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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 4–9  
Modul: Digitalt textarbete 
Del 7: Digitalt textskapande 

Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande 

Helene Dahlström, Mittuniversitetet, Sundsvall 

Våra villkor för kommunikation har förändrats i och med digitaliseringen i samhället. 

Många människor har starka känslor och åsikter inför den unga generationens ökade 

digitala vanor. Oron som många känner inför den snabba digitala utvecklingen och ungas 

vanor har bland annat att göra med vad som händer med de ungas skriftspråkande i en 

digital tid. Vad vet vi egentligen om digitaliseringens betydelse för elevers skriftspråkande, 

och vad vet vi om hur de unga uppfattar det digitala textskapandet? Den här artikeln har 

som syfte att utifrån aktuell forskning diskutera digitaliseringens betydelse för elevers 

textskapande i en skolkontext. Inledningsvis diskuteras elevers skrivande i ett socialt 

sammanhang. Därefter följer ett resonemang om skilda budskap som rapportreras från 

aktuell forskning gällande elevers analoga och digitala skrivande. Elevers uppfattningar om 

möjligheter med digitalt skrivande presenteras därpå och slutligen diskuteras elevers 

utvidgade digitala textskapande ur ett didaktiskt perspektiv.   

Elevers skrivande i ett digitalt samhälle 

Skrift är ett av de vanligaste teckensystem som används för att skapa text. Teckensystemet 

består av bokstäver och andra symboler som på ett organiserat sätt skapar ett innehåll i 

form av en text. Hur skriven text utformas beror bland annat på textens syfte, det 

sammanhang texten produceras och mottagarens krav och behov. Skriftens utveckling är 

alltså sammankopplad med hur samhället inklusive skolan utvecklas (Bezemer & Kress, 

2016; Kress 2003). I en skolkontext kan det betyda att skolans styrdokument uttrycker 

särskilda mål med skrivundervisningen och elevers textskapande utifrån samhällets digitala 

utveckling. Elever behöver lära sig att skriva digitalt och genom undervisningen ges 

förutsättningar att upptäcka de möjligheter och förändrade villkor som erbjuds med digitala 

skrivverktyg. Revideringen av läroplanerna 2017 (Skolverket), där digitalisering tydligare 

lyftes fram i olika ämnen, är alltså ett exempel på hur samhällets utveckling är 

sammankopplad med skolans uppdrag och utveckling. 

Eftersom vi befinner oss i en tid där det analoga och det digitala skrivandet existerar sida 

vid sida i undervisning och i samhälle blir det viktigt att hitta en balans där redan 

fungerande skrivpraktiker integreras med de nya sätt att skriva som möjliggörs med digitala 

verktyg. I ett digitalt samhälle förväntas elever behärska skrivande för hand likväl som 

digitalt skrivande för att kunna uttrycka sig både i skolan och på fritiden. Förväntningen  

om att skolor ska erbjuda en undervisning där elever erhåller digital kompetens kan komma 

att utmana den traditionella skrivundervisningen. Ett sätt att integrera analoga och digitala 

skrivaktiviteter kan vara att föra pedagogiska diskussioner gällande möjligheter och 

begränsningar med olika skrivtekniker. Ett annat sätt kan enligt Linderoth (2016) vara att 
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föra en diskussion kring hur skrivundervisningens innehåll möter elevers nutida och framtida 

behov utifrån att det mesta av det professionella skrivandet numera sker digitalt.  

Digitala skrivverktyg 

Flera av de grundläggande möjligheterna för skrivande kan ses som relaterat till den teknik 

som används för att förmedla det skrivna. När papper och penna används finns en direkt 

kontakt mellan handen som formar bokstäverna utifrån minnet av hur det alfabetiska 

skriftspråket fungerar. Vid användande av tangentbord eller platta, görs val av 

färdigproducerade bokstäver och symboler. Även här krävs kunskap om det alfabetiska 

skriftspråkets funktion. Den digitala skriften visar sig på skärm i stället för på papper och 

kan både sparas och delas (Merchant, 2007). Den digitala skrivprocessen skiljer sig på flera 

sätt från den linjära skrivprocess som skrivande för hand följer. Den innebär exempelvis att 

textskaparen rör sig mer fram och tillbaka i sin text då det enkelt går att redigera och flytta 

eller byta ut textdelar (Kress, 2003; Åkerfeldt, 2014). I den digitala skrivprocessen behöver 

inte skrivandet ske i de faser som kännetecknar det analoga skrivandet: planeringsfas, 

skrivfas och bearbetningsfas. I stället sker dessa processer integrerat i takt med att den 

digitala texten skrivs (Nordmark, 2014). Planerandet och bearbetningen sker samtidigt i en 

enda skrivfas. Bearbetningen av texten i ett digitalt skrivande sker med utgångspunkt i de 

markeringar som visas av ordbehandlingsprogrammet. Med en sådan utgångspunkt i 

bearbetningen blir fokus mycket på stavning. En utmaning med den digitala skrivprocessen 

blir då att elever fokuserar mer på ytan än på innehållet, menar Nordmark (2014). Eftersom 

skrivprocessen ser olika ut beroende på den teknik som används, är det även viktigt att 

eleverna erbjuds undervisning som rustar dem för de olika skrivprocesserna.  

Som ett underlag för förståelse och för diskussioner om elevers skrivande i ett digitalt 

samhälle, presenteras här nedan aktuell forskning inom området. 

Lärare får olika budskap 

Lärare står idag inför motstridiga budskap från forskare gällande relationen mellan 

skrivprestation och digitala resurser. Ett budskap från flera forskare är att digitalt skrivande 

leder till förbättrad skolprestation (se Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Hultin & Westman, 

2014), medan ett annat budskap är att digitalt skrivande kan försämra skolprestationen 

(Mueller & Oppenheimer, 2014). Det visade sig i en studie av Mueller & Oppenheimer att 

digitalt skrivande kan medföra att elever får svårare att  komma ihåg det innehåll som ska 

skrivas i jämförelse med när elever skriver för hand.  Det finns också budskap som riktar 

sig till lärare om hur digitala skrivverktyg kan underlätta för elever i skrivsvårigheter med en 

motivering att digitala resurser kan öka tillgängligheten (Liberg, 2014; Agélii Genlott & 

Grönlund, 2016). Samtidigt rapporteras en potentiell fara med övergången från handskrift 

till digitalt skrivande som består i bristande bevis på vilka effekter detta kan ha på elevers 

kognition och finmotoriska färdigheter. Mangen & Balsvik (2016) visar på detta och menar 

att skolor inför ofta digitalt skrivande tidigt i skrivundervisningen med motivet att det 

underlättar för elever med finmotoriska svårigheter. Det man då inte tar i beaktning hävdar 

de, är att undervisning och träning av handskrift är just det som utvecklar elevers 
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finmotoriska processer. Dessa finmotoriska processer som aktiveras när elever tränar på att 

forma bokstäver har en viktig roll i barns bokstavsperception (ibid.).  

Agélii Genlott & Grönlund (2016) undersökte över 500 elevers nationella prov i årskurs tre. 

Resultaten visade att elever som undervisats enligt en speciell utformad metod, WTL (write 

to learn) fick bättre resultat än de elever som inte fått samma undervisning. Metoden är 

designad för att främja digitalt skrivande och en formativ bedömning mellan elev och lärare. 

Det poängteras att ett införande av digitala verktyg som enda åtgärd inte kommer att visa 

samma goda resultat. Det är just kombinationen mellan en tydlig pedagogisk tanke och ett 

digitalt skrivande som ger de positiva effekterna (Agélii Genlott & Grönlund, 2016). Att 

digitaliseringen av tidiga skriftspråkspraktiker verkar skapa nya, förbättrade villkor för 

elevers textproduktion ser även Hultin & Westman (2015). Författarna har följt ett 

utvecklingsprojekt där metoden att skriva sig till läsning, utan penna, genomfördes i årskurs 

ett. Ett av resultaten visar att de elever som gynnades främst var elever med finmotoriska 

svårigheter. De menar att de digitala skrivverktygen även erbjuder möjligheter för alla elever 

att få en överblick över sin text, att lätt kunna redigera sin text och att eleverna får möjlighet 

till snabb återkoppling på sin skrift via talsyntesen. Dock påpekar Hultin & Westman att det 

är svårt att veta vad som är resultatet av införande av ny teknik och vad det betyder att 

lärarna har riktade pedagogiska diskussioner om en ny metod.  

Effekterna av digitala resurser vad gäller mellanstadieelevers skrivande har bland annat 

undersökts av Dahlström & Boström (2017). Tre olika förutsättningar för skrivande av 

berättande text undersöktes. Samma elever skrev en text för hand, en text digitalt med 

tillgång till talsyntes och en text digitalt utan tillgång till talsyntes. 

Studien visade bland annat att elever som hade svenska som sitt andraspråk skrev längre 

texter med större språkriktighet och hade en tydligare struktur på sin berättelse när de 

använde datorplattor med tillgång till talssyntes. Framförallt tycktes möjligheterna att 

använda talsyntes vara ett positivt verktyg. Programvaror som talssyntes och ordbehandlare 

kan skapa möjligheter för elever att producera texter på mer lika villkor. Detta inkluderar 

både elever med svenska som sitt andraspråk samt elever som i allmänhet kämpar med att 

skriva på olika sätt (Liberg, 2014; Hultin & Westman, 2015). Även innehållet kan påverkas 

av den teknik som eleverna använder när de skriver. Eleverna i Dahlström & Boströms 

(2017) studie visade en benägenhet att producera texter som mest bestod av beskrivningar 

av en rad händelseförlopp när de skrev digitalt. När samma elever skrev texter för hand, 

upptäcktes däremot fler beskrivningar av tankar, känslor och kommunikation. En möjlig 

förklaring kan vara att digitalt skrivande tenderar att vara en snabbare process och att texten 

då kan bli mer av ett återgivande av händelser. Den långsammare kroppsliga processen med 

att skriva för hand kan möjliggöra mer tankeverksamhet. Å andra sidan fann Åkerfeldt 

(2014) att elever verkade använda skärmen och tangentbordet som tankeverktyg. När 

eleverna skrev för hand satt de först och formulerade sina tankar i huvudet innan de skrev 

ner det ville skriva. När eleverna skrev digitalt noterade Åkerfeldt att de först skrev ner en 

mening för att sedan ta bort den och starta om på nytt. Detta, menar författaren kan vara 

ett tecken på att dessa elever använde de digitala verktygen till hjälp för att organisera sina 
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tankar. Erixon (2016) menar att även om de digitala verktygen gör att eleverna skriver 

snabbare så behöver det inte vara positivt. Motsatsen till snabb är långsam och långsam 

kan, enligt Erixon, också betyda mer tid för reflektion. 

Elevers röster om det digitala skrivandets möjligheter 

En viktig del i förståelsen av vad digitaliseringens nya möjligheter har för betydelse för 

elevers skrivande är att kartlägga elevers uppfattningar om möjligheter och begränsningar 

med ett digitalt skrivande.  

Ordbehandlingsprogram som stöttande verktyg är något som många elever uppger som 

positivt vid digitalt skrivande (Håkansson Lindqvist, 2015; Olofsson, Lindberg & Fransson 

2017). Svenska högstadieelevers positiva attityd till att skriva med ny teknologi har att göra 

med just snabbhet och effektivitet, menar Erixon (2016) som har intervjuat 100 elever om 

deras attityder till ett digitalt skrivande. Intervjustudier med gymnasielever visar liknande 

resultat. Utmaningar som gymnasieeleverna uppgav var att tekniska problem kunde uppstå 

samt att de upplevde att den egna digitala kompetensen var högre än lärarnas (Håkansson 

Lindqvist, 2015; Olofsson, Lindberg & Fransson, 2017). I en studie (Dahlström, 2018) fick 

79 mellanstadieelever göra sina röster hörda gällande möjligheter och hinder med digitala 

verktyg vid berättelseskrivning. Eleverna uppgav att när de skrev för hand blev texten ofta 

oläslig, vilket resulterade i att de skrev så lite som möjligt. Med digitala verktyg kunde de 

skriva texter som blev läsbara, både för en själv och andra, vilket upplevdes som positivt. 

En annan aspekt var att när de skrev för hand var de tvungna att skriva sakta, för 

läsbarhetens skull, men med digitala verktyg kunde de skriva fortare. Vidare nämndes 

möjligheten att kunna variera ordvalet utan att behöva tänka på hur orden stavades. Några 

elever uppgav att när de skrev för hand valde de ord som de var säkra på hur de stavades. 

När de använde de digitala verktygen upplevde eleverna att de kunde skriva mer 

självständigt eftersom de inte behövde fråga läraren om hur ord stavades (Dahlström, 

2018). Möjligheten att kunna lyssna på den skrivna texten uppgavs som positivt i den 

bemärkelsen att de kunde höra när något var felstavat. Lyssnandet kunde även fungera som 

inspiration till hur de skulle fortsätta sitt berättande.  

Utifrån ovanstående redogörelse för aktuell forskning går att utläsa att elever, i ett digitalt 

samhälle, har mycket att vinna av möjligheten att få skriva både digitalt och för hand. 

Revideringarna av skolans läroplan (Skolverket, 2017) visar att pedagoger är ålagda att 

tillgodose eleverna dessa möjligheter. Enligt läroplanen ska undervisningen möjliggöra för 

elever i årskurs 4–6 att skriva, disponera och redigera texter både för hand och med hjälp av 

digitala verktyg, vilket även inkluderar stavningshjälp. För årskurs 7–9 finns tillägget att 

elever ska lära sig olika funktioner för språkbehandling (Skolverket, 2017). 

Traditionellt har skrift haft en central funktion när det kommer till att producera text i 

undervisningssyfte. Numera har andra uttrycksformer som bilder, layout och ljud tagit över 

delar av den funktionella tyngden som skrift tidigare ensam stått för och de specialiserade 

funktionerna för alla dessa uttrycksformer utvecklas numera enligt Bezemer & Kress (2016) 

i samma riktning som sociala och teknologiska förändringar. Dessa sociala och teknologiska 
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förändringar påverkar även skolans styrdokument och genom dessa undervisningens 

innehåll. Vi befinner oss i en situation där traditionella skrivformer existerar sida vid sida 

med nya uttryckssätt som möjliggörs av den digitala tekniken. Nya förutsättningar och nya 

strategier för att skriva leder till pedagogiska och didaktiska utmaningar (Andersson, 2011). 

Att genom undervisning få möjlighet att kunna utnyttja dessa olika resurser blir därför lika 

viktigt som att få möjlighet att kunna skriva. Med detta sagt argumenteras inte för att 

överge traditionell skrift, utan för att utöka textskapandet med fler uttryckssätt som 

möjliggörs med digitala verktyg. Traditionellt skrivande är fortsatt viktiga ur minst två 

aspekter. För det första, för att kunna ta del av de möjligheter som de digitala verktygen 

erbjuder förutsätts förmåga att kunna både läsa och skriva (Rasmusson, 2014). För det 

andra värderas traditionell skrift högre än andra uttrycksformer av den akademiska kulturen, 

därför blir det också nödvändigt att elever ges förutsättningar att förstå de möjligheter som 

erbjuds med traditionell skrift (Domingo, Jewitt & Kress, 2014). 

Elevers utvidgade textskapande i ett digitalt samhälle 

Termen literacy är kopplat till ett vidgat perspektiv på läsning och skrivning. Literacy är en 

engelsk term som kan översättas till litteracitet (Wedin, 2007). Den vidgade synen betyder 

att det finns flera sorters litteraciteter och att både sociala praktiker och kulturella 

traditioner påverkar litteracitetsaktiviteterna. En text är alltid en del av ett socialt eller 

kulturellt sammanhang och står alltså aldrig för sig själv. Litteracitet handlar inte bara om att 

förstå de texter vi möter i olika sammanhang, utan även om vad vi gör med text och hur vi 

med text skapar mening. 

Till följd av samhällets förändring och digitaliseringens utveckling har nya former av 

litteracitet utvecklats, vilket betyder att också exempelvis bild och film kan vara basen för 

litteracitetsaktiviteter (Barton, 2007). New literacies är en term som används som ett 

samlingsbegrepp för textaktiviteter som karakteriseras av att de är möjliggjorda av den 

tekniska utvecklingen. Enligt Knobel & Lankshear (2007) kännetecknas nya litteraciteter av 

att de möjliggörs, men även begränsas, av digital teknik och att litteraciteten får en ny 

karaktär, som exempelvis i vloggar och poddar. Ett annat exempel är textdesign, där 

skribenten kan redigera och förändra texten på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. En 

annan ny möjlighet i nya litteracitetsaktiviteter är att texten, genom att exempelvis skrift, 

bild och ljud förenas i ett format, får en multimodal karaktär (Andersson, 2011).  

Multimodalitet  

Som tidigare nämnts gör den digitala tekniken det möjligt att inom samma enhet, till 

exempel en bärbar dator, använda och kombinera flera olika sätt att uttrycka sig på. 

Exempel på olika uttrycksformer är skrift, bild, ljud och musik. Ett begrepp som används 

för att förklara och förstå hur människor skapar mening genom olika uttrycksformer är 

multimodalitet (Kress, 2010). Multi antyder att det handlar om flertal och modal kommer från 

engelskans ”mode” som av flera svenska forskare översätts till teckensystem eller 

teckenvärldar. Man kan också tänka sig att förenklat översätta engelskans ”mode” till 

uttrycksformer, vilket är det begrepp som fortsättningsvis kommer att användas i denna 
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artikel.1 För en mer ingående beskrivning av multimodalitet, se Kristina Danielssons (2017) 

artikel ”Att möta och tolka multimodala texter”, del 6 i modulen: Från vardagsspråk till 

ämnesspråk.  

Nya förutsättningar - ny kompetens för textskapande 

Ett steg i riktningen mot erkännande av flera olika uttrycksformer i skolan är att det i 

läroplanen (2017) står att elever ska få möjlighet att uttrycka sig genom fler uttryckssätt än 

skrift på papper. I det centrala innehållet i ämnet svenska och svenska som andraspråk, står 

att elever genom undervisning ska tillägna sig strategier för skapande av texter där ord, bild och 

ljud samspelar, både med och utan digitala verktyg (Skolverket, 2017). 

En av förutsättningarna för att kunna utnyttja teknologins möjligheter för textskapande är 

enligt Cope & Kalantzis (2010) att lärare värderar olika uttrycksformer som likvärdiga. På så 

sätt möjliggörs att elever kan göra egna val utan att känna sig tvungna att välja den 

uttrycksform som de vet kommer att ge högst utdelning på en betygsskala. En annan 

didaktisk förutsättning är att lärare har ett multimodalt perspektiv på textskapande 

(Danielsson & Selander, 2014; Sofkona Hashemi, 2017), vilket kan medföra ett behov av 

kompetensutveckling om hur olika uttrycksformer som skrift, bild och ljud kan samspela 

och vilka möjligheter de olika uttryckssätten medger i textskapandet.  

Att som lärare förstå hur elever genom textskapande visar sitt kunnande i ett ämne 

underlättas om man har ett kunnande om hur multimodala texter fungerar (Danielsson & 

Selander, 2014). Läraren kan då exempelvis genom samtal om texter, vägleda eleverna i 

vilka uttryckssätt som är mest funktionella för det budskap som eleven vill förmedla. 

Verbalspråk (ord) uttryckt i skrift har goda möjligheter att uttrycka händelseförlopp, det vill 

säga temporala relationer, och sambandet mellan dessa händelser, det vill säga orsakssamband. 

Skrift ger också goda möjligheter att föra resonemang av olika slag. En bild däremot kan 

passa bättre om man vill visa ett storleksförhållande, eller ge en vägbeskrivning i form av en 

karta. Man kan säga att bilder ger goda möjligheter att förmedla spatiala relationer (Kress, 

2003). Vad som upplevs som funktionellt beror även till stor del på den kontext man 

befinner sig i och vilka resurser som finns tillgängliga. I en skolkontext kan det exempelvis 

bero på det ämne som ska behandlas och om det finns möjlighet använda både digitala och 

analoga verktyg.  

                                                     

 

 

 

1 För en mer ingående beskrivning av multimodalitet, se Kristina Danielssons (2017) artikel ”Att 
möta och tolka multimodala texter”, del 6 i modulen: Från vardagsspråk till ämnesspråk. 
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Den ökade mångfalden av uttryckssätt som blivit lättillgängliga via digitala medier är en 

tillgång i elevers textskapande. Det är dock inte självklart att alla elever på egen hand kan 

upptäcka och utnyttja alla de möjligheter som erbjuds. Därför blir lärarens förståelse och 

vägledning viktig. Lärares textarbete kan inkludera diskussioner om olika uttrycksformer för 

sig och hur de olika uttrycksformerna kan komplettera varandra i texten som helhet. I 

diskussioner om bilder kan exempelvis elever ges möjlighet att diskutera olika typer av 

bilder. Bilder kan vara tecknade eller de kan vara fotografier som eleven själv tar eller som 

de hämtar från internet. Vilka bilder som bäst lämpar sig för att uttrycka något kan skilja sig 

utifrån exempelvis elevers intention med bilden samt hur eleven uppfattar att de behärskar 

olika former av bildskapande. Undervisning om hur och var man kan hitta färdiga bilder 

eller fotografier på internet inklusive de regelverk som följer nedladdning av bilder blir 

därför viktigt, liksom kunskap i att fotografera och använda mjukvaruprogram för 

bildredigering. Att diskutera etik och värderingar när det gäller bruk av bilder är nödvändigt 

när elever tar egna fotografier. Det är inte rimligt att förvänta sig att alla lärare plötsligt ska 

besitta den kompetens som krävs för att erbjuda en undervisning som inkluderar 

multimodalitet, inte heller att på ett rättvist sätt kunna bedöma elevers multimodala texter. 

Däremot är det viktigt att lärare erbjuds möjligheter till fortbildning gällande multimodala 

texter och nutida textskapande.  

Digitalt textskapande skapar handlingsutrymme  

Några av digitaliseringens konsekvenser för undervisning och lärande, är enligt Cope och 

Kalantzis (2010) att digitaliseringen ger ökade möjligheter för elevers handlingsutrymme 

eller agens. Agens betyder i sammanhanget ett ökat utrymme för elevers val av både 

skrivverktyg och uttrycksätt. Agens kan på så vis realiseras när elever ges möjlighet att på ett 

självständigt sätt skapa text utifrån sin intention med texten. Som tidigare diskuterats i 

texten så visar forskning att elever upplever sig mer självständiga och anser sig få ett ökat 

handlingsutrymme när de skriver digitalt. När elever får möjligheter att komma runt 

motstånd till att skriva som orsakas av upplevelser av att inte kunna stava eller motoriska 

begränsningar med att forma bokstäver, verkar skrivprocessen upplevas som mer positiv. 

Ett av resultaten i Dahlström & Boströms (2017) studie visade även att elever skrev 

berättelser med en bättre struktur när de skrev digitalt i jämförelse med när de skrev för 

hand. Dessa möjligheter till digitalt skrivande, tillsammans med möjligheten att använda 

flera olika uttrycksformer, kan också betyda att textskapandet i skolan blir mer jämlikt. När 

elever ges utrymme att själva välja hur de vill uttrycka sin kunskap och skapa sina texter 

ökar även deras förutsättningar att aktivt delta i textskapande aktiviteter. 

I skolan befinner sig en heterogen grupp elever som av olika skäl upplever den traditionella 

textkulturen i skolan som svårtillgänglig. En undervisning om nutida textskapande som 

inkluderar olika uttrycksformer kan vara ett sätt att öka tillgängligheten gällande 

textskapande i skolan. I utvecklingen av en sådan utbildning bör även frågor som gäller 

utmaningar med skolors digitalisering tas på allvar. Några av digitaliseringens utmaningar 

har diskuterats i denna text. Exempel på utmaningar är problem med teknik, att elever inte 

utvecklar sin förmåga att stava samt att elevers handstil blir lidande. Nordmark (2014) pekar 



 

 

 
 

 

Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande Januari 2019 
https://larportalen.skolverket.se 8 (10)  

 

 

på en annan utmaning med digitalt skrivande som innebär att ett digitalt textskapande kan 

innebära en risk att elever fokuserar mer på ytan av en text istället för textens innehåll. 

Avslutningsvis föreslås att pedagogiska diskussioner om digitaliseringens möjligheter och 

utmaningar förs på skolor. Olika uttrycksformers värde i textskapande aktiviteter och i 

bedömningssammanhang bör ingå i dessa diskussioner. Sådana diskussioner kan resultera i 

att en utbildning erbjuds i textskapande, som främjar skolans strävan mot en demokratisk 

och likvärdig utbildning för alla elever. 

Referenser 

Agélii Genlott, A., & Grönlund, Å. (2016). Closing the gaps: Improving literacy and 

mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education, 99, 68–80.  

Andersson, P. (2011). New Literacies i klassrummet: Vägar till en alternativ läs- och 

skrivpedagogik. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, 7(1), 41-64 

Bezemer, J. & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication, A social    semiotic 

frame. Oxon and New York: Routledge. 

Cope, B. & Kalantzis, M. (2010). New media, new learning. I Cole, D. R. & Pullen, D. L 

(red.). Multiliteracies in Motion. Abingdon & New York: Routledge.  

Dahlström, H. & Boström, L. (2017). Pros and Cons: Handwriting Versus Digital  

                   Writing, Nordic journal of digital writing, Vol. 12, p. 143–161. 

Dahlström, H. (2018) Digital writing tools from the student perspective. Access, 

affordances, and agency. Education and Information Technologies, 1-19.  

https://doi.org/10.1007/s10639-018-9844-x 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10639-018-9844-x 

Danielsson, K., Selander, S. (2014). Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Domingo, M., Jewitt, C. and Kress, G. (2014). Multimodal social semiotics: Writing in 

online contexts' in K. Pahl and Rowsel (eds.) The Routledge Handbook of Contemporary 

Literary Studies. London: Routledge. 

Erixon, P,O. (2016). Punctuated Equilibrium—Digital Technology in Schools’ Teaching of 

the Mother Tongue (Swedish), Scandinavian Journal of Educational Research, 60:3, 337-

358. 

Hultin, E., & Westman, M. (Ed.) (2014). Att skriva sig till läsning: Erfarenheter och analyser av det 

digitaliserade klassrummet. Malmö: Gleerup. 

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Gaining and Sustaining TEL in a 1:1 Laptop Initiative: 



 

 

 
 

 

Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande Januari 2019 
https://larportalen.skolverket.se 9 (10)  

 

 

Possibilities and Challenges for Teachers and Students, Computers in the Schools, 32:1, 

35-62. 

Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London and New York: Routledge.  

Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: 

Routledge. 

Lankshear, C & Knobel M. (2007). Sampling “the new” in New Literacies. I: Lankshear C. 

& M. Knobel (red). A New Literacies Perspective (ss. 1-25). New York: Peter Lang.  

Liberg, C. (2014). Att använda dator i tidig läs- och skrivundervisning 2011–2014, Uppsala 

Kommun. Report from ALS-projektet. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Linderoth, J. (2016). Lärarens återkomst -från förvirring till upprättelse.  

            Stockholm: Natur & Kultur. 

Mangen, A & Balsvik, L.(2016). Pen or keyboard in beginning writing instruction? Some 

perspectives from embodied cognitions. Trends in neuroscience and education, (5) 99-

106. 

Merchant, G (2007). Writing the future in the digital age. Literacy, (41), 118–128.  

Mueller, P., & Oppenheimer, D. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages 

of longhand over laptop note taking. Psychological Science, 25(6), 1159–1168. 

Nordmark, M. (2014). Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk 

studie av skrivprocessen. Örebro: Örebro universitetet.  

Olofsson, A, Lindberg, O & Fransson, G. (2017). State of the art technology? Mapping  

students´talk about information and communication technology in upper 

secondary schools. The International Conference on Information Communication 

Technologies in Education (ICICTE 2017).  

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Fakulteten för 

humanvetenskap. Mittuniversitetet Härnösand. 

Sofkova Hashemi, S (2017) Socio-semiotic patterns in digital meaning- making: semiotic 

choice as indicator of communicative experience, Language and Education, 31:5, 432-

448.  

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2017. Stockholm: Skolverket.  

Wedin, Å. (2006) Litteracitetspraxis – ett begrepp som öppnar för skolutveckling. 

Svensklärarföreningens Årsskrift 2006. Svensklärarserien 229.  



 

 

 
 

 

Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande Januari 2019 
https://larportalen.skolverket.se 10 (10)  

 

 

Åkerfeldt, A. (2014). Re-shaping of writing in the digital age – a study of pupils’ writing 

with different resources. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(3), 172-193. 

 


	Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 4–9
	Modul: Digitalt textarbete
	Del 7: Digitalt textskapande
	Digitaliseringens betydelse: elevers textskapande
	Elevers skrivande i ett digitalt samhälle
	Eftersom vi befinner oss i en tid där det analoga och det digitala skrivandet existerar sida vid sida i undervisning och i samhälle blir det viktigt att hitta en balans där redan fungerande skrivpraktiker integreras med de nya sätt att skriva som möjl...
	Digitala skrivverktyg
	Lärare får olika budskap
	Elevers röster om det digitala skrivandets möjligheter

	Elevers utvidgade textskapande i ett digitalt samhälle
	Multimodalitet
	Nya förutsättningar - ny kompetens för textskapande
	Digitalt textskapande skapar handlingsutrymme

	Referenser


