmetod  

Vid analys av enkätdata användes en univariat analys (Bryman, 2011 s.322). 

Enkätsvaren avlästes och fördes in i ett protokoll för att få en överskådlig blick över 

hur många informanter som valt respektive svarsalternativ. Data från protokollet 

överfördes sedan till en frekvenstabell där det redovisas både i antal och andel för att 

få en tydlig bild av informanternas svar. Slutligen fördes data från frekvenstabellen in 

i diagram för att göra dem tolkningsbara och lätta att förstå. 

 

Vid analys av intervjudata användes en tematisk analysmetod (Bryman, 2011 s.528). 

Intervjuerna transkriberades för att sedan sammanställas och kategoriseras. 

Transkriberingen gjordes för att få en tydlig bild över informanternas svar samt för 

att kunna återge korrekta citat i resultatredovisningen. För att vi skulle få en god 

överblick samt se likheter och skillnader förenklades och sammanställdes 

informanternas svar under respektive intervjufråga. Utifrån intervjufrågorna 

skapades tre kategorier som tydligt visar vad informanterna gett svar på. 

Kategorierna som utformades var användandet av skrivverktygen i skolan, 
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elevernas attityd till datorn och pennan samt elevernas attityd till skrivverktygen 

vid specifika tillfällen. Intervjusvaren fördes in under passande kategori. I 

resultatredovisningen sammanfattades resultatet under respektive kategori. För att 

styrka det sammanfattade resultatet användes citat från intervjuerna.  

 

Slutligen analyserades resultatet från enkäterna i relation till resultatet från 

intervjuerna. Vid analysen utgick vi från de kategorier som använts vid 

intervjuanalysen. Enkätsvaren jämfördes med intervjusvaren för att synliggöra 

mönster och abstrahera resultatet.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Under rubriken validitet och reliabilitet diskuteras studiens giltighet och 

tillförlitlighet. Det innebär att vi diskuterar kring om studien mäter det den avser att 

mäta samt om studiens resultat är påverkningsbart av olika faktorer. 

 

Föreliggande studie har två syften. Det första och huvudsakliga syftet avser att mäta 

elevers attityd till datorn och pennan som skrivverktyg. Enkäterna som användes i 

studien var tydligt inriktade på frågor som rörde elevers attityd till pennan och 

datorn. Enkäterna mätte det som var avsett att mätas och gjorde det möjligt att 

urskilja ett mätbart resultat. Den första delen av studiens syfte har således en hög 

grad av validitet. Den andra delen av studiens syfte avser att synliggöra vilka möjliga 

orsaker som kan ligga bakom elevernas attityder. För att synliggöra orsakerna 

användes intervjuer som metod. Denna del av syftet avser inte att få ett mätbart 

resultat utan snarare ett resultat som bidrar till diskussioner och reflektioner kring 

det mätbara resultatet. Frågorna som ställdes till informanterna under intervjuerna 

var tydligt inriktade på att få svar på studiens andra frågeställning. Den andra delen 

av studiens syfte har således även den en hög grad av validitet. 

 

I studien användes enkäter för att få svar på studiens huvudsakliga syfte. Alla elever 

fick en egen enkät att svara på utan diskussion eller interaktion med andra elever 

eller vuxna. Vid genomförandet av enkäterna påverkades deltagarna således varken 

av upphovsmännen eller av varandra. De frågor som ställdes i enkäterna var slutna 

vilket gör att data som samlats in varken kan misstolkas eller felaktigt bedömas i 

analysprocessen. Intervjuerna som genomfördes syftade inte till att uppnå studiens 
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huvudsakliga syfte utan syftade snarare till att styrka det resultat enkäterna gav samt 

öka förståelsen för deras val av skrivverktyg. Valet av intervjupersoner påverkade 

således inte det statistiska resultatet. Följaktligen blir graden av reliabilitet för 

studien hög.  

 

3.6 Etiska riktlinjer 

Vid insamling av data har hänsyn tagits till de fyra allmänna huvudkrav som ingår i 

de etiska forskningsreglerna. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2011). Hänsyn till de etiska forskningsreglerna har tagits på följande sätt: 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska vara informerade om 

studiens syfte samt deltagarens egen roll i studien. Deltagarna ska informeras om de 

etiska forskningsreglerna som följer nedan. I föreliggande studie har deltagarna 

informerats om ovanstående punkter både genom informationsbrev och genom 

muntlig kommunikation.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare ska ge samtycke till deltagande i 

studien. Deltagare under 15 år ska även ha vårdnadshavares godkännande. 

Deltagande i studien ska vara frivilligt och deltagarna har rätten att avbryta 

medverkan. I föreliggande studie har godkännande från vårdnadshavare skett genom 

informationsbrev som skickats ut via mail. Informationsbrevet innehöll information 

om deltagarnas rätt att avbryta medverkande samt valfriheten att delta. 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien i största mån ska vara 

anonyma. Det innebär att inga obehöriga kan ta del personuppgifter eller uppgifter 

som kan avslöja deltagarens identitet. I föreliggande studie har samtliga enkäter som 

genomförts varit anonyma. Varken namn på deltagare eller skola nämns i studien för 

att skydda deltagarna.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter deltagarna delger endast ska användas för 
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studiens ändamål. Deltagarna i studien har informerats om att all ljudupptagning och 

enkätsvar kommer att raderas efter studiens publicering.  

Samtliga deltagare har informerats om publicering av studien samt möjligheten att ta 

del av  denna.
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4. Resultat och analys 

Resultatet är indelat i två delar: Resultat av enkätsvaren och resultat av intervjuer. 

Under rubriken 4.1 Enkätsvar presenteras resultaten av enkäterna genom diagram. 

Under rubriken 4.2 Intervjuer presenteras resultatet av intervjuerna i form av korta 

sammanfattningar med stöd av citat.  

 

4.1 Enkätsvar 

Resultatet av de slutna frågorna i enkäterna presenteras nedan i form av diagram. 

Diagrammen presenterar resultatet i procent. Under figur 7 analyseras dessutom 

alternativen i relation till varandra. Resultatet av den öppna frågan citeras i 

punktform.  

 

 
Figur 1. Användandet av skrivverktygen i skolan 

 

På frågan vilket skrivverktyg eleverna använder sig av när de skriver i skolan uppgav 

86% (N=103) av eleverna att de främst använde pennan medan 14% (N=17) uppgav 

att de främst använde datorn.  
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Figur 2. Bestämmandet av skrivverktyg  

 
 

På frågan om vem som bestämmer vad eleverna ska använda sig av när de skriver i 

skolan uppgav 85% (N=91) av eleverna att det främst eller alltid är läraren 15% 

(N=29) uppgav att det främst eller alltid är eleverna själva som bestämmer.  

 

 
Figur 3. Inställningar till pennan 

 

På frågan vad eleverna tycker om att skriva med pennan uppgav 91% (N=109) av 

eleverna att det var lätt att skriva med pennan medan 9%(N=11) uppgav att det var 

svårt. När det gäller huruvida det var roligt eller tråkigt att skriva med pennan 
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uppgav 74% (N=89) av eleverna att det var roligt att skriva med pennan medan 26% 

(N=31) uppgav att det var tråkigt.  

 

 
Figur 4. Inställningar till datorn 

 

På frågan vad eleverna tycker om att skriva på datorn uppgav 97,5%(N=117) av 

eleverna att det var lätt att skriva på dator medan endast 2,5% (N=3) uppgav att det 

var svårt. När det gäller huruvida det var roligt eller tråkigt att skriva på datorn 

uppgav 90% (N=108) av eleverna att det var roligt att skriva på dator medan 10% 

(N=12) uppgav att det var tråkigt.  
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Figur 5. Val av skrivverktyg 

 

På frågan vilket skrivverktyg eleverna skulle välja om de skulle skriva en berättelse 

uppgav 64% (N=77) att de skulle välja datorn medan 36% (N=43) uppgav att de 

skulle välja pennan. 

 

 
Figur 6. Anledningar för val av skrivverktyg  
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På frågan varför eleverna valde att skriva med antingen penna eller dator kunde 

eleverna fylla i flera svar. De ljusa staplarna visar svar från de informanter som valde 

pennan medan de mörka staplarna visar svar från de elever som valde datorn. 

Diagrammet visar att ”det är roligare” är den främsta anledningen till val av 

skrivverktyg både när det gäller pennan och datorn. Av de 77 elever som valde dator 

uppgav 81% att de valde det skrivverktyget för att det var roligare. Samtidigt uppgav 

79% av de 43 elever som valde pennan som skrivverktyg samma anledning.  

Diagrammet visar även att ”det är lättare att skriva” är en stor anledning till elevernas 

val av skrivverktyg både gällande dator och penna.  

 

Ytterligare en anledning som inte skiljer sig nämnvärt åt mellan skrivverktygen är 

”det är lättare att börja skriva”. Dock var detta en anledning som mindre del av 

eleverna valde. 

 

I diagrammet går att utläsa att ”jag kan koncentrera mig bättre” och ”det går fortare 

att skriva” väger tyngre som anledning gällande pennan än vad det gör gällande 

datorn. 

 

Diagrammet visar även att ”det är lättare att stava” och ”det är lättare att ändra om 

det blir fel” väger tyngre gällande datorn än vad det gör gällande pennan. 

 

På den öppna frågan ”Finns det någon annan anledning till att du väljer det 

verktyget” uppgav eleverna följande svar: 

 ”Jag gillar pennor” 

 ”Man lär sig stava betre” 

 ”Jag är vanare med penna” 

 ”Jag trivs med pennan, jag får ont i ögonen efter en stund när jag skriver på 

datorn” 

 ”Jag använder penna mest för det ska bli svårare så jag inte märker stavfel lika 

ekelt” 

 ”Det är lätt att hitta bokstäverna på datorn” 

 ”Svårt att forma bokstäverna med pennan” 
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4.2 Intervjuer 

Intervjusvaren redogörs för under tre rubriker. Den första rubriken besvarar hur 

skrivverktygen används i skolan och vad eleverna tycker om det. Den andra rubriken 

behandlar elevernas attityd till skrivverktygen överlag. Den sista rubriken behandlar 

elevernas attityd till användandet av skrivverktygen i specifika situationer så som vid 

stavningstest eller vid skrivande av längre texter.  

 

4.2.1 Användandet av skrivverktygen i skolan 

Det skrivverktyg som enligt de intervjuade eleverna dominerar i undervisningen var 

pennan. En elev berättade att övriga elever i skolan använder pennan medan eleven i 

fråga använder mest dator. En annan elev berättade att de numera använder pennan 

som skrivverktyg men att de tidigare använt sig mycket av dator. Två av eleverna 

framhöll att det var för lite användande av datorer som skrivverktyg.  

 

Penna. […] Typ alltid. Eller nu är det alltid men förut var det ganska olika. (intervju 

med elev 2) 

 

Jag tycker att det skulle kunna vara lika mycket dator som penna, inte mer penna än 

dator. (Intervju med elev 5) 

 

På frågan vem som bestämmer vilket skrivverktyg som ska användas svarade 

samtliga elever att det främst var läraren som bestämmer. Elevernas inställning till 

att läraren bestämmer var positiv även om några framhöll att de skulle vilja 

bestämma ibland. Eleverna framhöll att anledningen till den positiva inställningen 

var att de behöver träna på att använda båda skrivverktygen. 

 

Det är ofta, det är läraren som gör det. Men ibland får man bestämma om man ska 

skriva med pennan eller datorn. […] Det är bra. Annars om man får bestämma själv så 

kanske man bestämmer något som man använder hela tiden och då tränar man inte på 

det andra. (Intervju med elev 4) 

 

 

4.2.2 Elevernas attityd till datorn och pennan 

Av de sex elever som intervjuades svarade två elever att de gillade att skriva med 

pennan. Fyra elever som intervjuades var mer negativt inställda till pennan och ansåg 

att det tog för lång tid och blev slarvigt när de skrev med penna. 
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Jag tycker att det är ganska roligt men om man skriver för mycket då får man nästan 

lite ont i handen.[…] Jag tycker det är roligt för med datorn då kan man bara göra dom i 

en viss längd och sådär. Men när man skriver med penna kan man göra dom lite hur 

man vill. Det tycker jag är roligt.  (Intervju med elev 3) 

 

Det är inte så jätteroligt, men det går ju att använda den (pennan). […] För att sitter 

man vid dator, då kan man ju typ, try.. Då slipper man. Det tar lite längre tid. (Intervju 

med elev 6) 

 
 

Samtliga elever hade dock en positiv inställning till datorn som skrivverktyg. De 

framhöll att det var roligare, att det gick snabbare att skriva och att de inte fick ont i 

handen. Två elever framhöll även att de blev roade av att klicka på knapparna.  

 

Det är mycket skönare. För det är mycket enklare. […] För då får man inte ont i handen. 

Då kan man bara sitta ner och sen bara trycka på några knappar. (Intervju med elev 2) 

 

Datorn är ganska rolig för jag tycker det är den jätterolig man kan skriva många sagor 

man vill på några minuter eller något. […] det går fort och klicka med. Jag tycker att 

det, jag blir road när man hör ljudet av datorn som klickar liksom. (Intervju med elev 5) 

 

När eleverna svarat på vad de tyckte om skrivverktygen fick de frågan om vilket 

skrivverktyg de helst valde. Fem av eleverna valde då dator eftersom de tyckte att det 

var roligare och gick snabbare. En av eleverna som valde dator framhöll dock att 

denne skulle välja pennan om det var i syfte att bli bättre på att skriva med penna. En 

elev valde pennan.  

 

Datorn. […] För att det går lite snabbare och man kan, ja man trycker på en knapp och 

så är det klart. Och så ser man hur mycket ord man skrivit så man vet. Att om man har 

en läxa och man ska skriva så mycket ord, då vet man hur mycket man skriver så man 

slipper läsa. (Intervju med elev 6) 

 

Det blir nog penna. […]  jag gillar pennor. (Intervju med elev 3) 

 

4.2.3 Elevernas attityd till skrivverktygen vid specifika tillfällen 

Vid stavningstest valde hälften av eleverna att skriva på dator eftersom de ansåg att 

det var roligare. Hälften valde pennan då de vid stavningstest endast skrev ord och 

inte långa meningar. Det framkom även att eleverna ansåg det vara lika enkelt att 

stava på dator som med pennan om rättstavningsprogram var avstängt. 

 

 

Pennan. […] För att då är det typ bara ord. Så om det står att jag ska skriva ett ord. Då 

skriver jag ju det ordet bara. Men meningar skriver jag helst på datorn. (Intervju med 

elev 6) 
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För att på datorn då kan det ju visa sig ifall man ska ha ett stavningstest på datorn. Men 
det går ju att ta bort så det inte blir rött ifall man skriver fel […] Om man tar bort det då 
blir det lika enkelt som att stava med pennan. (Intervju med elev 5) 

 
Vid skrivandet av berättelser valde samtliga elever att använda sig av datorn. 

Anledningen var främst att man får ont i handen av att skriva berättelser för hand. En 

elev tyckte dock att det var roligare att skriva med pennan eftersom textens utseende 

kunde se ut på olika sätt om berättelserna inte var för långa.  

 

Då skulle jag nog välja datorn. …[…] För att man får så ont i handen när man gjort så 

länge. (Intervju med elev 4) 

 

 
Vid skrivande på tid valde hälften av eleverna att skriva på dator då det går fortare. 

Hälften av eleverna valde att skriva med pennan då de ansåg att det gick fortare, de 

ansåg att de fick bättre flyt i skrivandet eller att det inte är lika lätt att göra misstag 

som kan påverka tiden. 

 

Dator. […] För det går snabbare. (Intervju med elev 1) 

 

Då är det nog lättast med penna tycker jag. […] ibland går det inge bra för ibland 

upprepar sig bokstäverna om jag trycker in knappen så blir det kanske fem då måste jag 

sudda och det tar mycket längre tid. Så det är nog lättare. För när jag skriver med penna 

då blir det inte fem k till exempel. (Intervju med elev 3) 

 
Vid skrivande av kladd valde en elev att använda sig av dator då det blev snyggare 

skrift som var enkel att läsa. Fem elever valde av skilda anledningar att använda sig 

av penna vid skrivande av kladd. De anledningar eleverna framhöll var att man kan 

skriva huller om buller, att man är van, att man kan hoppa mellan meningarna och 

att det känns bättre och man blir nöjd med sig själv när man skriver med pennan. 

 

Ehhh dator. För då ser det snyggare ut. Då ser man ju mycket enklare. (Intervju med 

elev 2) 

 

Då gillar jag att skriva med pennan. För då kan man skriva lite huller om buller för med 

datorn går det inte att skriva snett och sådär och det brukar bli så ibland när jag skriver. 

Så det är nog lättast med pennan. (Intervju med elev 3) 

 

 

4.3 Resultatanalys 

Under rubriken resultatanalys jämförs och sammankopplas resultatet från enkäterna 

med resultatet från intervjuerna.  
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4.3.1 Användandet av skrivverktygen i skolan 

Enkätundersökningen visar att de flesta elever upplever att de till största del 

använder sig av pennan när de skriver i skolan trots att de vid läs- och 

skrivinlärningen arbetat med ASL. Intervjuerna styrker resultatet från enkäterna, 

framförallt genom en elev som framhåller att de numera nästan alltid använder 

pennan i skolan men att de förut använde sig mer av dator. Eftersom vi vet att 

samtliga elever blivit undervisade i läs- och skrivinlärning genom ASL kan vi utifrån 

resultatet utläsa att datorskrivandet minskat sedan skrivprocessen gick från fokus på 

inlärning till fokus på utveckling.  

 

Enkäterna visade även att de flesta elever upplevde att det till största delen var 

lärarna som bestämde vilket skrivverktyg eleverna ska använda sig av. Vid 

intervjuerna framkom att eleverna verkade ha förtroende för lärarnas val av 

skrivverktyg även om det inte alltid var det skrivverktyg eleven var mest trygg med. 

Flera av de intervjuade eleverna tyckte att det var viktigt att öva på att skriva med 

båda skrivverktygen.  

 

4.3.2 Elevernas attityd till datorn och pennan 

Av de 120 elever som deltog i enkätundersökningen uppgav 91% att det var lätt att 

skriva med pennan medan 9% uppgav att det var svårt. Jämför vi det med datorn där 

97,5% av elever uppgav att det var lätt att skriva på datorn och endast 2,5% uppgav 

att det var svårt ser vi att både pennan och datorn som skrivverktyg verkar upplevas 

som lätt. Samtidigt ser vi att det är något fler elever som upplever det vara svårt att 

använda pennan som skrivverktyg än elever som upplever det vara svårt att använda 

datorn. I enkäterna uppgavs det att en anledning till att det var svårt att använda 

pennan var att det var svårt att forma bokstäverna. Under intervjuerna framkom det 

att eleverna ansåg att det var lättare att skriva på dator då det är en mindre 

ansträngning för handen. Den minskade ansträngningen resulterar i att eleverna inte 

upplever att de får ont på samma sätt som vid handskrift. 

 

Av enkäterna kunde vi utläsa att den främsta anledningen till att eleverna valde 

respektive skrivverktyg var att de tyckte att det var roligare. Genom intervjuerna 

kunde vi både styrka det resultatet och även se närmare på vad det var som var 
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roligare. Här framkom det att en anledning till att datorn var roligare var att eleverna 

gillade ljudet av att trycka på tangenterna. Det framkom även en anledning till att 

pennan var roligare då eleven framhöll att det gick att forma både skiljetecken och 

bokstäver på ett eget sätt och på så sätt kunna påverka textens utseende.  

 

4.3.3 Elevernas attityd till skrivverktygen vid specifika tillfällen 

I enkätundersökningen framkom att ”det är lättare att stava” var en vanligare 

anledning till det valda skrivverktyget för de som valde dator än för de som valde 

pennan. Dock framkom det under intervjuerna att om hjälpmedlet stavning och 

grammatikkontroll som finns på datorerna stängdes av skulle inte valet av 

skrivverktyg spela någon större roll. Denna sammankoppling av enkätsvar och 

intervjusvar visar att anledningen ” det är lättare att stava” möjligtvis kan ha 

påverkats av elevernas vana av att använda stavnings- och grammatikkontroll som 

hjälpmedel. 

 

På enkätfrågan vilket skrivverktyg eleverna skulle välja om de skulle skriva en 

berättelse svarade 64% att de skulle välja datorn medan 36% skulle välja pennan. Vid 

intervjuerna fick eleverna frågan om vilket skrivverktyg de skulle välja om de skrev en 

berättelse. De som valde dator valde datorn främst på grund av textmängden. De 

framhöll att det var jobbigt att skriva längre texter med pennan då de fick ont i 

handen. Vi ser utifrån detta resultat att det främst är ergonomiska anledningar som 

verkar ligga bakom elevernas val av skrivverktyg vid skrivande av berättelser.  

 

Av de 43 elever som i enkäten valde pennan som skrivverktyg vid berättelser valde 

60% ”det går fortare att skriva” som anledning. Av de 77 elever som i enkäten valde 

datorn som skrivverktyg vid berättelser valde 55% samma anledning. Vid 

intervjuerna fick eleverna frågan om vilket skrivverktyg de helst skulle välja om de 

skulle skriva på tid. Både de elever som valde pennan som skrivverktyg och de elever 

som valde datorn som skrivverktyg gav som anledning att det går fortare. Både 

utifrån enkätsvaren och intervjuerna kan vi se ett mönster i att det som går fortast 

kan bero på vad man är mest van vid. 
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5.  Diskussion 

Nedan presenteras resultatdiskussion och metoddiskussion. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras under tre kategorier:  5.1.1 Användandet av skrivverktygen i 

skolan, 5.1.2 Elevernas attityd till datorn och pennan samt 5.1.3 Elevernas attityd till 

skrivverktygen vid specifika tillfällen. 

 

5.1.1 Användandet av skrivverktygen i skolan 

Studiens resultat visar att eleverna upplever att de använder pennan mycket i årskurs 

3 trots att de tidigare arbetat mycket med datorer. Resultatet visade även att det var 

få elever som ansåg att det var tråkigt eller svårt att använda pennan. Vi ser ett 

samband mellan elevernas upplevelse av användandet av pennan som skrivverktyg 

och skrivundervisningens upplägg. Samtliga elever har undervisats utifrån Tragetons 

(2014, s.183-185) läs- och skrivinlärningsmetod ASL. Trageton framhåller datorn 

som det dominerande skrivverktyget under första skolåret medan handskriften 

framträder först i årskurs 2. På så sätt menar Trageton att handstilsundervisningen 

effektiviseras samtidigt som man undviker ett mödosamt tragglande för eleverna. 

Sambandet vi ser är att elevernas positiva upplevelser av pennan kan bero på att 

pennan introducerats senare i undervisningen vilket bidragit till att det tagit både 

mindre tid och kraft för eleverna att lära sig skriva för hand. Vår reflektion utifrån 

detta är om resultatet hade sett annorlunda ut om vi genomfört undersökningen i 

klasser som inte arbetat utifrån ASL. Resultatet visade dock att en elev som arbetat 

med ASL ansåg det vara svårt att forma bokstäverna med pennan. Fridolfsson (2008 

s.168-170) förespråkar att i skrivinlärningen fokusera på att automatisera handstilen 

och träna på bokstävernas form. Hon beskriver att det är viktigt för elever med 

svårigheter att använda sig av flera sinnen vid inlärningen och att man vid handskrift 

använder sig av känselsinnet. Sämfors (2009, s.253-267) å andra sidan menar att 

datorn bör användas tidigt i skrivinlärningen. Frågan vi ställer oss är om eleven hade 

blivit hjälpt av att undvika datorn i skrivinlärningen till förmån för att automatisera 

handstilen eller om eleven gynnats av datorskrivandet och är i behov av ytterligare 

motorisk övning för att kunna utveckla en handstil. Ser vi till undersökningen 

Trageton hänvisar till gällande kvaliteten av elevers handskrift kan vi tänka oss att 
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elever med svårigheter att forma bokstäver kan behöva mer motorisk träning innan 

bokstavsformningen. Oavsett vilket arbetssätt som hade kunnat utveckla elevens 

handskrift ser vi en fördel i att eleven använt sig av datorn som skrivverktyg då det 

gett eleven möjlighet att uppnå de centrala mål för svenskämnet som fokuserar på det 

skrivna innehållet. Vår uppfattning styrks av Agélii Genlott och Grönlunds (2016, 

s102-103) studie som visar att elever som arbetat utifrån ASL producerar längre 

texter med en tydlig röd tråd medan elever som arbetat traditionellt producerar korta 

innehållsfattiga texter.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visade att eleverna upplevde att det främst var 

läraren som bestämde vilket skrivverktyg som skulle användas i skolan. Utifrån det 

skapades en reflektion hos oss om huruvida det påverkade elevernas inställning till 

skrivverktygen eller inte. Efter intervjuerna lämnade vi dock denna tanke då samtliga 

elever beskrev en tillit till lärarens val av skrivverktyg. Eleverna framhöll det som 

positivt att öva på att använda båda skrivverktygen då de oavsett vilket skrivverktyg 

de föredrog uttryckte en önskan om att kunna behärska båda. Även här ser vi ett 

samband till Trageton (2014, s.183-185) och elevernas undervisning utifrån ASL. 

Trageton framhåller en undersökning som visar att informanterna i studien fann ett 

intresse i att lära sig forma bokstäverna för hand i årskurs 2. Undersökningen visade 

även att informanterna ansåg att pennan och datorn som skrivverktyg var nästan lika 

bra.  

 

5.1.2 Elevernas attityd till datorn och pennan 

Resultatet av enkäterna visade även att många av eleverna som föredrog dator som 

skrivverktyg valde ”det är lättare att stava” som anledning. Goldberg, Russel och 

Cook (2003, s.17-20) framhåller en studie som visar att elever som skriver på dator 

producerar mer tekniskt felfria texter. Al-Ghabra (2015, s.168-178) beskriver hur 

rättstavningsprogram leder till att eleverna riskerar slutar tänka och uppmärksamma 

stavning och meningsbyggnad. Kopplar vi elevernas uppfattning och ovan nämnda 

studier till Sämfors som säger att både lärare och elever framhåller 

rättstavningsprogram som en tillgång funderar vi kring hur rättstavningsprogram 

kan påverka stavningen. Under intervjuerna framkom det att eleverna är väl 

medvetna om att hjälpmedel så som rättstavning och talsyntes finns att tillgå på 

datorerna. Dock framkom det även att de intervjuade eleverna ansåg det vara lika 
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enkelt att stava med pennan som på datorn om dessa hjälpmedel avlägsnades. Vi kan 

därför tänka oss att eleverna har haft rättstavningsprogram i åtanke när de svarat på 

enkäten och att det således kan ha påverkat deras svar. 

 

Både bland de elever som valde pennan och de elever som valde datorn som 

skrivverktyg valde många elever ”det är roligare” som anledning. Vad det är som är 

roligare är svårt att tyda både i enkäter och intervjuer. Det som framkom under 

intervjuerna var att det var roligt att kunna forma bokstäver på olika sätt med pennan 

eller att det var roligt att klicka på tangenterna på datorn. Goldberg m.fl. (2003,s.17-

20) framhåller att datorn motiverar elever till att skriva, framförallt elever som är 

motvilliga till skrivandet. Vad det är som motiverar med datorskrivandet är även det 

otydligt. Utifrån de svar vi tagit del av under intervjuerna ser vi dock att en möjlig 

motivation kan vara nöjet i att trycka på tangenterna.  

 

Av de 43 informanter som i enkäten valde pennan som skrivverktyg vid berättelser 

valde 60% ”det går fortare att skriva” som anledning. Kopplar vi elevernas 

uppfattning om att pennan går fortare att skriva med till Goldberg m.fl. (2003, s.17-

20) ser vi att elevernas uppfattning kan bero på en bristande förmåga i att använda 

tangentbordet. Skulle denna förmåga tränas upp tror vi att eleverna skulle kunna 

uppfatta datorn som ett bättre skrivverktyg för att skriva fortare. Även Nurmilaakso 

(2015, s. 99-107) styrker vår reflektion då hon belyser att lärarna i hennes studie 

framhåller att det sparar tid för eleverna att skriva på dator. Resultatet i vår studie 

visar att bland de som valde datorn som skrivverktyg valde 55% “det går fortare att 

skriva” som anledning. Här kan vi utifrån Goldberg m.fl. och Nurmilaakso anta att 

dessa elever har mer erfarenhet och en mer utvecklad förmåga att skriva på 

tangentbord. 

 

5.1.3 Elevernas attityd till skrivverktygen vid specifika tillfällen 

Enkätsvaren visade att 64% av eleverna valde dator på frågan vilket skrivverktyg de 

skulle välja vid skrivandet av en berättelse. Under intervjuerna framhöll samtliga 

elever att de skulle välja datorn eftersom textmängden i berättelser ofta är stor. 

Anledningarna de uppgav var att de fick ont i handen vid producerandet av längre 

texter med penna. Med detta ser vi att pennan som skrivverktyg kan vara en 

ergonomisk belastning och därav påverka elevernas attityd. Dock framhåller 
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Nurmilaakso (2015, s. 99-107) även datorn som en ergonomisk belastning då lärare i 

hennes studie framhåller att arbete på dator kan orsaka bland annat huvudvärk och 

trötthet hos eleverna. Även i föreliggande studie framhöll en elev i samband med 

enkäterna att denne upplevde fysiska besvär med ögonen efter en stunds skrivande 

på dator. Vi ser att eleverna både vid skrivande på dator och för hand upplever 

ergonomiska besvär vilket visar på att inget av skrivverktygen är att förespråka vid 

skrivande av längre texter när det gäller den ergonomiska aspekten. Vi anser att 

lärare bör vara lyhörda och uppmärksamma på vad som passar eleverna som 

individer.  

 

Under intervjuerna svarade eleverna på vilket skrivverktyg de föredrar vid skrivande 

av en kladd. Majoriteten av eleverna svarade att de skulle använda sig av pennan. 

Goldberg m.fl. (2003, s.17-20) beskriver att skrivande för hand medför en mer linjär 

skrivprocess där eleven brainstormar, producerar text, reviderar, producerar ny text. 

Vi kopplar elevernas val att använda pennan vid kladd till att de ser kladden som en 

typ av brainstormande där idéerna först skrivs ned för att sedan produceras till en 

fullständig text. Vidare säger Goldberg m.fl. att elever som skriver på dator tenderar 

ändra och revidera texterna mer än de som skriver med pennan. Vi ser i vår studie en 

markant skillnad mellan elever som valde dator och elever som valde pennan när det 

gäller anledningen “det är lättare att ändra om det blir fel”. Bland de elever som valde 

pennan var det endast 28% som valde denna anledning medan det bland de elever 

som valde datorn var 66%. Även Nurmilaakso framhåller att lärarna som deltog i 

hennes studie ansåg att en stor fördel med att skriva på dator var att det var enklare 

att ändra och göra om. Vi ser att både elever och lärare framhåller datorn som en stor 

tillgång när det gäller att revidera elevtexter. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Genom att använda både enkäter och intervjuer som metod anser vi att vi fått svar på 

våra forskningsfrågor samt uppnått studiens syfte. Bryman (2011, s. 560) beskriver 

hur användandet av både kvantitativa och kvalitativa metoder kan skapa en 

fullständighet av studien. Denna fullständighet upplevde även vi i vår undersökning. 

När enkätundersökningen var genomförd fick vi en bra och överskådlig blick över 

elevernas attityd till skrivverktygen. Dock anser vi att syftet uppnåddes till fullo först 

efter genomförda intervjuer då vi där både kunde få djupare men även utökade svar 
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från eleverna. Ett exempel på hur intervjusvaren bidrog till djupare svar var att vi i 

enkäterna valde att ge eleverna slutna frågor med färdiga svarsalternativ.  

 

Intervjuerna gav eleverna möjlighet att både ge egna svar men också en mer utförlig 

förklaring vad de tycker och varför. Ett exempel på hur intervjuerna gav oss utökade 

svar var att vi efter genomförd enkätundersökning hade möjlighet att reflektera över 

insamlad data och justera intervjufrågorna utefter det vi ansåg saknades för att 

uppnå studiens syfte.  

 

För att få svar på frågan om vilket skrivverktyg eleverna föredrar valde vi att i 

enkäterna fråga om vilket skrivverktyg de väljer att använda vid berättelser. Valet av 

berättelser som situation gjordes då det är en genre eleverna är väl bekanta med. Vid 

sammanställningen av enkätsvaren väcktes frågan om eleverna skulle välja 

annorlunda vid andra situationer. Vi valde därför att vid intervjuerna ställa frågor om 

vilket skrivverktyg eleverna skulle använda sig av vid olika specifika situationer. På så 

sätt fick vi ett utökat svar som vi vid val av en enda metod inte hade fått möjlighet att 

ta del av.  

 

Vi har även reflekterat kring valet av att ställa slutna frågor i enkäterna där eleverna 

gavs färdiga svarsalternativ. En fundering vi hade var om det kan ha påverkat 

studiens resultat och om vi fått annorlunda svar vid enbart öppna frågor. Bryman 

(2011, s.245-246) förklarar att det både finns fördelar och nackdelar med slutna 

frågor. En fördel är att det är lättare för informanterna att besvara slutna frågor än 

öppna frågor. Då deltagarna i vår studie är barn tror vi att öppna frågor hade 

resulterat i färre och mindre genomtänkta svar. De slutna frågorna tvingar eleverna 

till att uttrycka en åsikt. Bryman (s.257) framhåller att det kan vara en nackdel att 

som deltagare tvingas till att uttrycka en åsikt som de kanske inte har. Vi funderade 

över detta framförallt då vi inte har med ”vet inte” som ett svarsalternativ. Dock 

framhåller Bryman även att det kan skapas en fördel för studien om ”vet inte” som 

alternativ undviks då det kan hindra deltagarna från att tänka till och ta ställning. Då 

studiens syfte är att eleverna ska ta ställning till vilket skrivverktyg de föredrar ansåg 

vi ändå att både valet av slutna frågor samt valet av att utesluta ”vet inte” som 

alternativ var att föredra för vår studie.  
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En annan faktor vi funderat kring är om ljudupptagningen vid intervjuer påverkar 

elevernas svar. Bryman (s.428) framhåller att ljudupptagning kan påverka 

informanterna på så sätt att de blir oroade eller medvetna om att deras svar finns 

kvar och ligger sparade. Han beskriver en risk med att intervjuerna blir mindre 

intressanta än vad som förväntats då det skapas en nervositet och oro över att bli 

inspelad. Bryman framhåller dock även positiva aspekter på att använda 

ljudupptagning. Han beskriver hur ljudupptagning kan bidra till att risken för att 

intervjuaren distraheras av behovet att anteckna minskas. Intervjuaren blir mer 

närvarande under intervjun och har möjlighet att ställa följdfrågor. Bryman 

framhåller även att eventuella tolkningar och värderingar som kan uppstå under 

intervjuer kan kontrolleras och undvikas genom ljudupptagning. Intervjuarna ges 

även genom ljudupptagning möjlighet att enbart fokusera på avlyssnandet av 

informanternas svar och inte på att föra intervjuerna framåt. Vi anser att fördelarna 

med ljudupptagning vägde tyngre än nackdelarna. För att minska elevens oro och 

nervositet inför ljudupptagningen informerade vi om att inspelad data skulle raderas. 

Vi upplevde i och med det att eleverna blev trygga med ljudupptagningen och anser 

att den hade en mycket liten påverkan på resultatet. Vi fick även möjlighet att genom 

transkriberingen av ljudupptagningen ta ut citat som stärkte presentationen av 

resultatet. Ljudupptagningen gav oss också möjlighet att fokusera på eleven och på 

att föra intervjun framåt snarare än att anteckna.  

 

Vi valde att till studien använda oss av ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 

(s.194-195) påverkar studiens generaliserbarhet. Vi ansåg dock att 

bekvämlighetsurvalet ändå passade vår studie då den inte syftar till att få ett 

generaliserbart resultat. Vi anser även att vi genom att välja bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod ökade möjligheten till att få det önskat antal informanter vi var ute efter. 

Dessutom anser vi att resultatet i föreliggande studie väl kan kopplas till redan 

existerande forskning.   

 

6. Avslutning 

Här nedan presenteras studiens relevans för vår framtida yrkesroll, förslag till 

fortsatt forskning samt studiens slutsats. 
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6.1 Relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi har genom utbildning och tidigare erfarenheter upplevt skilda åsikter kring dator 

och penna som skrivverktyg. I diskussioner handlar det oftast om vad lärare och 

föräldrar anser medan elevernas åsikt inte inkluderas i debatten. Vi anser att det som 

lärare är viktigt att ta hänsyn till och förstå elevernas upplevelser av skrivverktygen 

och även vara lyhörd för varför de känner som de gör. Vår uppgift som lärare är att 

främja elevernas utveckling och skapa en motiverande lärandesituation. Valet av 

skrivverktyg kan både motivera och hämma eleverna i deras skrivutveckling och 

därför anser vi att föreliggande studie är viktig för vår framtida yrkesroll som lärare. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Genom föreliggande studie har det skapats reflektioner kring fortsatt forskning inom 

ämnet. Då studien endast fokuserade på elever som undervisats utifrån ASL uppstod 

funderingar kring om resultatet blivit annorlunda med elever som arbetat utifrån det 

traditionella arbetssättet. En intressant forskningsuppgift hade varit att genomföra 

studien med elever som undervisats traditionellt för att se om resultatet hade blivit 

annorlunda och om valet av att studera ASL-klasser har påverkat resultatet i 

föreliggande studie. En annan intressant forskningsuppgift hade varit att göra en 

undersökning kring hur arbete med datorer som skrivverktyg påverkar elevernas 

stavning och handstil för att sedan jämföra med elevernas upplevelser. Vi anser även 

att det skulle vara intressant att studera huruvida lärare inkluderar elevernas åsikter 

kring skrivverktygen när det gäller lärarens val av skrivverktyg i undervisningen. 

 

6.3 Slutsats 

Vår slutsats av föreliggande studie är att eleverna i studien generellt är positivt 

inställda till båda skrivverktygen och att de även framhåller för- och nackdelar med 

dem. Vi drar även slutsatsen att eleverna oftast är väl medvetna om vilket 

skrivverktyg de föredrar men att faktorer så som textens längd eller skrivuppgiftens 

syfte kan påverka eleverna till att ibland välja det andra skrivverktyget. En annan 

slutsats vi kan dra är att det inte var någon markant skillnad i vilket skrivverktyg som 

var populärast då två tredjedelar av eleverna valde dator och en tredjedel valde 

pennan. När det gäller vilka anledningar som ligger till grund för elevernas val av 

skrivverktyg kan vi dra slutsatsen att eleverna anser att det skrivverktyg de valt, 
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oavsett om det var pennan eller datorn, var roligare än det andra. De fåtal svar på 

exakt vad det är som är roligare med respektive skrivverktyg bidrar till en önskan om 

att gå djupare in på den frågan. Klart är i alla fall att eleverna finner ett nöje i att 

använda sitt valda skrivverktyg.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Enkäter 

 
 

Skrivverktyg 
 
1. Är du pojke eller flicka? 

 Pojke 

 Flicka 

 

2. Vad använder du när du skriver i skolan? 

 Använder MEST pennan 

 Använder MEST datorn 

 Använder ALLTID pennan 

 Använder ALLTID datorn 

 

 

3. Vem bestämmer vad du ska använda när du skriver i skolan? 

 Läraren bestämmer MEST 

 Jag själv bestämmer MEST 

 Läraren bestämmer ALLTID 

 Jag själv bestämmer ALLTID 

 

4. Vad tycker du om att skriva med pennan?  

 Lätt 

 Svårt 

 

5. Vad tycker du om att skriva med pennan?  

 Roligt 

 Tråkigt 
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6. Vad tycker du om att skriva på datorn?  

 Lätt 

 Svårt 

 

7. Vad tycker du om att skriva på datorn?  

 Roligt 

 Tråkigt 

 

8. Om du ska skriva en berättelse och du får välja att skriva på datorn eller med pennan. 
Vad väljer du?  

 Datorn 

 Pennan 

 

9. Varför väljer du det skrivverktyget? Du får kryssa flera svar. 

 Det är lättare att skriva 

 Det går fortare att skriva 

 Det är roligare 

 Det är lättare att börja skriva 

 Jag kan koncentrera mig bättre 

 Det är lättare att ändra om det blir fel 

 Det är lättare att stava 

10. Finns det någon annan anledning till att du väljer det skrivverktyget? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Vad tycker du om att använda pennan?  

Varför tycker du så? 

 

Vad tycker du om att använda datorn?  

Varför tycker du så? 

 

Om du får välja mellan att skriva med penna eller på dator, vad väljer du?  

Varför väljer du så?  

 

När ni skriver i skolan, vad skriver du oftast med? Pennan eller datorn?  

Hur ofta använder du pennan?  

Hur ofta använder du datorn?  

Vad tycker du om det?  

 

Är det du eller läraren som bestämmer? 

Vad tycker du om det? 

Tror du det skulle bli bättre om du fick välja själv? 

 

Har ni skrivit mest på dator eller med pennan i skolan?  

Vad tycker du om det? 

 

Om du skulle ha ett stavningstest, vilket skrivverktyg hade du valt då?  

Varför? 

 

Om du skulle skriva en längre berättelse, vilket skrivverktyg hade du valt då?  

Varför?  

 

Om du ska skriva på tid, vilket skrivverktyg hade du valt då?  

Varför? 

 

Om du ska skriva en kladd, vilket skrivverktyg hade du valt då? 

Varför?  


