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Sammandrag 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur datoranvändning vid skrivprov påverkar 
elevtexters kvalitet. 37 handskrivna och 37 datorskrivna elevtexter från skrivprov jämförs 
utifrån både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Texterna är skrivna av elever från det 
tekniska programmet i gymnasiet årskurs 3.  

Jämförelsen mellan elevernas handskrivna och datorskrivna texter visar att de 
datorskrivna texterna är längre, går snabbare att skriva och har en mer korrekt 
styckeindelning. De datorskrivna texterna får något högre omdöme vad gäller innehållet i 
texterna men de bedöms språkligt inte vara bättre än de handskrivna. Skillnaderna är små när 
det gäller texternas disposition.  

Skillnaderna mellan texterna är dock inte tillräckligt stora för att det ska påverka 
betygsbedömningen när den sker med den fyragradiga betygsskalan (IG – MVG) utan 
betygsresultatet blir lika för de två grupperna. Bland de handskrivna texterna finns dock något 
fler underkända texter. När bedömningen sker med den tiogradiga skalan (med + och - på 
betygsstegen) syns några fler skillnader på de lägre betygsstegen. Det verkar som att datorn 
hjälper de svagaste eleverna, dels så att några fler klarar G-gränsen, dels så att texterna blir 
något bättre inom betygssteget.  

Utöver elevtexterna har även svar från en enkät som eleverna fyllt i sammanställts för 
information om elevernas datorvana och inställning till datorskrivande. Sammanställningen 
visar att eleverna i undersökningen har stor datorvana och alla utom två föredrar 
datorskrivande framför att skriva för hand. 

Undersökningen visar att datoranvändning vid skrivprov för denna elevgrupp inte 
påverkar texternas kvalitet utom för elever i det lägsta betygsskiktet där en liten förbättring 
märks. 
 
 
Nyckelord: Skrivprov, elevtext, gymnasiet, datorskriven, handskriven 
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1. Inledning 
Den nya informationsteknologin har förändrat samhället på ett omvälvande sätt. Datorer 
spelar en avgörande roll för information och kommunikation. Allt fler skriver allt mer på 
datorer. Utvecklingen har gått snabbt – vad som för bara 20 år sedan var en spännande 
nymodighet är idag en självklarhet. Ungdomar av idag är födda in i den digitala världen och 
behärskar datorn på ett helt annat och mer självklart sätt än den äldre generationen. De skriver 
sällan för hand på fritiden utan använder datorer, smartphones och dylikt istället.   

Även i skolan har skrivarbetet förändrats och att använda dator eller andra digitala 
verktyg vid uppsatsskrivande eller vid andra inlämningsuppgifter är åtminstone i 
gymnasieskolan det vanligaste sättet. Men villkoren i fråga om datoranvändning är olika för 
elever från olika skolor. En del skolor förser eleverna med en egen bärbar dator och låter dem 
skriva det mesta, även skrivprov, på den medan det i andra skolor fortfarande är de 
handskrivna dokumenten som gäller. De olika villkoren kan leda till problem vid 
genomförande av gemensamma obligatoriska prov som det nationella provet. Skolverket låter 
skolan själv avgöra om elever ska använda datorer eller ej. En fråga som ofta uppkommer och 
diskuteras är likvärdigheten i bedömningen. Får elever som skriver på dator en fördel jämfört 
med dem som skriver för hand, dvs. blir deras texter bättre just för att de använder dator? En 
dator ger större möjligheter till redigering av text, det finns hjälpprogram för stavning och 
grammatik och eleverna kan vara mer vana vid datorskrivande än skrivande för hand.  

Trots de digitala förändringarna i samhället och i skolan när det gäller skrivande finns det 
inte mycket kunskap om datoranvändningens betydelse för texternas kvalitet. I denna uppsats 
jämför jag handskrivna och datorskrivna elevtexter från skrivprov utifrån olika aspekter för att 
upptäcka eventuella skillnader mellan dem. Finns det skillnader mellan datorskrivna och 
handskrivna texter som påverkar vilket betyg de får?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur datoranvändning vid skrivprov påverkar 
elevtexters kvalitet. För att ta reda på detta har jag valt att i likhet med tidigare studier om 
bedömning av elevtext jämföra texterna både utifrån enkla mätbara aspekter och mer 
kvalitativa. Jag kompletterar också undersökningen med en elevenkät för att få information 
om elevernas datorvana samt inställning till datorskrivande. Denna information används i 
diskussionen av resultatet. Följande frågor ställs till materialet: 

1. Vilka skillnader finns mellan elevers datorskrivna och handskrivna texter vad gäller 
mätbara aspekter som textlängd, skrivtid, skrivhastighet och styckemarkering? 

2. Vilka skillnader finns mellan mer kvalitativa aspekter som innehåll, disposition, språk och 
sammanfattande betyg på texten? 

3. Vilken datorvana har eleverna? 

4. Hur ser eleverna på användning av dator vid skrivprov? 
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5. Hur kan de eventuella skillnaderna mellan datorskrivna och handskrivna skrivprov 
förklaras? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. Kapitel 1 utgörs av inledning med uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. I kapitel 2 kommer först en kort beskrivning av datoranvändning i skolan, 
sedan ett avsnitt om uppsatsens teoretiska utgångspunkter och till sist en översikt av tidigare 
skrivforskning relevant för denna uppsats. Metod och material redovisas i kapitel 3. I kapitel 4 
presenteras undersökningens resultat. Sist sammanfattas och diskuteras resultatet i kapitel 5. 

2. Bakgrund 
I detta kapitel ges först en kort beskrivning av datoranvändning i skolan samt vid skrivprov 
för svenska för invandrare. Därefter följer en redogörelse för uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter samt en översikt över tidigare forskning om elevtext. 

2.1 Datoranvändning i skolan 
Elevernas användning av datorer skiljer sig åt mellan skolor. Skolverket har i uppdrag att vart 
tredje år undersöka it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. I 
den senaste rapporten om it-användning konstateras att det har skett en stark ökning av antalet 
elevdatorer under den senaste treårsperioden (Skolverket 2013:6). Det märks en tydlig trend 
mot principen med 1 – 1, dvs. en dator per elev, och mot bärbara datorer och surfplattor. I 
gymnasieskolan har över hälften av eleverna tillgång till egen dator. Datoranvändning är 
störst i ämnena svenska och samhällskunskap. Rapporten visar också att i skolor där eleverna 
får en egen dator används datorer i större utsträckning i olika ämnen och för olika typer av 
skoluppgifter än i övriga skolor. Dessa elever får också mer undervisning i källkritik och 
säker internetanvändning (Skolverket 2013:7). 

För att undersöka möjligheter för digitalisering av prov har Skolverket genomfört en 
försöksverksamhet för proven i svenska för invandrare (sfi). Uppdraget redovisas i en rapport 
och slutsatsen är att för dessa elever innebär pappersbaserade prov större flexibilitet 
(Skolverket 2012:1). De tekniska problemen med it-baserade prov blir för stora och stressar 
eleverna och lärarna bedömer att provens syfte att stödja bedömning och betygssättning inte 
uppfylls. För elever som inte är vana vid datorer blir proven påfrestande och risken finns att 
deras resultat inte blir rättvisande. Tyvärr finns det inga detaljer om hur till exempel 
skrivprovens textlängd påverkas vilket hade varit användbart som jämförelse med mina 
resultat.  
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Literacyforskaren Ivanič presenterar i sin artikel Discourses of Writing and Learning to Write 
(2004) en bild av hur man metaforiskt kan se på språk och text. Texten kan ses som en lök, 
menar Ivanič, med flera lager där textuella, mentala och sociala aspekter av språket omsluter 
textkärnan. De olika aspekterna går inte att separera ifrån varandra (Se figur 1). Längst in 
finns texten som bara består av den lingvistiska substansen av språk. Det andra lagret 
innefattar de kognitiva processerna, dvs. det som händer i hjärnan på de människor som deltar 
i den språkliga aktiviteten. Nästa lager kallar Ivanič för ”event” (vilket jag för tydlighetens 
skull här översatt till skrivsituation) och med det menas den sociala kontexten som texten 
ingår i som exempelvis syfte, tid och plats. Det yttersta lagret är den sociokulturella och 
politiska kontexten, samhället, som omger händelsen. 

 

    
Figur 1. Språkets olika lager enligt Ivanič (2004) 

Ivanič utgår från den ovan beskrivna modellen av språk och lägger fram ett ramverk med sex 
olika skrivdidaktiska diskurser: färdighetsdiskurs, kreativitetsdiskurs, processdiskurs, 
genrediskurs, diskurs om sociala praktiker och sociopolitisk diskurs.  Diskurserna omfattar 
olika sätt att se på och tala om skrivande och skrivundervisning. Den första diskursen, 
färdighetsdiskursen, har fokus på det innersta lagret i modellen, det språkliga uttrycket, vilket 
innebär ett rätt begränsat perspektiv på språk. I de andra diskurserna flyttas fokus stegvis till 
de övriga aspekterna i modellen och uppfattningen vad språk är vidgas. Ivanič föreslår att 
ramverket kan användas som ett forskningsverktyg för att identifiera urskiljbara diskurser i 
t.ex. skrivundervisning eller läroplaner. Hon understryker att diskurserna, även om de kan 
förekomma isolerade och ibland ställas emot varandra i t.ex. politiska eller vetenskapliga 
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debatter, ofta blandas i praktiken. Lärare kan i sin undervisning använda flera diskurser. Vid 
ett givet tillfälle (eller i en speciell kontext) kan man dock urskilja en dominerande diskurs.  

Modellen av språket som en lök med många lager kan alltså användas som ett 
analysverktyg för att se var de sex diskurserna har fokus men den kan också enligt Ivanič ses 
som en bas för en holistisk skrivpedagogik. I modellen syns hur de olika delarna omsluter 
varandra och hör ihop. De olika diskurserna bör alltså kombineras. Alla behövs för en god 
skrivundervisning, menar Ivanič.  

Palmér (2013) använder Ivanič ramverk som utgångspunkt i sin analys av de nationella 
skrivproven i Sverige. Med hjälp av detta analysverktyg undersöker Palmér vilka 
skrivdidaktiska diskurser som ingår i kursplanerna 1994 och 2011 och de nationella skrivprov 
som utformades utifrån dessa styrdokument. Tre av Ivanič diskurser används i analysen, 
processdiskursen, genrediskursen och diskuren om sociala praktiker. Palmér kommer fram till 
resultatet att varken kursplanerna eller de nationella proven kan förknippas med bara en av 
diskurserna utan de kan betraktas som skrivdidaktiska hybrider. Det finns drag av alla tre 
diskurserna i proven, både de som bygger på läroplanen 1994 och de som bygger på 2011 års 
läroplan. Detta stämmer med Ivanič egna teorier om att diskurserna hör ihop och bör 
kombineras.  

I Ivanič förklaring av sin modell handlar exemplen om skrivande men hon konstaterar 
också att modellen är användbar även för analys av läsande och läsinlärning eller för analys 
av undervisning där både läsande och skrivande är integrerat. Säljö och Liberg (2010) 
presenterar Ivanič analysmodell i sitt läromedel för lärarstuderande och vidgar där 
perspektivet. De applicerar modellen, förutom på skrivande, även på läsande och 
läsundervisning precis som Ivanič föreslår. De ger en kort analys av läs- och 
skrivundervisningen i Sverige och menar att det har skett stora förändringar sedan 
processkrivandet nådde Sverige på 1980-talet och genrepedagogiken i början av 2000-talet. 
De konstaterar dock att det som Ivanič kallar färdighetsdiskurs fortfarande dominerar 
undervisningen i svensk skola trots att ett vidgat perspektiv föreskrivs i läroplanerna. 

Min undersökning kommer i första hand bestå av analys av insamlade elevtexter. Jag 
kommer alltså, enligt Ivanič, ha fokus på det innersta lagret av ”löken”, själva texten, och titta 
på de språkliga uttrycken. Men undersökningen är inte enbart baserad i en färdighetsdiskurs 
utan eftersom den består av en jämförelse av datorskrivna och handskrivna texter har den ett 
övergripande fokus på skrivsituationen. Skrivsituationen förändras för eleverna och deras 
skrivverktyg byts ut. Förändras deras texter när de skriver på en dator istället för för hand? 
Undersökningen har vad Ivanič kallar en diskurs om sociala praktiker, där skrivsituationen 
står i fokus. I viss mån tas även de kognitiva processerna upp då jag vill undersöka elevernas 
attityd till datorskrivande och där försöka hitta någon delförklaring till resultatet. 

2.3 Tidigare skrivforskning 
En undersökning som behandlar skrivandet i svenskämnet kan ha olika utgångspunkter. En 
del forskare studerar svenskämnets styrdokument och ämnets diskurs. Andra studerar 
undervisningen ur olika perspektiv, elevernas skrivprocess eller bedömning av elevtext. I 
svensk skrivforskning har man oftast haft som tradition att fokusera på produkten, dvs. 
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elevtexten, och genom textanalys studera elevers skrivförmåga. Man har alltså enligt Ivanič 
haft en färdighetsdiskurs. Ett tidigt exempel på den typen av forskning är Hultmans och 
Westmans Gymnasistsvenska (1977), en kvantitativ studie av elevers texter vid centrala prov. 
Deras studie är strikt språklig och texten som helhet studeras inte.  Ett av deras resultat var att 
det fanns ett tydligt samband mellan textlängd och betyg. Uppsatser med fler ord fick högre 
betyg än uppsatser med få ord. Medelvärdet för antal ord per uppsats steg gradvis för varje 
betygsnivå förutom den högsta som hade marginellt mindre än den näst högsta betygsnivån.  
Studien har haft ett stort inflytande och är troligen en bidragande faktor till att traditionen att 
studera elevers skrivförmåga genom textanalys har varit så stark i Sverige. 

 I Nyströms avhandling Gymnasisters skrivande (2000) studeras också elevtexter. En del 
av elevtexterna är skrivprov, hämtade från det nationella provet i svenska, medan andra är 
texter som eleverna själva har skickat in, valda bland det de hade skrivit i skolan eller på 
fritiden. Till textmaterialet tillfogades också intervjuer med några av de deltagande eleverna. 
Nyström använder kvantitativa metoder liknande Hultmans och Westmans men kompletterar 
dem med mer kvalitativa som belyser texternas helhet och deras funktion. Nyströms 
avhandling handlar främst om vilka genrer eleverna lär sig skriva och hur eleverna behärskar 
dem, men en del av hennes delresultat är relevanta för min undersökning. I kapitel 7 
presenteras närläsningar av några av materialets texter och bl.a. textlängden diskuteras. 
Nyström refererar Hultmans och Westmans undersökning och konstaterar att textlängd 
betyder mera för de lägsta betygsgraderna än för de högsta. Ytterligare kvaliteter verkar 
krävas för det allra högsta betyget medan alltför korta texter riskerar att underkännas. Längd, 
konstaterar Nyström, verkar vara ”ett nödvändigt, men inte tillräckligt, kriterium för ett högt 
betyg” (Nyström 2000:170). Hon ser dessutom i sin undersökning att texterna blir olika långa 
beroende på skrivuppgiftens genre. Hon påpekar också att textlängden påverkas av 
skrivverktyget. De datorskrivna texterna i alla genrer är betydligt längre än de handskrivna 
(Nyström 2000:173). I kapitlets sammanfattning skriver Nyström att även om hennes 
undersökning inte haft fokus på bedömning ser hon en kvalitetsskillnad mellan elevtexterna 
och skiljelinjen går mellan de teoretiska programmen och yrkesprogrammen. Texterna från de 
teoretiska programmen är också längre. 

Även Östlund-Stjärnegårdh har i sin avhandling Godkänd i svenska? (2002) använt 
elevtexter från det nationella provet för sin undersökning om skillnaden mellan godkända och 
icke-godkända elevtexter. Materialet har också utökats med enkäter och intervjuer med lärare 
om bedömning av elevtext. Precis som i Gymnasistsvenska genomförs en kvantitativ 
textanalys men Östlund-Stjärnegårdh gör även kvalitativa analyser bl.a. för att studera 
referensbindning.  Hennes avhandling visar att det finns ett tydligt samband mellan textlängd 
och betyg. Medelvärdet för textlängd är högre för de godkända texterna än för de icke-
godkända i hennes material. Det finns dock inte enbart korta texter bland de underkända utan 
där återfinns förutom de kortaste texterna även de längsta.  Omfånget är alltså inte primärt 
avgörande för betyget utan även hur eleverna har löst den efterfrågade uppgiften samt deras 
disposition, meningsbyggnad och styckeindelning är betydelsefulla för resultatet.  

På senare tid har flera forskare velat ge en bredare bild av skrivandet och inkluderat 
miljön skrivprocessen äger rum i och det medium som används. Bellanders avhandling 
Ungdomars dagliga interaktion (2010) visar hur ungdomar förändrar sitt språk i olika 
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sammanhang och anpassar det efter situation, mottagare och medium. Bellander studerade 
ungdomarnas tal och skrift inom olika domäner, både i skolan och hemma. Hon filmade och 
fick även ta del av deras texter, från skoluppsatser till chatkonversationer och sms. Bellander 
konstaterar att deras språk ser olika ut beroende på om de skriver ett sms eller en skoluppgift. 
Eleverna har alltså förmåga att anpassa sin text efter kommunikationssituationen.  

Nordmark visar i sin avhandling Digitalt skrivande i gymnasieskolans 
svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen (2014) hur skrivprocessen 
påverkas av elevers datoranvändning. I undersökningen använder inte Nordmark elevtexter 
utan hon studerar elevernas skrivande på dator. Hon har följt gymnasieklasser från tre olika 
program, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och tekniskt program, och eleverna 
kommer också från tre olika årskurser. Nordmark använder metoden deltagande observation 
och perspektivet är etnografiskt. Förutom att själv observera under lektionerna har hon låtit 
filma eleverna och har även intervjuat en del av dem. Hon har dock inte undersökt skrivandet 
i hemmet utan bara skrivandet på lektionstid. Den digitala skrivprocessen har sedan 
analyserats. Nordmark menar att digitaliseringen har påverkat skrivprocessen så mycket att 
den är inne i en ny fas (Nordmark 2014:238–240). Istället för processen ”planera, skriva, 
skriva om, lämna in” är tågordningen ”skriva, spara, skicka”. Hon hävdar att eleverna planerar 
mindre och även bearbetar texterna mindre när de använder datorer jämfört med när de 
skriver för hand. Texterna bearbetas mer på mikronivå, t.ex. ändras stavning med hjälp av 
stavningskontrollen, än på makronivå. Eleverna ägnar alltså mindre tid åt arbete med 
disposition av sina texter.  Hon konstaterar också att eleverna ofta störs i sin koncentration av 
de sociala medierna under skrivprocessen (Nordmark 2014:157–164). 

En stor del av gymnasielevernas skrivuppgifter utförs i hemmet men den skrivmiljön har 
inte utforskats så ofta. Randahl bidrar dock till ökad kunskap om hemmet som skrivmiljö i sin 
avhandling Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fysik och svenska (2014). Där undersöks 
hur elever från tre klasser på det naturvetenskapliga programmet löser skrivuppgifter i två 
ämnen, svenska och fysik. Randahl analyserar ett brett material bestående av elevlösningarna, 
textloggar från Google Drive, bildberättelser utförda av deltagare, klassrumsobservationer, 
enkäter m.m. Hon låter också tre fokuselever filma sig själv hemma vid de tillfällen då de 
skriver, vilket gör det möjligt att även studera hur hemarbetet går till. Resultaten visar att 
eleverna anpassar sitt skrivande efter ämne. I uppgifterna i fysik skrivs varje del för sig och 
eleven går från det lätta till det svåra. I svenska har eleverna mer av ett helhetsperspektiv på 
texten, planerar mer och kan även skriva om stora delar av texten. Randahl kan också se att de 
tre fokuseleverna använder olika strategier vid sitt skrivande. En får hjälp av sin pappa, en 
använder digitala resurser på nätet och den tredje använder sina egna kunskaper om språk i 
redigering av sin text. Eleverna i Randahls undersökning verkar planera sina uppgifter mer än 
i Nordmarks undersökning, vilket kan bero på att de har olika ambitionsnivå. Randahls elever 
är högpresterande och går dessutom alla i årskurs 3 och har en längre erfarenhet av skolans 
skrivuppgifter. 

Det finns ingen större svensk studie där handskrivna och datorskrivna elevtexter jämförs 
men några studentuppsatser på C- och D-nivå har behandlat ämnet. Sandra Rakovic har i sin 
uppsats Va? Ska vi skriva för hand? En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna 
texter (2013) jämfört fem datorskrivna och fem handskrivna elevtexter. Texterna är skrivna av 
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fem elever som har skrivit två texter var. Hennes undersökning visar att de största 
skillnaderna mellan de två typerna av text är kvantitativa. När eleverna skrev på dator blev 
texterna längre och även den genomsnittliga meningslängden ökade. Rakovic undersöker 
också mer kvalitativa aspekter som disposition, textbindning och syntax men där finns inga 
markanta skillnader.  

I uppsatsen Datorn – en del av skrivprocessen? (2011) gör Sofia Lundberg en kvalitativ 
jämförelse mellan 10 datorskrivna elevtexter och 10 handskrivna hämtade från det nationella 
provets arkiv. Texterna är skrivna av olika elever men har alla fått högsta betyg. Lundbergs 
resultat visar att det inte finns några tydliga skillnader när det gäller bl.a. ordlängd, 
ordvariation och ordförråd. De största skillnaderna är i textlängd, meningslängd och 
bisatsfrekvens där de datorskrivna texterna i snitt är längre, har längre meningar och fler 
bisatser. Dessa skillnader innebär inte, konstaterar Lundberg, att de datorskrivna texterna är 
kvalitativt bättre. De handskrivna texterna hade t.ex. större ordföljdsvariation, vilket brukar 
anses som ett kvalitetsdrag.  Eleverna verkar inte heller ha utnyttjat datorns möjligheter till 
redigering. Lundberg ser ingen kvalitetsskillnad mellan de datorskrivna och handskrivna 
texterna i sin undersökning. 

 

3. Material och metod 
I detta kapitel redogör jag för materialet i undersökningen, principerna för urvalet, vilken 
metod jag har använt och de forskningsetiska principerna. 

3.1 Material 
Materialet som använts i undersökningen utgörs främst av elevtexter från två gymnasieklasser 
i årskurs 3 skrivna under läsåret 2012-2013. De samlades in i samband med ett uppdrag jag 
fått av Skolverket med syftet att utreda dels hur skrivprov på dator kan organiseras och 
genomföras på ett säkert sätt, dels om principen om likvärdig bedömning var förenlig med 
friheten för skolor att välja om eleverna fick använda datorer eller inte vid skrivprov. Jag bad 
två lärare jag kände att delta med sina klasser och både de och eleverna ställde gärna upp. 
Eleverna i materialet kom från två olika gymnasieskolor, en från en stad i Mellansverige och 
en från en Stockholmsförort, och kursen de läste var Svenska B. Svenska B var en 
obligatorisk kurs på alla program i den då gällande läroplanen, Lpf 94. Betygsskalan hade 
fyra steg: Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Läsåret 2012-2013 
var det sista då denna läroplan användes. I den nya läroplanen Gy 2011 lanserades ett nytt 
betygssystem med sex betygssteg från A – F. 

 Klassen från staden i Mellansverige kommer hädanefter att kallas A-klassen och den från 
Stockholmsförorten B-klassen. Båda klasserna går teknikprogrammet i årskurs 3, den ena med 
IT-inriktning, den andra med inriktning industriell design. Det finns bara en enda flicka i 
materialet, övriga i klasserna är pojkar.  De två klasserna är valda för att de representerar 
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elever som ofta presterar medelgoda resultat, varken svaga eller starka. Klasserna 
representerar också samma program, vilket bör främja jämförbarheten. 

Eleverna fick skriva två uppgifter hämtade från nationella provet i Svenska B. Den första 
uppgiften heter ”Våldsam vardag” och handlar om det tilltagande våldet i samhället. Det 
andra ämnet har titeln ”intet förtiga, tillägga eller förändra” och handlar om vittnesplikten och 
ungdomars ovilja att vittna vid rättegångar. Båda uppgifterna finns i bilaga 1. Uppgifterna är 
utvalda för att de var populära det året de gavs. Många elever valde att skriva om just de här 
två ämnena och texterna som eleverna skrev fick också bra betyg. Utgångspunkten för valet 
av ämnen var att de skulle vara lockande för eleverna att skriva om och ha fungerat för många 
tidigare. För att ytterligare motivera eleverna inför skrivandet fick de veta att lärarna skulle 
använda resultatet på skrivproven i sitt betygsunderlag. Eleverna tyckte också det var bra att 
få två extra tillfällen att skriva en liknande uppgift som i det skarpa provet de skulle göra 
senare under våren.  

Uppgifterna kräver att någon eller några texter ur texthäftet till den aktuella terminens 
nationella prov används och eleverna fick tillsammans med uppgiften de artiklar som skulle 
användas. Att enbart ge eleverna de artiklar som hör till uppgiften innebär att uppgiften blir 
något förenklad jämfört med ordinarie prov eftersom kravet att hitta en lämplig text i 
texthäftet försvinner. Kravet att använda en annans text och referera till den kvarstår dock. 

Undersökningen bygger på totalt 74 elevtexter, 37 skrivna för hand och 37 skrivna på 
dator. Tyvärr var inte alla elever i de två klasserna närvarande vid båda tillfällena vilket 
minskade bedömningsunderlaget. Av olika skäl skrev en del elever bara den första uppsatsen 
medan andra bara var med vid uppsatstillfälle nummer två. Undersökningen bygger på att 
eleverna skriver båda uppsatserna vilket alltså inte alla gjorde. Resultatet blev att A-klassen 
minskade från 28 elever till 22 och B-klassen från 23 till 15. Underlaget blev mindre än 
planerat men jag anser det som tillräckligt stort för denna typ av undersökning ändå. Totalt 
deltog alltså 37 elever och de skrev två uppsatser var.  

Elevernas lärare bedömer dem som typiska teknikklasser, dvs. ganska ambitiösa och 
plikttrogna men inte med ett så stort intresse för att skriva. Elevernas betyg från kursen 
Svenska A visar att ingen elev hade IG utan att alla klarade kursen. A-klassens betyg ligger 
högre med 6 G, 9 VG och 7 MVG jämfört med B-klassens 9 G, 5 VG och 1 MVG. 
Betygsskillnaderna mellan klasserna blev större efter bortfallet av elever. I A-klassen går det 
tydligt att se att det var eleverna med det lägsta betyget som uteblev och inte skrev båda 
uppsatserna. 

Båda klasserna har stor datorvana. A-klassen har egna bärbara datorer som används i alla 
ämnen, men även B-klassen har god tillgång till datorer med datasal och lånedatorer. Eleverna 
skriver det mesta i skolan på dator. Texterna är skrivna på skolorna vid två tillfällen med 
läraren som skrivvakt. Vid ena tillfället skrev eleverna för hand och vid det andra på dator. 
Samma ämne skrevs inte på samma sätt av båda klasserna utan den ena klassen skrev för hand 
och den andra på dator. Genom detta upplägg blir hälften av allt material datorskrivet och 
hälften av elevtexterna för varje uppgift blir datorskrivna. Detta ger ett material bestående av 
texter som kan jämföras på olika sätt, gruppvis, individuellt och beroende på uppgift. Detta 
skapar möjlighet till kontroll av bedömningsstudiens resultat. 
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Eleverna ombads att ange på sina texter hur lång tid det hade tagit för dem att skriva 
texten. Läraren kontrollerade också detta när eleven lämnade in och det är denna tidangivelse 
som används i studien. Antalet ord i elevtexterna har för de handskrivna texterna räknats 
manuellt medan det i de digitala texterna lätt gått att se ordantalet i Word.  

Ytterligare en del av materialet är en enkät med flervalsfrågor som eleverna ombads att 
fylla i. Enkäten finns i bilaga 3.  I enkäten ställs frågor om elevernas tillgång till dator hemma 
och i skolan, i vilka situationer eleverna skriver på dator och om de tycker datorn påverkade 
deras skrivande. En följdfråga ställs också om vad i skrivandet som påverkas av 
datoranvändningen. Alla elever fyllde i enkäten vilket ger ett material på 37 enkäter. Även de 
elever som bara skrev en text fyllde i enkäten men deras svar har sorterats bort.  

3.2 Metod 
För att ta reda på hur datoranvändning påverkar elevtexters kvalitet jämförs handskrivna 
texter med datorskrivna utifrån olika aspekter i en språklig analys. Väl beprövade metoder 
rörande elevtextanalys används. Texterna jämförs dels utifrån enkla mätbara aspekter som 
textlängd, skrivtid, skrivhastighet och styckemarkering, dels mer kvalitativa som innehåll, 
disposition, språk och det sammanfattande betyg bedömarna har gett texten. De kvantitativa 
metoderna är inspirerade av Hultmans och Westmans Gymnasistssvenska (1977) och Östlund-
Stjärnegårdhs Godkänd i svenska (2002). I den kvalitativa analysen används nationella 
provets modell med aspektanalys kombinerad med en helhetsbedömning. Aspektanalys 
innebär att man tittar på texten utifrån olika aspekter och ger ett delbetyg för varje aspekt. De 
tre aspekter som använts här är innehåll och textanvändning, disposition samt språk. 

 Elevtexterna sambedömdes med hjälp av de två matriser som hörde till uppgifterna. 
Matriserna finns bifogade i bilaga 2. Elevernas lärare och jag gjorde våra bedömningar, 2 per 
klass, och sedan träffades vi, diskuterade och enades både om aspektbetygen och om texternas 
slutbetyg. Bedömaröverensstämmelsen var mycket stor redan i våra separata bedömningar så 
att enas om ett betyg innebar inte några större problem. Betygsskalan som användes var den 
då gällande fyra-gradiga skalan. Vi markerade dessutom totalbetygen med plus och minus för 
att mer precist kunna gradera texterna. Det var en vanlig metod vid nationella provet och även 
vid annan uppsatsbedömning i svenskämnet när den fyragradiga betygsskalan användes. 

Elevtexterna jämförs på olika sätt. Först jämförs alla handskrivna med alla datorskrivna 
utifrån kvantitativa och kvalitativa aspekter. Sedan jämförs texterna utifrån 
helhetsbedömningen, dvs. texternas betyg jämförs. Två olika betygsskalor används för att 
undersökningen ska bli noggrannare. Allra sist jämförs även elevtexterna utifrån individ 
istället för grupp. Den enskilde elevens två texter jämförs för att se om det på individnivå blir 
betygsskillnader mellan texterna. 

En invändning man kan ha mot metoden i undersökningen är att jag själv är med som 
bedömare. En anledning till att jag själv bedömer är att jag ville att betyget på elevtexten 
skulle vara ett resultat av sambedömning då detta ger en bättre och säkrare bedömning. Det 
var svårt att få någon extra lärare, förutom elevernas egna, att ställa upp och det enklaste var 
att själv delta. Eftersom jag också är lärare med lång erfarenhet av bedömning av elevtext 
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tyckte jag inte det var en nackdel. En fördel var också att en av bedömarna då var densamma 
för båda klasserna vilket minskar risken för att klasserna får olika typ av bedömning. 

En farhåga jag hade var att eftersom eleverna var informerade om syftet skulle de 
eventuellt kunna manipulera resultatet genom att medvetet t.ex. skriva lite sämre texter för 
hand för att de ville att de datorskrivna skulle framstå som bättre. Det finns inget spår som 
tyder på detta i materialet och eftersom elevernas båda texter skulle räknas in i 
betygsunderlaget fanns kanske ingen vilja att medvetet skriva en dålig text.  

3.3. Forskningsetiska principer  
Jag har använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i denna undersökning och 
kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är uppfyllda. Eleverna blev 
informerade om undersökningens syfte och vad deras texter skulle användas till. De blev 
också tillfrågade om de ville vara med i studien och fick fylla i en blankett där de gav 
samtycke till detta. De fick veta att de kunde avbryta sin medverkan, och alla deltog inte 
heller som planerat vid båda tillfällena. Eftersom kvalitetsdiskussioner om elevtext kan anses 
etiskt känsligt garanterades eleverna anonymitet. Elevernas texter fick koder istället för namn 
och inte heller skolornas namn och skolorten finns med i uppsatsen. Det insamlade materialet 
används inte heller till något annat än forskning. 

4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av jämförelsen av elevtexterna (avsnitt 4.1) och en 
sammanställning av enkäten (avsnitt 4.2).   

4.1 Jämförelse mellan de datorskrivna och de handskrivna 
texterna.  

I detta avsnitt jämförs de datorskrivna texterna med de handskrivna, först utifrån kvantitativa 
aspekter sedan från de mer kvalitativa aspekterna. 

4.1.2 Kvantitativa aspekter 

Här presenteras resultaten av jämförelsen av de tydligt mätbara skillnaderna mellan texterna: 
textlängd, skrivtid, skrivhastighet och styckemarkering. 

4.1.2.1 Textlängd 

De handskrivna texternas ord har räknats manuellt efter grafisk ordmarkering medan de 
datorskrivnas antal har räknats automatiskt i Word. Särskrivna ord har räknats som två, 
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rubriken har räknats med, men inte elevens namn. I Bilaga 4 finns en tabell som visar 
resultatet av ordräkningen uppställt efter resultatet för varje elev. 

Antalet ord varierar starkt mellan de olika elevtexterna, dvs. spridningen är stor i 
materialet. Tabell 1 visar spridning och medelvärde för handskrivna och datorskrivna texter.  

Tabell 1. Spridning samt medelvärde för antalet ord i elevtexterna. 

 handskrivna datorskrivna 

Lägst antal ord 
Högst antal ord 
Medelvärde antal ord 

177 
513 
321 

290 
733 
474 

Den kortaste texten bland de handskrivna är på 177 ord medan den längsta har 513 ord.  
Motsvarande siffror för de datorskrivna är 290 ord och 733 ord. Den kortaste texten i 
materialet är alltså handskriven och den längsta är datorskriven. 

Skillnaden i textlängd mellan handskrivna och datorskrivna texter är stor och tydlig. I 
medeltal har de handskrivna 321 ord medan de datorskrivna har 474 ord. Elever som skriver 
på dator skriver alltså betydligt längre texter.  

En jämförelse av de 37 elevernas två texter visar att alla utom fyra elever skriver längre 
på dator. Många skriver dessutom mycket längre på dator, upp till tre gånger så långa texter 
förekommer. De fyra elever som skrev längre för hand uppvisar inte så stor skillnad mellan 
sina två texter, bara ett tiotal fler ord. Den där det skiljer mest har 77 fler ord i den 
handskrivna.  

4.1.2.2 Skrivtid 

Skrivtiden varierar stort. I tabellen över elevexternas längd i bilaga 4 finns alla elevers 
skrivtid angiven. Tabell 2 visar spridning, medelvärde och median för elevernas skrivtid. 

Tabell 2. Spridning, medelvärde och median för elevernas skrivtid uttryckt i minuter. 

 handskrivna datorskrivna 

Kortast tid 
Längst tid 
Medelvärde 
Medianvärde 

24 
150 

73 
64 

30 
136 

68 
60 

 Den kortaste tid en elev har använt är 24 minuter och den längsta tiden är 150 minuter. Båda 
dessa elever skrev för hand så där är variationen störst. Tiden för att åstadkomma datorskrivna 
texter varierar från 30 minuter och upp till 136 minuter. Det är samma elev som har den 
kortaste skrivtiden, 24 minuter för hand och 30 minuter på dator, men han är ovanligt snabb. 
De allra flesta elever tar betydligt längre tid på sig för att skriva sina texter. I medeltal tar det 
73 minuter för eleverna att skriva uppgiften för hand och 68 minuter när de skriver på en 
dator. Eftersom spridningen är stor och några elever avviker stort från de övriga säger inte 
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medelvärdet så mycket. Medianen ligger på en kortare tid för båda sätten – 64 minuter för de 
handskrivna och 60 minuter för de datorskrivna. 

Siffrorna för den totala skrivtiden för alla elever visar alltså att de datorskrivna texterna 
har skrivits snabbare. Jämför man de enskilda elevernas skrivtid ser resultatet lite annorlunda 
ut. En elev skriver båda sina texter lika snabbt men de andra eleverna har olika skrivtid för 
sina två texter. Det är helt olika resultat för de båda skolorna. Av A-skolans elever skriver 17 
(av 22) sina datorskrivna texter på kortare tid medan 14 (av 15) på B-skolan skriver de 
handskrivna på kortare tid. En orsak till att det ser olika ut för de två skolorna diskuteras i 
kapitel 5 men att bara titta på den tid det har tagit att skriva en text säger inte så mycket om 
hur snabbt den skrivits. De datorskrivna texterna är mycket längre än de handskrivna. Ett 
bättre sätt att jämföra hur snabbt texterna skrivs blir därför skrivhastighet, dvs. antal ord per 
minut. Detta sker i nästa avsnitt. 

4.1.2.3 Skrivhastighet (antal ord/min) 

De datorskrivna texterna är längre än de handskrivna men medelvärdet för skrivtiden är 
kortare vilket betyder att skrivhastigheten är högre. Hastigheten varierar ganska mycket 
mellan eleverna. Alla elevers skrivhastighet avrundad till heltal finns i tabellen i Bilaga 4. 
Spridning och medelvärde för elevernas skrivhastighet presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Spridning och medelvärde för elevernas skrivhastighet. 

 Handskrivna 
Ord/minut 

Datorskrivna 
Ord /minut 

Lägst skrivhastighet  2  3 
Högst skrivhastighet 12 24 
Medelvärde 5 8 

När de 37 eleverna skriver för hand varierar deras skrivhastighet från 2 ord/minut upp till 12 
ord/minut. Det är dock bara 3 elever som skriver snabbare än 7 ord/minut. När eleverna 
skriver på dator skriver de snabbare, från 4 ord/minut upp till 24 ord/minut. Där fördelar sig 
skrivhastigheten jämnare mellan ytterligheterna. 12 elever skriver med en hastighet av 10 ord/ 
minut eller högre. I medeltal skriver eleverna den handskrivna texten med en hastighet av 5 
ord/minut och den datorskrivna med 8 ord/minut. Endast 2 av de 37 eleverna skriver snabbare 
för hand. 7 elever uppvisar samma skrivhastighet för hand som på dator. 

4.1.2.4 Styckemarkering  

Termen styckemarkering används här avseende hur eleven grafiskt markerar nytt stycke. Jag 
har inte undersökt den innehållsliga aspekten, alltså hur rimlig styckeindelningen är. Nytt 
stycke kan markeras med blankrad eller indrag och dessa elever använder främst blankrad 
som styckemarkör. Det finns en tydlig skillnad mellan datorskrivna och handskrivna texter 
avseende hur eleverna lyckas med styckemarkeringen. Sex handskrivna texter saknar helt 
styckemarkering medan endast en datorskriven text gör det. Det är en och samma elev som 
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inte har styckeindelning alls, varken i den handskrivna eller datorskrivna texten. Fem elever 
som gör styckeindelning när de skriver på dator glömmer bort det när de skriver för hand. 

När det gäller felaktig styckemarkering, dvs. när eleven inte helt följer reglerna hur man 
markerar utan t.ex. börjar på ny rad utan blankrad eller indrag, är skillnaden ännu större. En 
enda elev markerar på fel sätt bland de datorskrivna texterna medan 14 av de handskrivna 
texterna har felaktig styckemarkering.  

4.1.2.5 Sammanfattning av de kvantitativa måtten 

Jämförelsen mellan de handskrivna och de datorskrivna elevtexterna visar att de datorskrivna 
texterna i genomsnitt är längre men skrivs på en kortare tid vilket innebär att skrivhastigheten 
är högre. Styckemarkeringen är också mer korrekt för de datorskrivna texterna.  

4.1.3 Kvalitativ bedömning utifrån aspekterna i matrisen  

Här presenteras resultaten av jämförelsen av bedömningsaspekter på texterna. Texterna 
jämförs utifrån bedömningsmatrisens tre aspekter innehåll och textanvändning, disposition 
samt språk. Även texternas betyg jämförs och diskuteras. 

4.1.3.1 Innehåll och textanvändning 

Den första aspekten i bedömningsmatrisen handlar om elevtextens innehåll och i innehållet 
ingår även elevens användning av den eller de källor som hör till uppgiften. Tabell 4 över 
lärarnas bedömning visar att de datorskrivna texterna får något högre betyg på den aspekten. 6 
av de handskrivna texterna får IG på innehållet medan endast 3 av de datorskrivna inte når 
upp till godkänd nivå. På G-nivån finns fler av de handskrivna, 19 stycken, medan de 
datorskrivna har 17 på denna nivå. Fler av de datorskrivna finns därför på VG-nivån, 15 
stycken, medan de handskrivnas antal där är lägre, 11 stycken. På MVG-nivå är skillnaden 
inte stor: 1 på MVG-nivå för de handskrivna och 2 för de datorskrivna. 

Tabell 4. Lärarnas betyg på aspekten innehåll och textanvändning.  

Aspektbetyg handskrivna datorskrivna 
IG 6 3 
 G 19 17 
VG 11 15 
MVG 1 2 

Orsaker till att en texts innehåll inte godkänns är framför allt att eleven missuppfattar ämnet. 
Ett annat allvarligt fel är när de inte anknyter till texthäftet. I den här studien är den vanligaste 
orsaken till icke godkänt betyg att eleven inte använder texterna som hör till uppgiften. 

Skillnaden mellan handskrivna och datorskrivna texter när det gäller elevernas 
användning av artiklarna som hör till uppgiften är mycket liten. Fem elever missar att använda 
artiklarna, tre av dem skriver för hand och två på dator. Eleverna gör det bara på en av sina 
texter så det är fem olika elever. Ingen elev gör alltså detta fel konsekvent i båda uppgifterna.  
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4.1.3.2 Disposition 

Aspekten disposition i matrisen har bara två progressionssteg G och VG. För G krävs det att 
texten är ”sammanhängande och har en någorlunda genomtänkt disposition” och på VG-nivå 
”sammanhängande och väldisponerad”. Tabell 5 visar att de allra flesta texterna klarar kraven, 
endast 4 texter får IG på den här aspekten. Majoriteten av texterna får G och en tredjedel VG. 

Tabell 5. Lärarnas betyg på aspekten disposition. 

Aspektbetyg handskrivna datorskrivna 
IG 1 3 
 G 25 20 
VG/MVG 11 14 

Det är intressant att jämföra resultatet på aspekten disposition med undersökningen av korrekt 
styckemarkering. Siffrorna på felaktig styckemarkering stämmer inte alls med antal icke 
godkända betyg på aspekten disposition. Matrisens G-krav uppfattas snarare som att texten 
innehållsmässigt ska vara planerad men att den inte behöver vara indelad i stycken på ett 
korrekt sätt. Det är en vanlig lärartolkning av ”någorlunda genomtänkt disposition”.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en något större spridning på betygen på de 
datorskrivna texterna än de handskrivna när det rör aspekten disposition. Något fler 
datorskrivna texter blev underkända samtidigt som något fler datorskrivna nådde betygsnivån 
VG/MVG. Skillnaderna är dock små. 

4.1.3.3 Språk 

En jämförelse mellan de handskrivna och de datorskrivna elevtexterna utifrån språkaspekten i 
bedömningsmatrisen visar tydligt att skillnaden är marginell (se Tabell 6). Ingen text har ett 
språk som bedömts som Icke godkänt. På MVG-nivå finns endast två texter, en handskriven 
och en datorskriven. På G-nivå finns 23 handskrivna och 24 datorskrivna och på VG-nivå 
skiljer det också bara på en text – 13 handskrivna och 12 datorskrivna texter har fått detta 
betyg. Det verkar alltså inte som om datorn påverkar elevernas språk så det höjs ett betygssteg 
trots den hjälp de kan få som t.ex. stavningskontroll. Den här elevgruppen skriver 
uppenbarligen med ett likvärdigt språk oavsett medium. 

Tabell 6. Lärarnas betyg på aspekten språk. 

Aspektbetyg handskrivna datorskrivna 
IG 0 0 
 G 23 24 
VG 13 12 
MVG 1 1 
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4.1.3.4 Betyg på texterna  

Hur ser det då ut när det gäller det sammanfattande betyget på texterna? Får de datorskrivna 
texterna högre betyg än de handskrivna? 

Allra först kan det vara intressant att se på alla de skrivna texterna, dvs. 74 stycken, och 
se hur det totala betygsresultatet blev. Det syns i tabell 4 som visar att lärarnas ursprungliga 
skattning av eleverna som ”normala, inte alltför ambitiösa skribenter” stämmer. De allra flesta 
elever når minst godkänt men det är få som har nått det högsta betyget.  

Tabell 7. Lärarnas betyg på alla elevtexter.              

Betyg Antal texter 
IG 9 
G 43 
VG 20 
MVG 2 

I jämförelsen mellan datorskrivna och handskrivna texters betyg (se tabell 8) har jag separerat 
de två klasserna så man kan se deras skilda resultat. Den ena klassen hade ett högre 
betygssnitt och de får också högre betyg än den andra i denna studie. Skola A har t.ex. bara 
två IG-betyg totalt på de två uppgifterna medan skola B har sju. Det mest intressanta för 
denna studie är dock det sammanlagda resultatet för båda skolorna eftersom skillnaderna blir 
större och mönstren tydligare. Det återfinns i tabellen i kolumnen Totalt där båda skolornas 
resultat är sammanslagna. 

Tabell 8. Lärarnas betyg på handskrivna respektive datorskrivna texter.  

 Handskrivna elevtexter Datorskrivna elevtexter 
Betyg Skola A Skola B Totalt Skola A Skola B Totalt 
IG 2 4 6 0 3 3 
G 13 7 20 14 9 23 
VG 6 4 10 7 3 10 
MVG 1 0 1 1 0 1 

Den enda skillnaden mellan de handskrivna och de datorskrivna texternas betyg är att tre fler 
har fått IG av de handskrivna och att de datorskrivna då får tre texter mer på G-nivå. Annars 
är siffrorna för det totala antalet elevtexter lika. Det går inte att dra några säkra slutsatser om 
att datorskrivande skulle ge bättre betyg på elevtexter utifrån denna jämförelse. 

I det gamla betygssystemet fanns två skalor att använda vid betygssättning av uppgifter. 
Antingen kunde läraren använda den fyragradiga skalan IG – MVG som ju också var den som 
användes när eleven fick sina slutbetyg på kurserna. Vid det nationella provet i svenska och 
även vid andra tillfällen användes den 10-gradiga skalan med + och – på betygsstegen för att 
mer precist tala om resultatet. Jag använde mig först av den fyragradiga skalan vid 
jämförelsen av betygen men gjorde sedan även en jämförelse utifrån den 10-gradiga för att se 
om det blev någon skillnad. Den jämförelsen finns i tabell 9. 
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Tabell 9. Lärarnas betyg på de handskrivna respektive datorskrivna texterna. Den 10-gradiga 
betygsskalan har använts.  

 

 
Handskrivna texter Datorskrivna texter 

Betyg Skola A Skola B Totalt Skola A Skola B Totalt 
IG 2 4 6 0 3 3 
IG+ 0 0 0 0 0 0 
G- 3 0 3 3 3 6 
G 7 6 13 3 2 5 
G+ 3 1 4 8 4 12 
VG- 2 0 2 0 1 1 
VG 4 3 7 5 2 7 
VG+ 0 1 1 2 0 2 
MVG- 0 0 0 1 0 1 
MVG 1 0 1 0 0 0 
       

Om man jämför texterna med den tio-gradiga skalan uppkommer några fler skillnader som rör 
de lägre betygen. Det är möjligt att det något bättre innehållet och strukturen för de 
datorskrivna texterna syns i G+ betygen som är markant fler för de datorskrivna (12) än för de 
handskrivna (4). De datorskrivna har också dubbelt så många G- (6) som de handskrivna (3) 
vilket kanske kan förklara att antalet IG var högre bland de handskrivna. Med en dator som 
hjälp verkar det som om fler svaga elever klarar G-gränsen om än med liten marginal. 

Skillnaderna mellan betygen för elevtexterna skrivna på två olika sätt är dock även med 
den tio-gradiga skalan ganska små. Det syns skillnader på den lägre betygsnivån men inte alls 
på den högre.  

Finns det då något samband mellan textlängd och betyg? Precis som i Hultmans och 
Westmans undersökning finns det i min undersökning ett tydligt samband mellan textlängd 
och betyg. Elevtexternas medellängd stiger för varje betygssteg utom för det högsta, där också 
texterna är för få för ett medelvärde. Både de datorskrivna och de handskrivna texternas 
medellängd ökar med betygen med de handskrivna på en lägre nivå på varje betygssteg. 
Sambandet syns i tabell 10.  

Men bland IG-texterna, som också är få att räkna medelvärde på, återfinns de kortaste 
texterna men även några långa. En text bland de handskrivna IG-texterna är 448 ord lång 
vilket är mer än medelvärdet för de väl godkända handskrivna texterna. Enbart längd räcker 
alltså inte till för ett godkänt betyg.     

 

Tabell 10. Textlängd i medeltal per betygssteg. 

Betyg Handskrivna Datorskrivna 

IG 289 406 
G 294 444 
VG 374 563 
MVG 492 (en text ) 310 och 434 (två texter) 
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Det finns inte något generellt samband mellan betyg och skrivtid. Texten med den allra 
kortaste tiden, 24 minuter, fick ett G+ i betyg medan den med den längsta tiden, 150 minuter, 
fick G. Det går dock att se att de texter där skrivtiden varit kortast inte når upp till högre betyg 
än G+. VG-texterna har skrivits på minst 45 minuter när de skrivs på dator och minst 55 
minuter när de skrivs för hand. Man kan dra slutsatsen att högre betyg kräver en viss längd på 
skrivtiden men att längre skrivtid inte automatiskt ger högre betyg. 

Det finns inte heller något samband mellan skrivhastighet och betyg. Långsamma och 
snabba skribenter fördelar sig ungefär lika på de olika betygen. Medelhastigheten för hand 
blev t.ex. exakt lika för G- och VG-grupperna. 

Ett problem när elever skriver två olika uppgifter som man sedan jämför är att 
uppgifterna kan vara av olika svårighetsgrad eller vara olika lockande att skriva om vilket 
skulle kunna påverka negativt. Dessa uppgifter var noggrant utvalda men det är ändå 
motiverat att kontrollera resultaten mellan uppgifterna. Tabell 11 visar att betygen på de två 
olika uppgifterna inte skiljer sig åt mer än marginellt. Som tidigare uppvisar Skola A något 
bättre betyg: färre IG och de enda MVG-betygen. 

Tabell 11. Betyg på de två olika ämnena.  

              Våldsam vardag ”intet förtiga, tillägga eller 
förändra” 

Betyg Skola A Skola B Totalt Skola A Skola B Totalt 
IG 0 4 4 2 3 5 
G 14 7 21 13 9 22 
VG 7 4 11 6 3 9 
MVG 1 0 1 1 0 1 

4.1.3.5 De individuella betygen 

Hur går det då för de enskilda eleverna när de skriver för hand eller på dator? Om det inte 
finns markanta skillnader mellan gruppen med datorskrivna texter och gruppen med 
handskrivna texter kanske man kan se skillnader för individerna. I tabell 12 visas elevernas 
individuella resultat fördelat på skolor. Först visas betygen på den fyragradiga skalan (IG-
MVG) och sedan den tio-gradiga (med plus och minustecken). Jämförelsen mellan betygen 
markeras med symbolen + för bättre betyg, - för sämre betyg och = för lika betyg. 

På den 4-gradiga skalan får fem elever bättre betyg på sin datorskrivna text, fyra får 
sämre betyg och 28 får samma betyg på de två texterna. En stor majoritet får alltså samma 
betyg på sina två texter och ingen övertygande skillnad visar att de datorskrivna texterna är 
bättre betygsmässigt. 

På den 10-gradiga skalan skiljer sig resultaten mer från varandra eftersom skalan är mer 
detaljerad. Där har 16 elever fått högre betyg på sin datorskrivna text, 10 har fått lägre betyg 
och 11 har samma betyg på sina båda texter. En liten majoritet har alltså fått bättre betyg på 
den datorskrivna texten. 
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Tabell 12. Betyg på elevtexterna.  

Elev Hand  
(4-gradigt) 

Dator   
(4-gradigt) 

Bättre (+) 
/lika (=)  
/sämre (-) 

Hand  
10-gradigt 

Dator  
10-gradigt 

Bättre (+)  
/lika (=)  
/sämre (-) 

A1 G G = G - G + + 
A2 IG MVG + IG  MVG - + 
A3 G G = G  G + + 
A4 G G = G - G  + 
A5 VG VG = VG  VG + + 
A6 G G = G  G + + 
A7 MVG VG - MVG  VG  - 
A8 G G = G + G + = 
A9 VG VG = VG  VG  = 
A10 G VG + G  VG  + 
A11 G G = G - G + + 
A12 G G = G + G - - 
A13 G G = G  G - - 
A14 G G = G  G + + 
A15 IG G + IG  G - + 
A16 VG VG = VG - VG  + 
A17 VG VG = VG  VG  = 
A18 G G = G + G + = 
A19 G G = G  G  = 
A20 G G = G  G + + 
A21 VG VG = VG  VG + + 
A22 VG G - VG - G - - 
B1 VG VG = VG  VG - - 
B2 G G = G + G + = 
B3 G IG - G  IG  - 
B4 VG G - VG  G + - 
B5 G G = G  G + + 
B6 IG G + IG  G + + 
B7 IG G + IG  G - + 
B8 G G = G  G  = 
B9 VG VG = VG + VG  - 
B10 VG VG = VG  VG  = 
B11 IG IG = IG  IG  = 
B12 G G = G  G - - 
B13 G G = G  G - - 
B14 G G = G  G  = 
B15 IG IG = IG  IG  = 

 

4.2 Elevenkäten 
Alla elever i undersökningen fyllde i en enkät med frågor om datorvana och attityder till att 
skriva på dator. Enkäten finns bifogad i bilaga 3. 
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Enkäten visar precis det som lärarna berättat om eleverna nämligen att de har stor 
datorvana. Alla 37 elever anger att de har egen dator eller tillgång till familjens dator hemma. 
Det verkar också vara digitalt skrivande som dominerar. Så många som 24 av de 37 väljer 
svarsalternativet ”Inga” på frågan om vilka typer av text de skriver för hand hemma. 9 elever 
uppger att de skriver korta meddelanden för hand och bara 4 anger att de skriver andra typer 
av text som brev och dagbok för hand hemma.  

De allra flesta använder dator när de skriver längre texter i alla ämnen i skolan. En 
överväldigande majoritet av eleverna anger i enkäten att de föredrar att skriva längre 
skrivuppgifter på dator. Endast 3 av de 37 eleverna föredrar att skriva för hand. En av dessa 
tre motiverar sitt ställningstagande för handskrivande med orden ”Att skriva för hand visar 
mer hur läs och skrivkunnig man är”. Det är dock bara 2 elever som uppger att de tycker att 
de skriver bättre för hand än på dator. 8 elever tycker inte att datorn påverkar deras skrivande. 
De flesta eleverna (28 stycken) anser dock att de skriver bättre på dator än för hand. Fråga 
nummer 10 som handlar om datorns påverkan är tyvärr lite luddigt formulerad av mig. 
Eleverna ska svara på om de ”skriver bättre” för hand eller på dator och det är svårt att veta 
om det också ska innebära att texterna blir bättre eller bara om de tycker det är lättare att 
skriva. I kombination med vad eleverna har skrivit som svar på andra frågor och i 
kommentarerna syns det dock att de allra flesta tycker att datorn underlättar skrivandet, vilket 
stämmer överens med denna undersöknings resultat att de datorskrivna elevtexterna blir 
längre. Eleverna anger också att de kan koncentrera sig bättre eftersom det blir lättare att 
skriva på dator. Ett resultat av det kan vara att de kan fundera mer över innehållet i det de 
skriver och att innehållet för en del på så sätt blir lite bättre, vilket också stämmer med 
undersökningens resultat. 

Under övriga synpunkter kom också många andra intressanta åsikter fram. Eleverna 
verkar veta vari skillnaderna mellan de två skrivsätten ligger. En elev skriver: ”skriver 
snabbare, men inte bättre”. En annan: ”Jag har bättre ’flow’ på dator vilket resulterar i längre 
text”. Ytterligare en: ”fortare och inte lika jobbigt”. En träffar helt rätt när det gäller den här 
studiens resultat: ”Det går att skriva längre texter med fylligare och bättre innehåll på kortare 
tid på dator än för hand”. En del lägger ut texten och förklarar hur ont de får av att skriva för 
hand: ”Får ont i handen av att skriva för hand så långt, och sitter mer böjd framåt, vilket även 
påverkar nacken och ryggen. Var spänd i nacken hela dagen. Mycket skönare med dator.” Det 
dåliga självförtroendet vad gäller skrivande kommer också fram: ”Det är enklare att skriva på 
dator eftersom jag inte skriver så fint” och ”Jag skriver som en kråka, så jag blir mindre 
benägen att skriva längre texter för hand”. Flera påpekar också fördelarna med att kunna 
redigera texten efteråt: ”Det är enklare att gå tillbaka och ändra något om man behöver” och 
”Det är en fördel att kunna flytta om och sudda på datorns dokument, vilket man inte kan göra 
för hand. Man måste då skriva om allt på ett nytt papper”. Eleverna ser alltså tydligt 
fördelarna med datorer och är starkt positiva till datorskrivande.  

 

5. Diskussion  
Den grundläggande frågan som undersökningen försöker svara på är om elever som skriver på 
datorer lyckas bättre med sina texter än de som skriver för hand. Min utgångspunkt har varit 
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Ivanič teori om språkets olika lager och hur de olika delarna omsluter varandra och hör ihop 
(Ivanic 2004). Om skrivsituationen för eleverna förändras hur påverkas då deras texter? Det är 
viktigt att påtala att eleverna i studien inte representerar alla elever i Sverige utan är 
medelgoda elever med en ambition att med godkända resultat gå igenom skolan. Eleverna är 
inte speciellt intresserade av att skriva men har stor datorvana. Resultaten gäller alltså för 
dessa medelelever som varken är svaga eller speciellt starka. 

Studien visar att de texter som eleverna skriver på dator faktiskt skiljer sig från 
handskrivna texter men bara på vissa områden. De datorskrivna texterna blir markant längre 
och eleverna har en högre skrivhastighet när de skriver dem. Detta beror antagligen på att 
elevernas skrivande underlättas av datorn, vilket eleverna själva påpekar i elevenkäten. 
Resultatet att datorskrivna texter blir längre än handskrivna stämmer överens med Nyströms 
undersökning (Nyström 2000:173). Även Lundberg (2011) och Rakovic (2013) kom fram till 
samma resultat angående textlängd i elevtexter. A-skolans datorskrivna texter skrevs mycket 
snabbare än B-skolans. En orsak till detta resultat kan vara skillnader mellan skolorna i 
datorvana. A-skolans elever får egna bärbara datorer på skolan vilka används varje lektion. B-
skolan har god tillgång på datorer men eleverna får inte egna datorer att använda. Skolverkets 
rapport om datoranvändning visar att elever som får egna datorer på skolorna använder dem 
mer och i fler ämnen än elever på skolor där elever bara tillfälligt lånar datorer (Skolverket 
2013:7).   

Texterna skrivna på dator får också en tydligare, mer korrekt markerad styckemarkering. 
Elevernas ovana vid att skriva längre texter för hand kan vara en orsak till att de handskrivna 
texternas styckeindelning är sämre. Enkäten visar att de flesta skriver längre texter på dator i 
alla ämnen.  Det är lättare att glömma styckemarkeringen och dessutom svårare att införa den 
i efterhand vid handskrivande.  

Även innehållet i de datorskrivna texterna bedöms som något bättre än i de handskrivna. 
En förklaring till detta kan vara att vissa elever kan koncentrera sig bättre på innehållet när 
själva skrivandet underlättas av datorn. Ovana skribenter får ägna en del kraft åt det motoriska 
vid handskrivande och detta kan minska koncentrationen. Det är intressant här att jämföra 
med resultatet av försöksverksamheten av skrivprov på dator vid SFI-proven. Det visade bl.a. 
att det fanns en risk att elevernas provresultat inte blev rättvisande då de elever som var ovana 
vid att arbeta med datorer upplevde provsituationen som påfrestande (Skolverket 2012:4). 
Äldre sfi-studerande kan alltså uppleva datorskrivande som påfrestande på grund av ovana 
och prestera sämre och tvärtom kan gymnasieungdomar vana vid datorskrivande kanske ha 
svårare med koncentrationen när de skriver för hand och prestera sämre, åtminstone 
innehållsmässigt. 

Det är intressant att se att eleverna när de skriver på dator inte lyckas bättre med att 
disponera sina texter än de som skriver för hand. De lyckas bättre med den grafiska 
markeringen av stycken men inte med planeringen av sin text. Flera elever påpekar i enkäten 
nyttan av en dator just när det gäller redigering av texten men det verkar alltså som om 
eleverna inte utnyttjar denna möjlighet. Detta stämmer med Nordmarks undersökning där hon 
konstaterar att de datorskrivande eleverna inte ägnar mycket tid åt dispositionsfrågor 
(Nordmark 2014). Nordmark menar till och med att de datorskrivande eleverna ägnar mindre 
tid åt planering än de som skriver för hand och att skrivprocessen på så sätt förändrats. 
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Eftersom Nordmarks undersökning bara byggde på elever som skrev på dator anser jag att det 
svårt att göra den jämförelsen. I mitt material syns inga tecken på att de handskrivna har bättre 
disposition. Man kan dock dra slutsatsen att trots att datoranvändning ger möjligheter till 
bättre disposition använder inte eleverna den möjligheten. I motsats till Nordmark hävdar 
Randahl att eleverna i hennes undersökning bearbetade och skrev om sina texter flera gånger 
när de skrev i ämnet svenska (Randahl 2014). Jag tror att skillnaden ligger i elevernas 
ambitionsnivå och strävan efter betyg. Eleverna i Randahls undersökning är högpresterande 
medan både Nordmarks och mina elever är mer medelpresterande elever som inte eftersträvar 
de högsta betygen på sina texter. Majoriteten av eleverna i min undersökning har inte utnyttjat 
hela skrivtiden utan nöjer sig med att skriva en text i en första version. 

 Det märks heller ingen större skillnad i bedömningen av språket mellan datorskrivna 
eller handskrivna texter. Denna elevgrupp verkar skriva med likvärdigt språk oavsett medium. 
Detta resultat stämmer överens med Lundberg (2011) och Rakovic (2013) vars 
undersökningar också visar att språket i datorskrivna elevtexter inte är bättre än handskrivna. 

Skillnaderna som finns påverkar inte betygssättningen av texterna nämnvärt. Med den 4-
gradiga skalan syns knappt några skillnader men vid användning av den 10-gradiga kan man 
se att de datorskrivna ligger lite högre vid de lägre betygsstegen. Färre datorskrivna texter får 
IG (siffrorna är 6 handskrivna och 3 datorskrivna som bedöms som IG) däremot är det fler 
datorskrivna texter som får G- (3 handskrivna och 6 datorskrivna). Det är möjligt att 
skillnaden beror på datorn. Vissa elever kanske får så pass mycket stöd av datorn att de lyckas 
få sin text över gränsen för godkänt med liten marginal. Även G+ förkommer oftare bland de 
datorskrivna texterna (12 stycken) medan de handskrivna endast får fyra G+. Även detta 
resultat kan vara ett tecken på datorns betydelse för svagare skribenter. Ett datorstöd gör att 
deras texter blir bättre, medan de medelgoda och goda skribenterna i denna 
undersökningsgrupp inte behöver mediet på samma sätt. Precis som resultaten i Hultman och 
Westman (1977) samt i Östlund-Stjärnegårdh (2002) visar min undersökning att det finns ett 
samband mellan textlängd och betyg. Det kan hända att det just är dataskrivandet som hjälper 
eleverna till längre texter, vilket ger ett fylligare innehåll och ett något bättre betyg. Dessa 
små kvalitetsskillnader märks inte i det gamla betygssystemet men med det nya där 
skillnaderna är mindre mellan betygen skulle det eventuellt kunna bli synligare.  

I min undersökning använder jag också en elevenkät för att ta reda på vad eleverna tänker 
om datoranvändning. Kognitiva processer är ett av de lager Ivanič presenterar i sin modell (se 
Figur 1). Elevenkäten visar tydligt elevernas inställning till att skriva på dator jämfört med att 
skriva för hand och datorskrivande är något de allra flesta föredrar. När nu eleverna är så 
positiva till datorskrivande och på en kortare tid skriver längre texter med ett något bättre 
innehåll kan man fråga sig varför inte språket också blir bättre i de datorskrivna texterna. Man 
kan också fundera på varför texterna inte får bättre betyg. En förklaring till att texternas betyg 
inte blir högre ligger i utformningen av matrisen för det nationella provet i Svenska B. Viktiga 
punkter i matrisen är användning av texthäftet och anpassning till skrivsituationen. Dessa 
punkter verkar inte ha påverkats av datoranvändningen. Vissa elever läser instruktionen 
slarvigt och skriver om det de vill skriva om, både för hand och på dator. 

Sammanvägningen av de olika aspekterna i matrisen var friare i det gamla 
betygssystemet än i det nya vilket också kan vara en orsak till att betygen inte skiljer sig åt. 
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De språkliga aspekterna är dock mer framskrivna och mer detaljerade i de nya nationella 
proven vilket kanske skulle ge en annorlunda bild av en jämförelse mellan texter. 

En förklaring till att de datorskrivna texterna inte är bättre än de handskrivna för denna 
grupp kan vara att eleverna inte utnyttjar mediet till fullo. De skriver snabbt men de 
efterarbetar inte sina texter tillräckligt mycket för att märkbart höja textens kvalitet. Mer 
drivna skribenter t.ex. på gymnasiets journalistinriktningar, vana vid noggrann redigering 
skulle antagligen uppvisa ett annat resultat. En annan orsak kan också vara att eleverna i 
denna undersökning är mycket vana vid datorskrivande. Enkäten visar att de nästan 
uteslutande skriver på dator även på fritiden. Det kan hända att datorskrivandet för dem 
förknippas med vardagligt, privat skrivande och att de därför använder sitt vardagsspråk 
istället för det mer formella som krävs i en provsituation. Detta skulle dock gå emot Bellander 
(2010)  som visar i sin undersökning att gymnasieelever har förmåga till situationsanpassning. 
Hennes resultat visar att elever ändrar sitt språk beroende på om de skriver ett sms till en 
kompis eller skriver en skoluppgift för inlämning.    

Det kan också vara så att det går för fort. Elever som skriver på dator gör i hastigheten 
skrivfel som elever som skriver för hand inte gör. Felen blir också mer framträdande och 
lättare att se i en datorskriven text än i en handskriven. Ytterligare en orsak kan naturligtvis 
vara att skrivsituationen i studien inte innebar det skarpa läget vid ordinarie prov. Eleverna 
kanske inte gjorde sitt yttersta utan betraktade skrivandet mer som en övning. Det är möjligt 
att de inte var tillräckligt engagerade för att göra en anpassning. 

Denna studie bygger på texter skrivna av elever från gymnasieskolans tekniska program.    
Deras datorskrivna texter skiljer sig från de handskrivna på vissa punkter men blir inte 
betygsmässigt bättre mer än i undantagsfall. Det är i det lägsta betygsskiktet som det finns en 
liten skillnad. Bortfallet på 14 elever i undersökningen bestod mest av elever från denna 
betygsgrupp. Hade de varit med i undersökningen hade kanske resultatet varit ännu tydligare 
och man hade kunnat dra en mer underbyggd slutsats om datorns betydelse för de svagare 
elevernas resultat på skrivprov. En annan viktig sak att påpeka är att 36 av de 37 eleverna i 
undersökningen var pojkar, endast en flicka deltog.  Nu blir slutsatsen att för majoriteten av 
eleverna i denna studie påverkar datoranvändning mycket lite kvaliteten på texter skrivna vid 
prov av denna typ. Fortsatta studier med elever från andra program och med en annan 
könsfördelning skulle ge en bredare bild av mediets betydelse. Hur blir resultatet för större 
grupper med riktigt svaga elever eller för dem med stort skrivintresse? 

Ivanič teori om språket ger också möjligheter till vidgat perspektiv på min undersökning. 
Det yttersta lagret av språket i Ivanič modell är den sociokulturella och politiska kontexten. 
Det vore intressant att analysera skrivprov även ur det perspektivet. I samhället idag är digitalt 
skrivande norm medan det i skolan vid t.ex. nationella skrivprov fortfarande diskuteras om 
elever ska använda dator eller ej. En elev skrev i enkäten att handskrivna texter ” visar mer 
hur läs- och skrivkunnig man är”. Denna uppfattning att elever visar ”vad de egentligen kan” 
när de skriver för hand är inte ovanlig ute i skolor. Frågan är vad litteracitet bör innefatta. Är 
datorn bara ett (ibland otillåtet) hjälpmedel och skrivande för hand är normen eller är det så 
att det är skrivande på dator som ska läras ut i skolan och testas i nationella prov?  
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Bilaga 1 

Uppgift 1 
 
Våldsam vardag 

Varje dag rapporterar medier om grovt våld någonstans, i hemmen, på gatorna, eller till och 
med på sportarenorna. Det är inte fler som tar till våld i dag än tidigare, men forskare menar 
att metoderna blir grövre. Våldsverkarna är dessutom ofta unga män och kvinnor. 

I en dagstidningsbilaga ska frågan belysas och redaktionen vill ha kommentarer om hur 
läsarna uppfattar våld de möter i vardagen. Du bestämmer dig för att skriva ett inlägg. 

 Skriv ditt inlägg. Ge exempel på situationer där människor i dag kan möta våld och 
jämför med texthäftet. Resonera om vad som ligger bakom våldsutvecklingen.  

Rubrik: Våldsam vardag  

Uppgift 2 

”intet förtiga, tillägga eller förändra” 

I Sverige har alla straffmyndiga medborgare vittnesplikt, det vill säga skyldighet att 
vittna i rättegångar. Ändå kan det vara svårt att få människor att ställa upp. Statistik visar 
dessutom att av alla som döms för menedsbrott är en tredjedel ungdomar. Samtidigt talas 
allt oftare om hur vittnen blir hotade och trakasserade. 

Din lokaltidning planerar ett temanummer om rättssäkerhet och ber läsarna delta med 
egna åsikter. Du bestämmer dig för att skriva ett debattinlägg i ämnet. 

Skriv ett debattinlägg och förklara din syn på vittnesplikten. Använd texthäftet och 
kommentera dagens situation. Argumentera för åtgärder som kan öka viljan att vittna. 

Rubrik: ”intet förtiga, tillägga eller förändra” 
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Bilaga 2 

Bedömning av uppgift B8: Våldsam vardag 

 Godkänt  Väl godkänt  Mycket väl godkänt  

 Texten kan efter viss 
bearbetning publiceras i en 
dagstidningsbilaga.  

 Inlägget är välskrivet och 
intressant och i stort sett 
färdigt för publicering.  

 Inlägget är välskrivet och 
engagerande och kan 
publiceras i sitt nuvarande 
skick. 

 

 Eleven ger ett eller flera 
rimliga exempel på 
våldssituationer och gör en 
rimlig jämförelse med något 
exempel i texthäftet. 

 
Eleven ger övertygande 
exempel på våldssituationer 
och jämförelsen berikar 
texten. 

 
Exemplen är välfunna och 
skickligt presenterade. 
Jämförelsen är insiktsfull.  

 

 Eleven resonerar begripligt 
om orsaker till att våld i 
vardagen blivit allt grövre. 

 
Eleven resonerar fokuserat 
och läsvärt om orsakerna. 

 
Resonemanget är självständigt 
och genomtänkt samt visar ett 
vidgat samhällsperspektiv.  

 

 Referat och ev. citat är 
rättvisande och har 
källhänvisningar. 

 
Referat och ev. citat är 
rättvisande och har smidiga 
källhänvisningar. 

 
Referat och ev. citat är 
rättvisande och har smidiga 
källhänvisningar. 

 

 Texten är sammanhängande 
och har en någorlunda 
genomtänkt disposition. 

 Texten är sammanhängande 
och väldisponerad. 

 Texten är sammanhängande 
och väldisponerad. 

 

 Språket är huvudsakligen 
tydligt, om än inte helt 
korrekt. 

 
Språket är klart, varierat och i 
stort korrekt. Stilen är 
anpassad till situationen. 

 
Språket är stilistiskt säkert 
och väl anpassat till 
situationen. 
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Bedömning av uppgift B4: ”intet förtiga, tillägga eller förändra” 

 Godkänt  Väl godkänt  Mycket väl godkänt  

 Texten kan efter viss 
bearbetning fungera i det 
tänkta sammanhanget. 

 Debattinlägget är välskrivet 
och intressant och fungerar i 
stort sett i det tänkta 
sammanhanget. 

 Debattinlägget är välskrivet 
och engagerande och 
fungerar i sitt nuvarande 
skick. 

 

 Eleven förklarar begripligt 
sin åsikt om plikten att vittna 
och kommenterar dagens 
situation med hjälp av 
texthäftet.  

 Elevens ställningstagande 
och kommentarer är 
fokuserade och relevanta. 
Exemplen eller 
synpunkterna från texthäftet 
berikar texten. 

 Elevens ställningstagande är 
skickligt utformat, 
kommentarerna är 
insiktsfulla och angelägna 
och visar ett tänkvärt 
samhällsperspektiv. 

 

 Eleven ger förslag på 
åtgärder för att viljan att 
vittna. 

 Eleven argumenterar 
engagerat och 
intresseväckande. 

 Argumentationen för 
åtgärderna är slagkraftig och 
förstärker ytterligare textens 
samhällsperspektiv. 

 

 Referat och ev. citat är 
rättvisande och har käll-
hänvisningar.  

 Referat och ev. citat är 
rättvisande och har smidiga 
källhänvisningar.  

 Referat och ev. citat är 
rättvisande och har smidiga 
källhänvisningar. 

 

 Texten är sammanhängande 
och har en någorlunda 
genomtänkt disposition. 

 Texten är sammanhängande 
och väldisponerad. 

 Texten är sammanhängande 
och väldisponerad. 

 

 Språket är huvudsakligen 
tydligt, om än inte helt 
korrekt. 

 Språket är klart, varierat och 
i stort sett korrekt. Stilen är 
anpassad till situationen.  

 Språket är stilistiskt säkert 
och väl anpassat till situation 
och mottagare.  
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Bilaga 3 
 
Elevenkät om att skriva på dator eller för hand 

Program:                                  Årskurs:  
 
� Man � Kvinna  Född år: 
 

1. I skolan har jag längre texter i ämnet svenska 
� Egen bärbar dator 
� Tillgång till dator t.ex. i datasal 

 
2. Hemma har jag 

� egen dator 
� tillgång till familjens dator 
� inte tillgång till någon dator  

 

3. I skolan skriver jag längre texter i ämnet svenska 
� på dator 
� för hand 

 

4. I skolan skriver jag längre texter i andra ämnen än svenska 
� på dator 
� för hand 

 

5. I vilka situationer skriver du för hand i skolan? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
� Aldrig 
� Anteckningar på lektioner 
� Skriva svar på frågor från t.ex. läroböcker 
� Vid skriftliga prov 
� Korta skrivövningar 
� Andra situationer som ……………………………………………….. 

 

6. Vilken typ av texter skriver du för hand hemma? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
� Inga 
� Korta meddelanden 
� Brev 
� Dagbok 
� Dikter 
� Noveller 
� Andra …………………………………………………………………. 
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7. Du har nu skrivit två uppgifter, Våldsam vardag och ”intet förtiga, tillägga eller förändra”. 
Vilken blev bäst, tycker du? 

� Våldsam vardag 
� ”intet förtiga, tillägga eller förändra” 
� Båda blev ungefär lika bra 

 

8. Om en uppgift blev bäst, varför blev det så? Kryssa i ett eller flera alternativ. 
� Uppgiften var mer lockande/intressant för mig att skriva om 
� Det gick bättre eftersom jag skrev för hand 
� Det gick bättre eftersom jag skrev på dator 
� Uppgiften var lättare 

 

9. Vilken typ av skrivande föredrar du när du ska lösa en sådan här uppgift? 
� Skriva för hand 
� Skriva på dator 

 

10. Påverkar dator ditt skrivande? 
� Nej 
� Ja, jag skriver bättre på dator än för hand 
� Ja, jag skriver bättre för hand än på dator 

 

Om du svarade ja fortsätt med fråga 11. Hoppa över den om du svarade nej. 

 

11. På vilka områden påverkar datorn skrivandet? 
� Textens innehåll 
� Textens struktur 
� Stavning/grammatik 
� Ordval 
� Lay out 
� Textens längd 

 

13. Övriga synpunkter 

                     

 

Tack för din medverkan! 

Anna Karin Widman 
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Bilaga 4 
Tabell över antal ord i elevtexterna, elevernas skrivtid samt skrivhastighet. 

 

 Handskriven text  Datorskriven text  

Elev  Antal ord Tid Skrivhastighet 
Ord/minut 

Antal ord Tid Skrivhastighet 
Ord/minut 

A1 263 60 4 594 47 13 
A2 237 60 4 310 55 6 
A3 263 90 3 438 70 6 
A4 259 120 2 332 100 3 
A5 455 130 4 587 100 6 
A6 261 150 2 360 70 5 
A7 492 90 5 627 45 14 
A8 347 65 5 480 50 10 
A9 513 95 5 474 45 11 
A10 304 90 3 625 50 13 
A11 396 140 3 448 110 4 
A12 287 60 5 290 70 4 
A13 303 42 7 299 32 9 
A14 314 80 4 567 85 7 
A15 448 60 7 379 120 3 
A16 320 130 2 489 70 7 
A17 288 100 3 413 50 8 
A18 397 55 7 427 60 7 
A19 422 43 10 601 45 13 
A20 295 90 3 534 75 7 
A21 291 55 5 468 55 9 
A22 369 120 3 292 100 3 
B1 343 46 7 637 59 11 
B2 298 24 12 733 30 24 
B3 273 50 5 305 57 5 
B4 416 64 7 638 95 7 
B5 202 64 3 629 53 12 
B6 296 26 11 414 33 13 
B7 177 32 6 402 37 11 
B8 259 79 3 498 136 4 
B9 338 65 5 534 117 5 
B10 407 57 7 434 65 7 
B11 350 88 4 443 103 4 
B12 229 50 5 362 60 6 
B13 310 54 6 536 75 7 
B14 213 47 5 464 48 10 
B15 228 43 5 471 62 8 
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