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Abstract 
 
Syftet med studien är att ta reda på lärarens perspektiv på digitalisering och hur 
viktigt de anser att det är att eleverna kan skriva för hand. Genom sju intervjuer 
har svar från lärare i årskurserna F-6 samlats in och sammanställts. Studien 
behandlar vad lärare anser om digitaliseringen samt hur viktigt det är för elever att 
kunna skriva för hand.  
 
Studien visar att lärare på skolan anser att skrivning för hand är viktigt men 
åsikterna skiljer sig åt angående hur ofta och hur mycket de anser att eleverna 
behöver fortsätta skriva. Enligt informanterna är digitaliseringen viktig med tanke 
på hur samhället ser ut idag och hur det kommer att se ut i framtiden.  
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1. Inledning 

I första delen av detta arbete genomfördes en systematisk litteraturstudie som lyfte 
vilka förmågor eleverna kan utveckla när de skriver för hand eller med hjälp av 
tangentbord. För att fortsätta arbetet kring elevernas skrivande för hand har jag i 
denna studie valt att fokusera på hur skrivinlärningen i skolan ser ut. Genom att 
intervjua lärare från olika årskurser på en skola har jag arbetat fram ett underlag till 
studien.  
 
I läroplanen från 2011 finns det kunskapskrav i svenska som anger att eleven ska 
kunna skriva texter för hand och kunna förhålla sig till skrivregler så som stavning 
och skiljetecken. De ska även utveckla förmågan att bearbeta och redigera texter 
både för hand och med hjälp av en dator (Lgr 11 2017, s. 255).  
 
Då skrivutveckling är viktig i början av en elevs skolgång läggs det stort förtroende 
på lärarens kompetens. Lärarens kompetens kan även vara den avgörande faktorn 
för elevens fortsatta skrivutveckling. I dagens klassrum producerar eleverna inte 
egna texter förrän de har kommit upp i årskurs 3 eller 4 vilket kan göra att själva 
skrivandet för hand blir svårare att motivera (Fridolfsson 2008, s. 36-37). 
 
Från och med den 1 juni 2017 börjar den reviderande kursplanen att gälla. 
Kursplanerna har förändrats på det sättet att digitala hjälpmedel har fått ett större 
utrymme och finns nu som krav i flera ämnen. Eleverna ska använda sig av olika 
digitala hjälpmedel för att skriva texter, kommunicera med varandra samt använda 
sig av digitala hjälpmedel vid muntliga redovisningar. Detta gör att lärarna måste 
vara väl insatta i olika digitala hjälpmedel för att kunna planera för en undervisning 
som ger eleverna möjligheten att utveckla dessa förmågor (Grettve m.fl. 2014, s. 15-
16).  
 
Användandet av digitala hjälpmedel i klassrummet har nu blivit ett måste och 
undervisningen måste anpassas därefter. Kunskapskravet att skriva läsligt för hand 
finns dock fortfarande kvar och detta gör att skrivandet för hand inte får glömmas 
bort (Lgr 11 2017, s. 224). 
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2. Bakgrund  

Detta avsnitt lyfter inledningsvis fram det som står i läroplanen. Vidare behandlas 
tidig skrivundervisning samt lärarens roll. 
 
I ett tidigare examensarbete genomfördes en systematisk litteraturstudie med syftet 
att ta reda på vilka förmågor eleverna utvecklar genom att skriva för hand och med 
hjälp av ett tangentbord. Studien visade att eleven utvecklar flera olika förmågor när 
denne skriver för hand (Mangen m.fl. 2015, s. 231). Eleven utvecklar även förmågor 
när denne skriver på en dator men i de flesta fall gynnas dock eleven av att skriva 
för hand. Datorn är dock ett bra hjälpmedel att använda sig av i klassrummet då den 
kan hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter (Hultin & Westman 2014, s. 
32). 
 
Digitalisering är en återkommande term i arbetet och i denna studie syftar den på 
användningen av digitala hjälpmedel, så som dator, iPad eller liknande teknisk 
utrustning.  
 
För att få mer information om skolan och även ta reda på om skolan har någon policy 
gällande skrivning och progressionen i undervisningen, kontaktade jag rektorn efter 
det att jag hade genomfört mina intervjuer. Intervjun med rektorn skedde via telefon 
på grund av den tidsbestämning som fanns för arbetet.    
 
 

2.1.  Styrdokument 
I läroplanen står det angivet att eleverna ska skriva texter där de behärskar 
skrivregler, skiljetecken samt ha korrekt struktur på sina texter (Lgr 11 2017, s. 255). 
I takt med att digitaliseringen tar allt större utrymme i klassrummet kan handstilen 
bli lidande då eleverna skriver mer och mer på tangentbord. Tidigare forskning visar 
att när eleverna skriver med hjälp av en dator flyttas fokus från att producera en text 
till att fundera på vilken tangent de ska trycka på nästa gång (Malmberg, Olsson 
Helmersson & Nordling 2016, s. 6).  Det finns även forskning som visar att en del 
elever producerar en bättre text genom att skriva för hand då deras tankeförmåga 
kan bli begränsad av att använda ett tangentbord (Medwell & Wray 2007, s. 11-12). 
 
I läroplanen står det även att eleven ska behärska stavning (Lgr 11 2017, s. 255) och 
det är något som eleverna kan gå miste om vid skrivning på dator, då det i de flesta 
program finns rättstavningsprogram som rättar orden åt den som skriver. Vid 
skrivande för hand måste eleven själv rätta de fel som eleven skriver och det gör att 
elevens muskelminne tränas. När muskelminnet tränas kan det öka chansen att 
eleverna stavar ordet korrekt vid nästa tillfälle de möter ordet (Shusterman 2011, s. 
5-7). 
 
Den reviderade läroplanen anger även att eleverna ska kunna bearbeta sina texter 
både för hand och på en dator (Lgr 11 2017, s. 254-255). Vilket gör att eleverna 
måste få möjligheten att använda sig av en dator. Då digitalisering inte bara 
återkommer i svenskämnet utan även i andra ämnen (Lgr 11 2017, s. 37) är det av 
vikt att de lärare som eleverna möter i de olika ämnena behärskar det hjälpmedel 
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som eleverna har och använder det på ett korrekt sätt (Larsson & Löwstedt 2010, s. 
119).  
 

2.2.  Tidig skrivundervisning 

En tidig skrivundervisning är viktig för eleven för att de i ung ålder börjar bygga 
upp sina ordförråd. Ju större ordförråd eleven har desto lättare blir det för dem att 
senare lära sig skriva och läsa. Om elever vistas i miljöer som främjar läs och 
skrivlust är det större chans att de utveckla sitt skrivande och läsande mer. 
Inställningen till att skriva är också väldigt viktig, där både hemmiljön och 
skolmiljön kan påverka en elevs inställning (Liberg 2008, s. 55-60). I början av en 
elevs skolår arbetar lärarna med att förstärka elevens motivation. När eleven går i 
förskoleklass grundläggs motivationen genom att låta eleverna vara delaktiga vid 
läsning. De får då peka på bilder och göra ljud till bokstäverna vilket gör att de lär 
sig bokstävernas ljud. Eleverna upptäcker tidigt att skrift är ett sätt att förmedla 
något, det intresset är av vikt att ta tillvara och fortsätta att utveckla (Fridolfsson 
2008, s. 61). 
 
De flesta elever är förberedda och har grundläggande kunskaper när de börjar i 
skolan. Att eleverna ska knäcka skriftkoden har varit ett stort fokus för eleverna 
under många år. Majoriteten av eleverna uppnår de grundläggande kraven för 
läsning och skrivning men det är inte många som fortsätter att utveckla sitt 
skrivande. Eleverna får lära sig olika strategier för att lära sig läsa och skriva men 
de behöver även lära sig strategier för att utveckla sitt skrivande (Liberg 2008, s. 60-
62). 
 

2.3.  Lärarens roll och ansvar 

I klassrummet har läraren en betydelsefull roll. Det är läraren som gör planeringar 
och ser vilka behov eleverna i klassen har. Studier har även visat att den 
inställningen som läraren har påverkar elevernas intresse och motivation (Liberg 
2008, s. 65). Om en lärare anser att läsning eller skrivning inte har någon större 
betydelse kommer heller inte eleverna att lägga så stor vikt vid detta. Lärarens 
inställning påverkar även hur lektionerna planeras och genomförs (Fridolfsson 
2008, s. 33).  
 
Då kursplanerna nu revideras och digitaliseringen lyfts fram i mycket högre grad än 
tidigare, är det viktigt att läraren tar sig tid, men även får tid till att sätta sig in i de 
nya kunskapskraven (Larsson & Löwstedt 2010, s. 121). Detta för att kunna 
genomföra planeringar som gör att eleverna utvecklar de förmågor som står angivna 
(Lgr 11 2017, s. 254-255). I klassrummet kan det finnas de elever som är i behov av 
extra anpassningar. Det är lärarens uppgift att anpassa sin undervisning så att den 
passar alla elever i klassrummet. Det kan vara anpassningar för de elever som är 
svaga inom ett ämne eller anpassningar för de elever som är väldigt starka inom ett 
ämne (Lgr 11 2017, s. 12-13). 
 
Enligt läroplanen är det skolans rektor som ansvarar för resultaten som eleverna får 
efter den undervisningen som genomförs i klassrummet (Lgr 11 2017, s. 18-19). Det 
är även rektorns ansvar att erbjuda lärarna möjligheter till fortbildning för att de ska 
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kunna utveckla sina kunskaper och ge en bra kvalité på sin undervisning. Att läraren 
får möjligheter att utveckla sin undervisning genom fortbildning samt ta del av ny 
forskning kan ge läraren mer underlag till sin undervisning (Larsson & Löwstedt 
2010, s. 119-120).  
 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad verksamma lärare anser om digitalisering 
och huruvida de anser att det är viktigt att eleverna kan skriva för hand. 
Frågeställningarna som jag har valt att utgå ifrån är följande: 
 

- Vad anser lärare om elevernas skrivande för hand? 
- Vilka fördelar eller nackdelar kan lärare se med digitaliseringen kopplat till 

skrivandet för hand? 
 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt bearbetas den litteratur som lyfter skrivundervisning och digitalisering 
ur ett bredare perspektiv. Den litteratur som redovisas i detta avsnitt är antingen 
vetenskapliga artiklar eller avhandlingar och texterna är granskade, peer reviewed, 
för att de ska vara tillförlitliga.  
 
Föregående arbete var en kvantitativ undersökning där syftet var att ta reda på om 
det fanns förmågor som eleverna utvecklade när de skrev för hand och på ett 
tangentbord. Som grund hade studien följande frågeställningar: 
 

• Vilka specifika förmågor utvecklar elever när de skriver för hand respektive 
på dator? 

• Vilka för- och nackdelar finns när elever skriver för hand respektive på 
dator? 

 
För att hitta relevant litteratur till denna studie har jag använt mig av följande 
databaser: 
 

- Summon 
- DiVA 
- ERIC 
- JoWR, Journal of Writing Research 
- Google search 

Via mina sökningar användes totalt 13 texter från olika databaser. Summon gav 
12876 träffar och utav dessa används 2 texter. Från DiVA används 2 texter av 3727 
träffar från sökningen. Sökningen på ERIC gav 1060 träffar och av dessa används 2 
texter. Vid sökning på databasen JoWR, Journal of Writing Research, gavs 5 träffar 
och av dessa valdes en text. Vid en sökning på Google ges det väldigt många resultat 
och efter att ha läst 23 olika texter abstract valdes 5 texter till att användas i studien.  
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Resultatet från examensarbete 1 visade att eleverna utvecklar olika förmågor 
beroende på om de skrev för hand eller på dator. När eleven skriver för hand är det 
ett flertal processer som sätts igång. Studien visade att de flesta elever lär sig bättre 
genom att anteckna för hand på grund av de processer som sätts igång och även 
muskelminnet tränas upp. Muskelminnet lagrar rörelser som underlättar vid nästa 
tillfälle som samma rörelse ska göras igen, även minnet var något som utvecklades 
mer hos den som skriver för hand (Shusterman 2011, s. 5-7).  
 
Datorn är dock ett bra hjälpmedel och kan väcka intresse hos de elever som kan 
uppleva skrivning som tråkigt. Datorn kan även underlätta för de elever som har 
skrivsvårigheter. Dock kan det ta tid att få ett positivt resultat när en eller flera elever 
övergår till att arbeta med en dator, detta på grund av att det blir ett nytt sätt att arbeta 
på. Användandet av dator eller annat tekniskt hjälpmedel kan vara något nytt som 
eleven måste lära sig vilket också kan påverka resultatet (Hultin & Westman 2014, 
s. 32). 
 
Avsnittet är uppbyggt av olika underrubriker för att tydliggöra vilka aspekter som 
presenteras i texten. 
 

4.1.  Att undervisa i skrivning 

De första gångerna ett barn möter skrift är när någon i deras närvaro skriver. När de 
sedan fattar ett intresse för detta börjar de leka med sitt skrivande, de tar en penna 
och kladdar med den på ett papper, för det är det som de har sett någon göra i deras 
omgivning. De har inte fått förståelse för bokstäver utan härmar det som sker i sin 
omgivning och det är så barn lär sig i tidig ålder, genom att efterlikna något som de 
har sett (Liberg 2008, s. 60). När de sedan får lärdom om bokstäver börjar de att 
använda de bokstäver som de kan och skriver ner dessa. När de kommer till denna 
insikt, att bokstäver kan skapa ord och de kan genom det förmedla något, är det 
viktigt att ta tillvara på det intresset för att skapa ett lustfyllt skrivande (Latham 
2002, s. 2).  
   

4.2.  Elevens skrivutveckling och stimulans 

Att skriva för hand gentemot att skriva på ett tangentbord eller på en iPad-skärm 
stimulerar inte eleven på samma sätt som det gör när eleven skriver för hand. När 
du skriver på ett tangentbord flyttas din fokus från det du skriver till att du ska träffa 
rätt tangenter. När du skriver för hand stimuleras hjärnan till att tänka framåt och på 
vad du ska skriva vilket gör att hjärnan arbetar aktivt med att fokusera på skapandet 
av bokstäver (Shusterman 2011, s. 5-7). 
 
De förmågor som eleverna utvecklar när de skriver för hand är många, när vi skriver 
för hand startar vi en process i hjärnan som hjälper oss att komma ihåg. Det kräver 
en utvecklad tankeprocess när man skriver för hand och ju mer man skriver desto 
mer utvecklas denna process i hjärnan (Kellogg 2008, s. 18-19). 
 
Korttidsminnet och långtidsminnet utvecklas när du skriver för hand. Det innebär 
att skrivandet för hand engagerar hjärnan betydligt mer och startar processer i 
hjärnan som hjälper oss att skriva för hand samt utveckla vår tankeprocess och vårt 
skriftspråk (Mangen m.fl. 2008, s.13). När vi antecknar det vi hör eller det vi ska 
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komma ihåg för hand är det betydligt lättare att komma ihåg det jämfört mot att 
anteckna på en dator eller iPad på grund av att både hjärnan och kroppen blir 
engagerade på ett annat sätt (Mangen m.fl. 2008, s.14). 
 

4.3.  Användning av dator 
En dator eller iPad ska dock användas mer inne i klassrummet och därför är det av 
vikt att man som lärare får möjligheten och tiden till att lära sig hantera det som man 
förväntas att använda. Om inte läraren vet hur datorn eller iPaden och dess program 
fungerar är det svårt att planera för lektioner som ska gynna elevernas 
skrivutveckling (Medwell & Wray 2007, s. 12-13). 
 
Läroplanen har reviderats och i och med det har digitaliseringen fått ett större 
utrymme i skolan. Eleverna ska utveckla förmågor med hjälp av digitala hjälpmedel 
och därför är kunskapen kring dessa viktiga (Lgr 11 2017, s. 254-256). Det kan dock 
finnas risker med att använda sig av tekniska hjälpmedel. Eleverna kan tappa fokus 
under lektionen när de har tillgång till det digitala. Vanligtvis så är dessa inte låsta 
på något sätt utan eleven har fri tillgång till internet och då en lärare inte alltid ser 
skärmen är det lätt för eleven att ägna sig åt annat än just det som är planerat för 
under lektionen (Malmberg, Olsson Helmersson & Norling 2016, s. 7-8). 
 
Fördelarna med digitalisering är att skolan följer med i samhällets utveckling och 
lär eleverna i tidig ålder hur man arbetar med olika program och appar samt även ett 
förhållningssätt till användandet av digitala hjälpmedel. Genom digitalisering 
öppnas en ny värld upp som ger både lärare och elever flera olika sätt att arbeta på. 
Genom att använda sig av digitala hjälpmedel kan det gynna de elever som har olika 
svårigheter i skolan. Det kan även underlätta att få dessa elever intresserade av 
skolan och att skriva (Malmberg, Olsson Helmersson & Norling 2016, s. 5). 
 
För att eleverna ska kunna få en bra undervisning i sitt skrivande även med digitala 
hjälpmedel är det av vikt att läraren är väl insatt och även har ett intresse att vilja 
lära ut med dessa hjälpmedel. Läraren måste se vinsten med att använda olika 
program och appar för att undervisningen ska hålla en god kvalité (Brevik & Davies 
2016, s. 14). 
 
Då det finns en del förmågor som eleverna utvecklar bättre när de skriver för hand 
gentemot när de skriver på ett tangentbord måste läraren anpassa undervisningen så 
att de utvecklar dessa förmågor på andra sätt. Forskning visar att den kognitiva 
förmågan utvecklas mycket bättre när de skriver för hand och det är en kunskap som 
en lärare måste ha för att fortsätta utveckla elevernas kunskaper inom skrivning 
(Mangen m.fl. 2008, s. 16). 
 
Att använda sig av dator eller andra digitala hjälpmedel kan även öka elevernas 
intresse för skrivandet i skolan samt hjälpa de som har skrivsvårigheter. Att skriva 
sina texter på en dator för att höja kvalitén på texten är en fördel men för att 
genomföra det med gott resultat måste eleven behärska skrivandet (Nordmark 2014, 
s. 53). 
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4.4.  Progression i undervisningen  
För att eleverna ska utveckla sitt skrivande behövs det en progression i 
undervisningen. Undervisningen ska både vara utmanande och anpassad efter de 
förmågor som eleverna har. Detta gäller både för att skriva för hand och för att skriva 
på ett tangentbord. Sker det inte en progression i undervisningen får inte heller 
eleverna någon möjlighet till att fortsätta utveckla sitt skrivande (Lgr 11 2017, s.254-
258).  
 
Kunskap och vetskap kring skrivandet är väldigt viktigt i detta sammanhang, har 
inte läraren de kunskaper som krävs kan de inte heller lära ut de kunskaper som 
eleverna behöver ha för att utvecklas. Eleverna ska i varje årskurs uppleva att de 
utvecklas och får tillräckligt bra undervisning för att kunna uppnå de mål som finns. 
Målen från läroplanen som handlar om skrivning är följande:  
 

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
drag, byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 
samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med 
hjälp av digitala verktyg (Lgr 11 2017, s. 254-255). 

En fördel är att synliggöra elevernas skrivutveckling för eleverna själva så att de 
tydligt ser att de har utvecklat sina texter (Brevik & Davies 2016, s. 13). 
 
De fem olika nivåerna som enligt Latham finns uppmärksammar att en progression 
i undervisningen och elevens inlärning måste finnas. Om en progression inte sker 
kan det göra att eleven hamnar efter i sitt skolarbete vilket kan ha en negativ 
påverkan på elevens skolgång (Latham 2002, s. 10). 
 
En progression måste även ske i lärarens sätt att rätta och ge återkoppling på det som 
eleven har skrivit, då eleven hela tiden ska utvecklas. Lärarna som eleven möter 
måste vara medveten om elevens förkunskaper och bemöta texterna efter varje 
individs nivå. När eleven har utvecklat sitt skriftspråk och skriver en mer avancerad 
text kan läraren bedöma elevens text mer. Dock ska inte samtal kring stavning, 
skrivregler, skiljetecken och meningsbyggnad vara främmande för eleverna. Redan 
i tidig ålder är det en fördel att samtala kring det med eleverna (Fridolfsson 2008, s. 
178). 
 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkten för denna studie utgörs av två olika teorier. Den ena är det 
sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv grundades av bland annat Lev 
Vygotskij. Denna teori bygger på tanken att det materiella och vårt medvetande är 
förenade i en lärprocess och skapar en helhet. I denna studie anammas det med 
grunden i användandet av digitala hjälpmedel och att den lärprocess som sker då 
skapar en helhet (Jakobsson 2012, s. 153). Det kan dock fallera om läraren inte har 
kunskap till att använda det på rätt sätt.  
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Det sociokulturella perspektivet fokuserar även på samspelet och kommunikationen 
mellan människor. Vid användning av digitala hjälpmedel är det något som kan 
minska i klassrummet då majoriteten av undervisningen sker bakom en skärm. Inom 
denna teori är vikten av att kunna kommunicera och interagera med andra grunden.            
Det är därför viktigt att vid användandet av digitala hjälpmedel även se till 
kommunikationen som finns i klassrummet (Säljö 2010, s. 104-105). 
 
När elever är delaktiga i olika former av kommunikation utvecklas nya möjligheter 
till att tänka och resonera (Säljö 2010, s. 115). I dagens samhälle blir digitaliseringen 
större och även digitalt sker det en kommunikation, både mellan elever men även 
mellan lärare och elev. 
  
När det används digitala hjälpmedel i klassrummet så gör det även att läraren kan 
göra individanpassningar på ett enklare sätt då det finns material klart och läraren 
inte behöver skapa eget. Då elever ständigt ligger på olika utvecklingsnivåer 
behöver de olika sorters uppgifter eller utmaningar. Genom att eleverna får 
utvecklas från sin utvecklingszon skapar det nya vägar för eleverna in i den så 
kallade proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att 
man befinner sig mellan det man kan och det som man kan lära sig i samspel med 
andra människor omkring oss (Säljö 2010, s. 119). 
 
Den andra teorin som utgör en grund för denna studie är multimodal socialsemiotik. 
Den socialsemiotiska teorin bygger på att lärandet betraktas som en social, 
kommunikativ och teckenskapande aktivitet. Liknande det sociokulturella 
perspektivet. Det socialsemiotiska perspektivet bygger på kommunikation med 
olika teckensystem som till exempel talat eller skrivet språk, bilder, gester, färg och 
ljud (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174).  
 
Michael Alexander Kirkwood Halliday var den person som grundade 
socialsemiotiken där han hade en teori kring det socialsemiotiska språket. Halliday 
insåg att han var tvungen att vidga sina vyer när det kom till hur människor 
kommunicerar, då kommunikationen sker med ett flertal olika resurser och utanför 
språkets ramar (Leijon & Lindstrand 2012, s. 175). 
 
I den digitalisering som skolan genomgår utvecklas sätten som vi kommunicerar på 
samt öppnas nya miljöer för studier upp. Då man i klassrummet inte längre använder 
den vanliga läroboken behöver inte elever sitta inne i klassrummet utan kan själva 
välja en miljö som de trivs bra i (Leijon & Lindstrand 2012, s. 181). 
 
Begreppet multimodal innebär att kommunikationen sker på flera olika sätt. Vid en 
kommunikation kan flera olika sätt kombineras, som till exempel bild och text. En 
sådan kommunikation förenklas med hjälp av det digitala (Leijon & Lindstrand 
2012, s. 175). Denna teori anammas just för att den lyfter upp viktiga delar som min 
studie bygger på, både digitaliseringen samt kommunikationen mellan elev och 
lärare. En av mina informanter nämnde att hon var orolig för att relationen mellan 
lärare och elev inte kommer att få lika stor mening i klassrummet på grund av 
digitaliseringen. Relationen mellan elev och lärare kommer fortfarande att finnas 
men den kommer antagligen att se annorlunda ut. 
 
 



 

9 
 

6. Metod  

För denna studie har jag valt att använda mig av intervjuer (Larsen 2007, s. 83). 
 
Avsnittet är uppdelat i olika underrubriker som inledningsvis lyfter min förförståelse 
kring ämnet. 
 

6.1.  Min förförståelse 

Genom att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning har jag kunnat ta del av 
elevernas skrivande i olika årskurser och då reagerat på hur eleverna idag skriver 
och hur undervisningen ser ut. De gånger jag har varit i skolan på VFU, 
verksamhetsförlagd utbildning, har jag inte sett att det har bedrivits undervisning i 
just att skriva för hand i årskurserna 4-6. Genom att göra denna studie får jag en 
bredare bild av hur undervisningen i att skriva för hand ser ut samt vad lärarna anser 
om digitalisering och vilken påverkan den kan ha på eleverna.  
 

6.2.  Intervju som metod 
Som en grund i detta arbete ligger intervjuerna som jag har genomfört med 
verksamma lärare en skola. Vid intervjuer möter du informanten ansikte mot ansikte 
vilket jag ser som positivt då du vid intervjun kan vidareutveckla dina frågor eller 
ställa följdfrågor som grundar sig på de svar som informanten ger. Andra metoder 
som kan användas vid sådana här undersökningar är enkäter och observationer. Jag 
använde mig av kvalitativa intervjuer för att jag anser att det ger mer utförliga svar. 
Att observationer valdes bort var på grund av bristen på tid som fanns för att 
genomföra arbetet samt att några av informanterna hade inbokad ledighet vilket 
skulle påverka resultatet negativt då jag inte kan jämföra resultaten klasser emellan 
(Larsen 2007, s. 83-87).  
 
Min intervju skedde med hjälp av ett intervjuformulär. Det betyder att frågorna utgår 
från mitt syfte men öppnar för följdfrågor för att få mer utvecklade svar samt ge 
utrymme för sidospår om dessa var intressanta. Som grund för mitt intervjuformulär 
(se bilaga 2) var mitt syfte och mina frågeställningar (Larsen 2007, s. 84). 
 

6.3. Urval  

I början av arbetet var tanken att både elever och lärare skulle intervjuas för att få 
en tydligare bild av vad de båda grupperna anser kring skrivning och 
skrivundervisning. Men då tiden var begränsad valde jag att fokusera på lärarnas 
perspektiv på skrivning och deras skrivundervisning.  
 
Jag har valt att intervjua lärare från förskoleklass upp till årskurs 6. För att få mer 
information om skolan samt om skolan har någon policy riktad mot skrivning 
intervjuades även skolans rektor via telefon. Jag valde att ta med förskoleklass då 
den blir obligatorisk hösten 2018 vilket gör att den är av intresse att ta med i min 
undersökning. Mycket av forskningen säger även att elevers skrivutveckling börjar 
tidigt i åldrarna och att de i senare skolår förstärker och utvecklar sina förmågor mer 
(Latham 2002, s. 5). 
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För att få ett bra underlag till min studie men även för att det är en mindre skola 
erbjöds alla lärare att delta i undersökningen (Larsen 2007, s. 77). Jag hade som mål 
att få sju informanter, då det oftast blir bortfall på grund av sjukdomar eller annan 
personalbrist.  

 
Jag skickade ut information till alla lärare i ett informationsbrev (se bilaga 1) som 
även innehåll en kort information om vad det handlade om. Den informationen 
skickades ut via mail. Jag fick sedan svar från de som ville delta och tid för intervju 
bokades. 
 

6.4.  Beskrivning av skolan 

Skolan där informanterna jobbar är en mindre skola som ligger i en mindre ort inom 
Uppsala län. Skolan har i dagsläget ca 165 elever och kommer att utökas efter 
sommaren med ca 40 nya elever som börjar i förskoleklass. På skolan finns det åtta 
verksamma lärare som arbetar med elever i årskurserna F-6. Skolan har en 
fritidsverksamhet där åtta fritidspedagoger är uppdelade på två olika avdelningar. 
Skolan har närhet till skog, öppna fält och mindre bäckar som de ofta besöker under 
vår och tidig höst.  
 
Skolan har ingen uttalad policy kring hur de arbetar med skrivning i klassrummen 
eller hur de ska arbeta med progressionen i undervisningen. Dock så arbetar lärarna 
i olika lärlag och har därför ett nära samarbete med varandra. Lärlagen har möten 
en gång i veckan för att diskutera undervisning och andra viktiga saker som de alla 
behöver ta del av. Mer detaljerat vad de olika lärlagen diskuterar kunde inte skolans 
rektor svara på.  
 
 

6.5.  Beskrivning av informanterna 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av informanterna. Vilken typ av utbildning 
samt hur länge de har arbetat som verksamma lärare kommer att presenteras. För att 
både skolan och informanterna ska vara anonyma är namnen fiktiva och skolans 
namn utelämnas. 
 
Anna har arbetat som lärare i ca 23 år. Hon har förskollärarutbildning men har även 
gått vidareutbildning av lärare för att bredda sin kompetens. Hon har undervisat i 
årskurserna F-3 och arbetar idag i en förskoleklass. 
 
Bodil är utbildad lärare, F-3, och har precis börjat arbeta. Hon är inne på sin andra 
termin med sin förskoleklass. Bodil tog lärarexamen VT-17 och har inte arbetat med 
någon annan klass tidigare.  
 
Clara är utbildad förskollärare och lärare i årskurserna 1-6. Hon har även läst 
specialpedagogik och arbetar nu i årskurs 1. Clara har tidigare jobbat med F/1:or 
och även mindre blandad grupp med särskoleelever. Hon har varit verksam lärare i 
16 år.  
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Daga är utbildad lärare i de lägre åldrarna, F-3, och jobbar idag i årskurs 2. Hon har 
tidigare jobbat i förskoleklass och i årskurs 1. Daga har arbetat som lärare sedan 
2010. 
 
Elin har arbetat som lärare i 3 år och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat med 
elever i klasserna F-3. Idag jobbar hon i årskurs 3 tillsammans med en annan lärare.  
 
Freja är utbildad förskollärare och lärare i årskurserna 1-6. Hon har mest arbetat i 
mellanstadiet. Freja har varit verksam lärare i 18 år och arbetar just nu i årskurs 4 
med 17 elever.  
 
Gry har arbetat inom skolan sedan 1995. Hon har haft varierande uppgifter. Hon är 
utbildad idrottspedagog men har även en specialpedagogisk utbildning på 20 hp. 
Hon har arbetat både som idrottslärare, specialpedagog och klasslärare. Idag arbetar 
hon i en blandad årskurs med elever från femman och sexan.  
 

6.6.  Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes på skolan vid olika tillfällen beroende på när det fanns 
möjlighet att träffa informanterna. Alla intervjuer spelades in efter det att 
informanterna godkänt detta. Fördelen med att spela in intervjuer är att du som 
intervjuare kan fokusera på det som den intervjuade svarar och fokusera på att 
utveckla den intervjuades svar (Larsen 2007, s. 98).  
 
Var intervjuerna genomfördes var väldigt varierande då vi fick ta den lokal som 
fanns ledig vid tillfället. För att få ett bra underlag valde vi lokaler som var tysta och 
lugna samt att vi inte blev störda vid samtalet. De flesta intervjuer kunde ske i 
klassrummen men vid en del fick vi sitta på andra ställen för att få lugn och ro då 
vissa intervjuer skedde under lektionstid. 
 
Jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg till informanterna utan informerade dem 
bara om syfte och mina frågeställningar. Vid starten av intervjun berättade jag 
återigen om syftet och gick igenom mina frågeställningar. Jag gav informanten tid 
vid detta tillfälle att reflektera över syftet och frågeställningarna om de ville. Sedan 
fick de frågorna muntligt av mig och jag gav dem utrymme att svara och ibland 
ställde jag även följdfrågor för att få ett mer utvecklande svar. När tid bokades för 
intervjuerna såg jag till att vi hade minst en timme på oss då jag inte ville att de 
skulle känna sig stressade och att det i sin tur skulle påverka svaren negativt.  
 
För att intervjun skulle vara strukturerad och för att jag skulle få svar på alla mina 
frågor valde jag att skriva ner stödord av det som sades under intervjun och även 
bocka av de frågor jag ansåg jag hade fått ett tillräckligt bra svar på. Jag strävade 
efter att ha ett objektivt förhållningssätt och undvek personliga värderingar (Fejes 
& Thornberg 2015, s. 260-261).  
 
Varje intervju avslutades med att jag sammanfattade det som informanten sagt för 
att säkerhetsställa att jag inte hade missuppfattat något (Fejes & Thornberg 2015, s. 
261).  
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6.7.  Databearbetning och analysmetod 

Varje intervju spelades in och efter det transkriberades dessa för att lättare få en 
överblick över informanterna svar. Genom att sortera deras svar i olika kategorier 
underlättade det att se vilka som hade svarat på ungefär samma sätt (Larsen 2007, s. 
97). När intervjuerna transkriberades skrevs bara det ner som jag ansåg var 
väsentligt för min studie (Larsen 2007, s. 98). 
   
När en vetenskaplig analys genomförs ska det undersökta materialet brytas ned och 
sedan analyseras var för sig för att sedan sättas ihop till en ny helhet. För detta arbete 
användes innehållsanalysmetoden. I denna metod fokuseras det på att hitta samband 
och mönster i det insamlade materialet. För att genomföra denna analys finns det 
olika steg man kan följa (Larsen 2007, s. 101). 
 
I det första steget lästes de transkriberade texterna igenom flera gånger för att sedan 
delas upp i olika kategorier för att lättare hitta samband mellan det som 
informanterna sagt. Då jag redan vid transkriberingsarbetet sållat ut sådant som jag 
ansåg inte var relevant för studien underlättade detta analysen av intervjuerna. I steg 
två sammanfattades informanternas svar till kortare meningar för att underlätta 
analysen och i detta steg gjordes även en tabell för att tydligare synliggöra 
informanternas svar. Att göra en tabell eller en matris underlättar arbetet för den 
som genomför studien, då blir det tydligare vilka likheter och skillnader det kan 
finnas i informanternas svar. En sådan tabell eller matris är ett arbetsverktyg för att 
underlätta för den som genomför studien och finns därför inte med i texten (Larsen 
2007, s. 101-102). 
 

6.8.  Etiska överväganden 

En studie som grundar sig på människor ska genomföras efter vissa principer och 
dessa principer har legat till grund för mitt arbete. Principerna är följande: 
informationskrav. Detta innebär att informanterna har fått ta del av syftet för arbetet. 
Samtyckeskravet vilket innebär att informanterna har gett sitt samtycke till att delta 
i studien och de kan när som helst under studien avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att informanterna är anonyma under hela studien, 
varken deras namn eller skolans namn nämns i studien. Nyttjandekravet innebär att 
det material som samlats in bara används för studien och inget annat 
(Vetenskapsrådet 2001, s. 7-14). 
 
Vid intervjuer är det viktigt att informanterna blir informerade om studiens syfte och 
vilka frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Informanterna fick ett 
informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1). Informanterna blev informerade om 
syftet och fick ta del av frågeställningarna. De blev även informerade om att de när 
som helst kan välja att avbryta sin medverkan och att allt material kommer då att 
förstöras. Jag informerade även informanterna om att allt kommer att presenteras 
anonymt. I studien framkommer aldrig skolans namn eller informanternas namn, det 
redovisas heller inget annat som kan kopplas till de informanter som har deltagit i 
studien. När arbetet är klart kommer allt material att förstöras då det bara ska 
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användas till denna studie. Varje informant erbjuds att ta del av det färdiga resultatet 
(Vetenskapsrådet 2001, s. 14). 
 

7. Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultatet av min studie. Som rubriker har jag mina 
frågeställningar för att det ska vara tydligare vilket resultat som presenteras. 
 

7.1. Vad anser lärare om elevernas skrivande för hand? 

Alla informanterna tycker att en läsbar handstil är något som alla elever ska ha, 
vilket även har stöd i läroplanen. Freja och Gry nämner aspekten att det är viktigt 
att eleverna kan skriva läsligt då tekniken ibland inte fungerar fullt ut och då får 
eleverna skriva för hand istället, om då inte eleverna har fått grunderna i sin 
skrivning blir det svårt för dem att genomföra uppgifterna.  
 
Daga, Elin och Bodil anser att det är viktigt att det finns en grund men när eleverna 
väl har lärt sig behöver det inte läggas så stor vikt på det längre med tanke på hur 
det ser ut i samhället idag. Tekniken har tagit större utrymme och att skriva för hand 
kommer inte att vara lika aktuellt längre. Bodil anser även att det inte ska läggas 
mycket fokus på deras handstil utan huvudsaken är att de kan skriva. 
 
Clara anser att det är viktigt att eleverna har en läsbar handstil och att de får upp 
skrivhastigheten för att underlätta för eleverna när de ska anteckna från en film eller 
en lektion.  
 
Anna påpekar vad forskningen har visat när det kommer till att skriva för hand, 
genom att skriva för hand kommer man ihåg mer gentemot att skriva anteckningar 
på ett tangentbord. Anna tar även stöd i läroplanen och nämner det som står kring 
skrivning samt att varje individ ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 
skriftspråk. Hon anser att det är väldigt viktigt men kan ibland uppleva att hon 
känner sig kluven kring hur hon ska resonera.  
 

Ibland känner jag att det är viktigare att fokusera på att få eleven att tro på sin egen 
förmåga och att huvudsaken är att de just kan uttrycka sig i olika sammanhang och 
för olika syften men då kanske med ett tekniskt hjälpmedel. Sen är jag medveten om 
att det senare i det centrala innehållet står att eleven ska arbeta med sin handstil 
och skriva, disponera och redigera texter för hand och att det i kunskapskraven står 
om läslig handstil. Jag tycker ibland att vi som sagt var lägger lite för stor vikt vid att 
peta i hur eleverna skriver bokstäverna istället för att lägga störst fokus på att få 
eleverna att våga skriva och att utveckla sina texter till att passa i olika sammanhang 
och kan då ta hjälp av datorer eller iPads. 

 
 
7.2.  Vilka fördelar eller nackdelar kan lärarna se med 
digitaliseringen kopplat till skrivandet för hand? 

Alla informanter var positiva till digitaliseringen som skolan genomgår just nu och 
tycker att det är bra att skolan följer med i utvecklingen. 
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Alla nämner flera olika utvecklingsmöjligheter med användningen av digitala 
hjälpmedel men även en del risker som de tror kan uppstå i takt med att skolan blir 
mer och mer digital. Nedan presenteras fördelar och risker med digitaliseringen. 
 
Clara anser att digitaliseringen är bra och att det är viktigt att de får lära sig i tidig 
ålder, då det kan upplevas som mycket att lära sig beroende på de förkunskaper 
eleverna har. Clara upplever själv att hon har för lite kunskaper inom detta område 
och behöver lära sig mer men hon tycker att det ska bli kul och intressesant. Men 
för att få den möjligheten behöver skolan köpa in mer utrustning så att det finns 
tillräckligt till elever och lärare. Fördelarna som Clara ser med digitaliseringen är att 
det är ett lättare arbetssätt för både lärare och elev. Speciellt för äldre elever som har 
lärt sig att behärska de digitala hjälpmedlen som finns tillgängliga. Clara nämner 
inte direkt några risker utan hon säger mest att det är hon själv som måste utvecklas 
och lära sig mer inom detta område. 
 
Freja anser att det är bra med digitaliseringen då hon tror att det är så framtiden 
kommer att se ut men påpekar också att man inte får glömma bort skrivandet för 
hand. Hon säger även att det måste vara ett stabilt nätverk som alltid fungerar om 
elevernas arbete ska finnas på nätet. Hon upplever att nätverket idag inte är så pass 
stabilt. Det som hon anser som positivt är dock att alla elever alltid har tillgång till 
sina arbeten så länge de har tillgång till internet. Det betyder att om de är hemma 
sjuka eller av någon anledning inte är i skolan kan de arbeta hemifrån. Hon tror att 
den största risken är att skrivandet för hand glöms bort samt att eleverna inte lär sig 
stava då det finns rättstavningsprogram på datorn eller iPaden. En annan fördel är 
att det går att anpassa materialet på ett annat sätt, vilket gör att eleverna beroende på 
vilken nivå de ligger på kan få mer anpassade uppgifter.  
 
Daga anser att digitalisering är viktig och pratar även om framtiden, att det är så det 
kommer att se ut. Det mesta kommer att ske via någon digital kanal och därför är 
det viktigt att eleverna får den kunskapen i skolan. Riskerna som Daga ser är att man 
kan bli ”rädd” för den nya miljön man ska lära sig att hantera, det är mycket man 
ska lära sig och det tar mycket tid. Daga är rädd för att lärarna inte vågar testa och 
fastnar i sin egen utveckling. Hon säger även att personalen måste få tid och stöd till 
att sätta sig in och lära sig den digitala utrustning som skolan kommer att använda. 
Hon nämner även att det kan finnas en risk att skolan inte satsar fullt ut med 
utrustning och fortbildning inom området vilket kan försvåra för lärarna att lära sig 
den nya tekniken.  
 
Bodil anser att digitalisering är något som utvecklas snabbt då det skapas nya 
digitala hjälpmedel hela tiden. Hon tror att denna utveckling successivt kommer att 
förändra samhället och anser därför att det är viktigt att ta in det i undervisningen. 
Skolan måste följa med i digitaliseringens utveckling.  
 
Fördelarna, som Bodil nämner med digitaliseringen är många, men det krävs att man 
vågar sätta in sig i det. En fördel med att använda det i klassrummet är att man kan 
synliggöra lärandet mera samt lättare individanpassa uppgifter till elever. Om lärare 
sätter sig in i digitaliseringen tror hon att det kan underlätta genom mindre 
pappersarbete. Bodil tror även att digitaliseringen kan öka kommunikationen och 
återkopplingen mellan lärare och elev. Riskerna som Bodil nämner med 
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digitaliseringen är att den ökar relativt snabbt och för att lärarna ska få in det i 
undervisningen krävs det att alla lärare sätter sig in i det. Risken kan bli att den ökar 
så snabbt att alla inte hinner med att sätta sig in i det. Hon tror att det är viktigt att 
den digitala kompetensen även nämns i lärarutbildningarna.  
 
Anna anser att det är viktigt att skolan hänger med i utvecklingen och att både lärare 
och elever får ta del av tekniken och sätta sig in i allt som detta medför.  
 
Fördelarna som Anna ser är att genom digitaliseringen kan fler elever uppleva 
skolan som rolig och se fördelar med att lära sig saker. Digitaliseringen kan även 
hjälpa de elever som har svårigheter i skolan och det kan bli lättare för de eleverna 
att ta till sig kunskapen. Anna säger ”Det kan bli ytterligare en ”lärstil”, viktigt att 
eleverna får inblick i hur samhället ser ut så de vet vad som till viss del förväntas av 
dem att kunna, om det nu någonsin går att veta det i vår föränderliga värld”. 

Nackdelarna Anna ser med digitaliseringen är att det gäller att få till en balans i 
arbetet med det digitala samt att informera eleverna om källkritik och att det som 
finns på nätet sprider sig väldigt fort. Det är viktigt att eleverna får lära sig ett sunt 
förhållningsätt till sitt användande av digitala hjälpmedel. 

Elin känner en lättnad över att det äntligen blir mer tillåtet att använda sig av digitala 
hjälpmedel i klassrummet samt att hon har fått chansen att utnyttja det fullt ut. Hon 
nämner fördelar som att det blir mindre användning av papper, hon strävar mot en 
nollvision gällande pappersanvändning samt att hon lättare kan fånga upp de elever 
som har skrivsvårigheter i skolan och skapa en glädje i att skriva igen. Hon anser 
också att det blir lättare att bedöma de texter som eleverna skriver om de har 
skrivsvårigheter. Riskerna Elin nämner är att det måste finnas ett syfte med att 
använda sig av digitala hjälpmedel, de ska inte användas som en lekstund för 
eleverna utan de ska ersätta och fungera som en planering utan det digitala till hands. 
Eleverna måste även lära sig ett förhållningssätt till användandet och Elin anser att 
det är något som måste vara likvärdigt över hela skolan för att det inte ska uppstå 
diskussioner mellan elever. Hon säger även att i användandet av digitala hjälpmedel 
måste det ske en progression mellan årskurserna. Ju äldre elever desto mer 
avancerade program och/eller appar används. 

Gry ser digitaliseringen som spännande och utmanande. Hon säger ”Man lär sig 
saker om sig och ger sig själv en chans att utvecklas inom ett nytt område, vilket jag 
tycker är väldigt fascinerande”. Hon anser att digitalisering är bra men även ett 
måste med tanke på hur mycket teknik som används jämfört med hur det såg ut förr. 
Riskerna som Gry nämner är att man förlorar mötet öga mot öga, bedömning, 
återkoppling och även frågor besvaras bakom en skärm. Hon anser att det personliga 
mötet är viktigt för att skapa en relation och ska därför inte glömmas bort. Förutom 
att hon utvecklar sig själv ser hon också fördelarna i att fånga upp och stötta de 
elever som har skrivsvårigheter genom digitala hjälpmedel.  

8. Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vad lärarna anser om digitaliseringen och hur 
viktigt det är att eleverna kan skriva för hand. I och med digitalisering och den 
ständiga frågan kring att skriva för hand var mitt intresse att ta reda på vad 
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verksamma lärare har för åsikter och hur de arbetar med just skrivning i 
klassrummen. Frågorna som arbetet har utgått ifrån var följande: 
 

- Vad anser lärare om elevernas skrivande för hand? 
- Vilka fördelar eller nackdelar kan lärare se med digitaliseringen kopplat till 

skrivandet för hand? 
 

8.1.  Metoddiskussion 

Allt datamaterial som har använts till denna studie har hanterats på ett strukturerat 
sätt för att undvika risken för att det ska blandas ihop. För att säkerhetsställa både 
informanternas och skolans anonymitet har även koder använts istället för namn. 
Genom att materialet har hanterats på ett noggrant sätt ökar även det möjligheten för 
att nå hög reliabilitet (Larsen 2007, s. 80-81). 
 
Fördelen vid kvalitativ intervju är att den som genomför studien får möta 
informanten ansikte mot ansikte samt att det är svårare att låta bli att komma till en 
intervju gentemot att svara på en enkät. Nackdelen kan vara att den du intervjuar 
inte är sanningsenlig utan ger dig svar som låter bra. Det är även viktigt att 
intervjufrågorna behandlar de områden som studien handlar om. Frågorna till denna 
studie har noggrant utformats med syftet att behandla studiens inriktning. Frågorna 
har även diskuterats med handledaren (Larsen 2007, s. 27). Med detta i åtanke 
genomfördes varje intervju med tydligt struktur och noggrannhet.  
 
För att bredda min undersökning hade det varit intressant att kontakta andra skolor 
och intervjua personalen där för att sedan jämföra skolor emellan. I denna studie är 
det bara informanter från samma skola, dock är majoriteten av informanterna relativt 
nya på skolan. Informanter från andra skolor med en annan inriktning kan ha gett en 
större bredd i mitt resultat. En annan svaghet var att det tog tid innan jag kunde 
genomföra alla intervjuer, dessutom valde en att inte delta. På grund av att det har 
varit mycket sjukfrånvaro och många från personalen hade varit borta. Detta gjorde 
att mycket av min tid gick till att vänta på svar från mina informanter.  
 
Ett annat alternativ hade varit att intervjua personal från en skola som redan arbetar 
mycket digitalt och sedan jämföra resultaten mellan skolorna och lärarna. I ett sådant 
arbete kan både fördelar och nackdelar med digitalisering lyftas tydligare då en skola 
redan arbetar mer aktivt med det.  
 
Genom att strukturerat följa stegen vid analysarbetet säkerhetsställdes det att ingen 
värdefull information skulle falla bort. Vid analysarbetet sorterades samt 
grupperades svaren och utifrån det samt studiens syfte kunde nya kategorier skapas 
för att underlätta redovisningen av resultaten. Att utifrån Larsens sätt att analysera 
arbetet har fungerat bra för denna studie och genom detta går det att tydligt följa 
arbetets gång, teorier samt resultat (Larsen 2007, s. 101-102). 
 
För att studien ska hålla en hög kvalité har de forskningsetiska principerna 
genomsyrat hela arbetet. Både metod, urval och genomförandet av studien har 
tydligt redovisats för att läsaren ska kunna förhålla sig till studiens trovärdighet. I 
studien beskrivs samt reflekteras processerna som har genomförts, detta för att i 
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kvalitativa studier gäller begreppet trovärdighet för hela forskningsprocessen och 
inte bara delar av den.  Studiens svagheter har också nämnts samt diskuterats för att 
höja studiens trovärdighet (Patel & Davidson 2003, s. 106). Som grund har 
datainsamlingen anpassats efter studiens syfte och frågeställningar, även detta för 
att höja trovärdigheten (Sörensson & Olsson, 2007, s. 29).  
 
Min undersökning är gjord på en skola med lärare i årskurserna F-6. 
Undersökningen ger min studie en god trovärdighet gällande hur det är på den skola 
jag har undersökt. Det resultat jag har fått fram går inte att generalisera för alla lärare 
eller skolor som finns utan resultatet gäller bara för den skola och för de lärare jag 
har undersökt och intervjuat. 
 
 

8.2. Resultatdiskussion  
 

8.2.1. Att skriva för hand 

Att skriva för hand är fortfarande viktigt vilket både forskning och informanterna 
visar. Dock skiljer det hur pass viktigt det är och hur länge de ska fortsätta att skriva 
för hand när de väl behärskar det. Enligt Medwell & Wray (2007, s. 13) kan man se 
handskrivning som en färskvara: ju mer du skriver desto bättre blir du. Daga, Elin 
och Bodil ansåg att när eleverna väl har lärt sig skriva behöver de inte skriva mer 
för hand längre, huvudsyftet var att eleverna lärde sig. Detta tankesätt går emot den 
forskning som hävdar att skrivningen är en färskvara.  
 
Forskningen (se t.ex. Fridolfsson 2008, s. 139-140) visar att de elever som tidigt blir 
introducerade för skrift och får möjligheterna att öva och leka med bokstäver blir 
goda skribenter. Att de redan i förskoleklass får ta del av skriftspråket är väldigt bra 
och lägger en bra grund för eleverna när de sedan går upp i åldrarna. Det som är 
viktigt i detta skede är att läraren har kompetensen att både utmana de elever som 
behöver utmaning men också se de elever som behöver extra stöd. För detta krävs 
det att läraren har bred kompetens inom området (Alatalo 2011, s. 178). 
 
 

8.2.2.  Digitalisering  

Under 1980-talet började datorer att anpassas för att de skulle passa i skolans miljö, 
dock användes de inte på samma sätt som de görs nu. Då var datorn ett eget ämne 
och kunde i bästa fall ingå i matematikämnet. När vi sedan under 1990-talet fick 
tillgång till internet började datorn mer och mer användas i skolorna och idag klarar 
vi oss i princip inte utan en dator inom någon verksamhet. Informanterna lyfte flera 
olika aspekter som kunde vara till en nackdel i digitaliseringen och det är att de inte 
får tid till att lära sig eller att de saknar redskap till att lära sig. För att lyckas med 
en sådan förändring krävs goda förutsättningar för individuellt arbete men även att 
de som har kunskap får möjlighet att lära ut till andra (Larsson & Löwstedt 2010, s. 
121). Informanterna ansåg att den varierande erfarenheten de har på skolan är positiv 
och det utgör en bra grund för att utveckla ett arbete där de kan lära av varandra i 
detta sammanhang. Elin anser att hon har breda kunskaper inom området och då 
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vore det till fördel om hon får möjligheten att lära de andra som anser att de inte har 
lika mycket kunskap, som Clara. 
 
Enligt forskning har skolor som inte lyckats väl med digitalisering inte fått ta del av 
varandras kunskaper eller haft möjlighet att observera sina kollegor när de arbetar 
med digitala hjälpmedel. Det har gjort det svårt för personalen att anamma ett sådant 
brett område som den digitala världen erbjuder (Larsson & Löwstedt 2010 s. 122). 
 
För att en stor förändring ska vara lyckad är det därför av vikt att förändringen måste 
ske gemensamt med personal, skolans organisation samt den enskildes kompetens. 
Genom att ta del och lära av varandra gör att en förändring blir positiv (Larsson & 
Löwstedt 2010, s. 123).  
 
 

8.2.3. Läraren 

En lärares inställning påverkar elevernas inställning, det kan ske undermedvetet och 
det kan ske medvetet. Frågan kring elevernas handstil och att skriva för hand eller 
inte har diskuterats i flera omgångar och som lärare har man en åsikt kring det. Det 
är dock inget som behöver påverka eleverna. Som lärare har du kunskapskrav som 
du ska förhålla dig till och erbjuda en undervisning där eleverna får möjlighet att 
utveckla dessa förmågor (Lgr 11 2017, s. 255). Genom att du som lärare har en 
positiv inställning till skrivning är det något som eleverna tar efter, speciellt i tidig 
ålder (Liberg 2008, s. 2).  
 
Att använda sig av en dator som ett hjälpmedel är bra ur flera synvinklar dock ska 
användandet av dator inte göra att skrivandet för hand glöms bort. Att skrivandet för 
hand kommer att glömmas bort och att man går miste om den personliga kontakten 
var några aspekter som Gry och Freja nämnde. Dock finns kunskapskrav kvar som 
säger att eleverna måste kunna skriva för hand (Lgr 11 2017, s. 255). 
 
Med en dator eller annat digitalt hjälpmedel kan du för en del elever göra 
skoluppgifter roliga igen, det kan även hjälpa de elever som inte når målen att 
utveckla sina förmågor (Nyström 2002, s. 124). Utifrån den socialsemiotiska teorin 
sker kommunikationen genom olika teckensystem (Leijon & Strand 2012, s.174) 
vilket underlätta vid användning av digitala hjälpmedel.  
 
De risker som forskningen visar är dock att det kan ta tid för ett bra resultat att visas 
då det är en stor process både för elever och lärare att sätta sig in i. Det blir ett nytt 
sätt att arbeta både för eleven och läraren. En annan risk med användandet av digitala 
hjälpmedel är att fokus kan flyttas från den text som eleven producerar till att 
fokusera på att hitta rätt tangent. Det tar ett tag innan eleven har lärt sig tänka på 
samma sätt som när denne skriver för hand som när de skriver på dator. Vidare kan 
eleven tröttna på det denne håller på med och har då tillgång till flera olika program 
på datorn eller tillgång till internet, vilket kan vara svårt för läraren att 
uppmärksamma, att eleven gör något helt annat. 
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9. Analys 
 

9.1. Vilka fördelar eller nackdelar kan lärarna se med 
digitaliseringen kopplat till skrivandet för hand?  

 
Alla informanter anser att digitaliseringen i skolan är viktig med tanke på vilken 
förändring som har skett i samhället. Då läroplanen även har reviderats och kunskap 
kring digitala verktyg har lagts till betydligt mer måste skolan anpassa sin 
undervisning för att erbjuda eleverna den kunskapen. Teoretiska aspekter visar även 
att olika sätt att kommunicera på ger eleverna nya möjligheter till att tänka och 
resonera (Säljö 2010, s. 115). 
 
Freja påpekar även att nätverket måste vara stabilt för att de digitala verktygen ska 
vara pålitliga. Hon anser även att det är bra att elevernas arbete då kommer att finnas 
på nätet men om nätverket inte fungerar kan det bli problematiskt att genomföra 
undervisningen. Då skolan är kommunal är det kommunens uppgift att se till att 
nätverket är stabilt, undervisningen kan inte fallera på grund av att de inte har 
tillgång till internet. Om lärarna och eleverna upplever att det är problem med 
nätverk som försvårar deras undervisning kan inställningen till att arbeta med 
digitala verktyg bli negativ. Då detta nu är kunskapskrav som eleverna ska utveckla 
måste eleverna får den undervisningen och det gör att det ställs stora krav på både 
lärare och ledning.  
 
Det är även viktigt att lärarna får tid och stöd i att utveckla sina egna kunskaper inom 
detta område. Jag kan tänka mig att om lärarna känner sig osäkra och samtidigt 
upplever att de inte får stöd och tid inte tycker att ett arbete med digitala verktyg är 
givande. Detta påverkar i sin tur elevernas undervisning. Att göra en skola 
digitaliserad och arbeta med det fullt ut tar tid. Det är en process som både elever 
och lärare måste lära sig. Den sociokulturella teorin bygger på kommunikationen 
och samspelet mellan individer (Säljö 2010, s. 104-105) och är då läraren osäker på 
sitt arbetssätt kan det försvåra för läraren att skapa en bra miljö för 
kommunikationen. 
 
Förkunskaperna som lärarna har skiljer sig åt och därför att det då bra att de får lära 
sig av varandra. Även att rektorn tar ett ansvar i att se till att de får möjligheter att 
gå på utbildningar för att utveckla sina kunskaper inom området.  
 
Risker som informanterna nämner är bland annat att de riskerar att förlora det direkta 
mötet med eleven för att återkoppling och kommentarer sker via digitala kanaler. 
En annan risk är att eleverna inte utvecklar sin förmåga att skriva för hand lika 
mycket då de använder sig av ett tangentbord. Detta gör att det blir en uppgift för 
lärarna att hitta en bra balans i sitt arbete. Då kunskapskravet kring handstil 
fortfarande finns kvar i läroplanen måste eleverna även får möjlighet att utveckla 
den förmågan.  
 
Fördelarna som informanterna lyfter är att de blir lättare att anpassa uppgifter till 
elever samt att det kan göra att eleverna upplever skolan som rolig igen, de blir 
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inspirerade. Att anpassa uppgifter för de som har svårigheter med hjälp av digitala 
verktyg ser jag som väldigt positiv och det ger även möjligheter till att utmana 
elever. Även detta stärker den multimodala socialsemiotiska teorin då undervisning, 
genomgångar och genomförandet av uppgifter kan ske på flera olika sätt (Leijon & 
Strand 2012, s. 175). 
 
För att arbetet med digitalisering ska bli bra tror jag även att ett intresse bland lärarna 
för att lära sig är viktigt. Flertalet av eleverna idag har växt upp i den miljön där de 
digitala hjälpmedelena är vanliga i hemmet, så som datorer, iPads och 
smarttelefoner. Det gör då att de redan har en kunskap kring att använda sig av det, 
dock kanske inte som ett redskap till att genomföra skolarbeten.  
 

9.2. Vad anser lärare om elevernas skrivande för 
hand? 

Alla informanter anser att eleverna ska kunna skriva för hand. Dock anser Daga, 
Elin och Bodil att när eleverna väl behärskar skrivandet är det inte något som 
eleverna behöver utföra lika ofta. Detta kan leda till att eleverna inte får öva 
tillräckligt mycket med att skriva för hand då den kan ses som en färskvara. 
Forskning visar att ju mer man skriver för hand ju mer utvecklas skriften (Medwell 
& Wray 2007, s.13). Daga, Elin och Bodil är lärarna på skolan som har minst 
erfarenhet och det får mig att fundera på om det är något som har att göra med hur 
länge man har arbetat som lärare, vilken syn man har på elevernas skrivutveckling 
och det fortsatta arbetet med skriften. 
 
De informanter som har längre erfarenhet nämner andra aspekter som detta med att 
eleverna ska få upp en skrivhastighet för att kunna anteckna när de behöver. Clara 
nämner även forskningen som visar på att eleverna lär sig bättre när man antecknar 
för hand. Aspekten att tekniken inte alltid fungerar nämns också vilket är av värde 
att tänka på.  
 
Med tanke på de olika teorier som har bearbetats i denna studie kan jag förstå att det 
kan upplevas som en svår utmaning att ta sig an när digitaliseringen har fått sådant 
stort utrymme i klassrummet. I studien har både för- och nackdelar med tekniska 
hjälpmedel lyfts och värdet av att eleven kan skriva för hand är fortfarande väldigt 
stort, vilket både forskning och lärare påpekar.  
 
Jag kan förstå värdet i av att kunna skriva för hand med tanke på vilka förmågor 
som eleverna utvecklar när de gör det. Samtidigt kommer det ny forskning hela tiden 
och i takt med digitaliseringen tror jag att forskning kring hur eleverna på bästa sätt 
lär sig kommer att vara väldigt fokuserad på det digitala.  
 
Hur kan elever utveckla samma förmågor genom att använda sig av tekniska 
hjälpmedel? 
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10.    Vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område kan vara att undersöka vilka program det finns 
till datorer och iPads som går att använda sig av i skolan. Till iPads finns det många 
olika appar och en del kostar pengar, vilket kan bli dyrt för en skola om det är många 
elever som ska ha samma app. Då det finns en stor marknad av olika program och 
appar kan det vara svårt att tidsmässigt för läraren hinna gå igenom appar eller 
program som är bra och användbara. Ett forskningsområde skulle i detta fall handla 
om att undersöka appar och program som är bra att använda sig av i skolan. Detta 
innebär att programmen och apparna måste testas i skolmiljö och därför krävs det 
en testgrupp av elever och en lärare som ställer upp för att kunna genomföra en 
sådan undersökning. 
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Bilagor  
Här presenteras de bilagor som finns till studien. 
 
Bilaga 1, informationsbrev 
Informationsbrev till lärare 

                          
 

Intervju för examensarbete 
 

Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka hur lärare arbetar med 
skrivundervisning och vad lärare anser kring digitaliseringen. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om 
hur lärare arbetar med skrivundervisning och vad lärare anser kring 
digitaliseringen. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. 
Jag genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant med elevernas 
skrivutveckling och digitalisering i skolan. Därför vill jag ta reda på hur lärare tänker 
kring detta, kring syfte och kunskaper. 
Intervjuerna kommer vi att boka in tid för gemensamt, de kommer att ske i skolan 
(eller annan överenskommen plats) och tar 45-60 minuter.  
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skolan 
kommer att namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för 
att materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så 
snart examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

            

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
Martina Samuelsson                   Handledare: Antti Ylikiiskilä. 
                  
 
Genom att skriva ditt namn och e-postadress nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 12/2 2018. 
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Bilaga 2, intervjuformulär 
 

1. Vilken årskurs jobbar du med? 

2. Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

3. Hur länge har du jobbat med denna årskurs? 

4. Har du arbetat med andra årkurser tidigare? 

5. Vilken utbildning/ar har du? 

6. Vad anser du är dina styrkor/svagheter? 

7. Hur viktigt anser du att det är att elever kan skriva för hand? Varför 

8. Hur arbetar du för att eleverna ska utveckla sitt skrivande? 

9. Har du använt dig av några digitala hjälpmedel i din undervisning? 

10. Vad anser du om digitaliseringen? 

11. Ser du några risker/ fördelar med den? 

 


