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Sammanfattning  

Genom en systematisk litteraturstudie undersöktes pennans och tangentbordets betydelse för 

lärande genom att a) undersöka huruvida valet av verktyg för att skriva anteckningar kan 

påverka lärandet vid anteckningsmoment och b) undersöka om det fanns skillnader, och i så 

fall på vilket sätt, för anteckningsprocesserna beroende på vilket verktyg som användes. Sju 

vetenskapligt granskade artiklar sammanställdes och analyserades utifrån dessa frågor. 

Studierna utgick från olika typer av tester för att undersöka lärandet och karaktären för 

pennans och tangentbordets processer vid antecknande. Resultatet av de sju studierna visade 

att tester som inte krävde djupare förståelse av innehållet som antecknades påverkades 

marginellt av vilket verktyg för att skriva anteckningar som användes. Däremot visade 

resultatet att pennan som verktyg för att skriva anteckningar var att föredra när testerna 

krävde djupare förståelse för innehållet. Gällande anteckningsprocesserna karaktär 

konstaterades att de som antecknade på tangentbord antecknade snabbare, med fler ord och 

mer ordagrant än de som antecknade med penna.  

 

Nyckelord: penna, tangentbord, lärande, antecknande, anteckningsprocess  
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1. Inledning  

Enligt Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (2013, s 5) påverkas skolan av samhället, och 

samhället i sin tur påverkas av skolan. Det innebär att de strömningar som råder i samhället 

kommer att prägla skolan. Det svenska samhället, precis som många andra i världen, 

genomgår en digitalisering av samhället. Per Olof Köhler och Ulla Messelius (2006, s 188) 

beskriver ordet ”digital” som något där datateknik används. Digitaliseringens utveckling i det 

svenska samhället sker i en snabb och stadig takt, och Sverige är i framkant på denna front i 

jämförelse med andra länder inom EU. Enligt EU Kommissionen (2017, s 1) rankas Sverige 

som det tredje bästa landet i EU vad gäller digitalisering i form av internetanvändande och 

utveckling av humankapital.  

I och med att samhället är så starkt präglat av digital teknik, innebär det att skolan också 

kommer följa dessa spår (Lundgren och Ohlis 2013, s 5). Skolverket publicerade år 2016 i 

samråd med Nationellt Forum För Skolans Digitalisering (2014, s 4) nationella strategier för 

hur den svenska skolan ska digitaliseras, för att uppnå det uppsatta målet att bli den bästa 

skolan i världen på digital teknik. Bland annat påvisas att elever ska få möjlighet att använda 

digitala resurser och verktyg för att lära sig. En indikation på digitaliseringen är enligt 

Skolverket (2016) hur användningen av datorer och surfplattor har ökat, och fortsätter att öka, 

i samtliga ämnen i den svenska skolan. Detta menar även Mikael Alexandersson, Jonas 

Linderoth och Rigmor Lindö (2001, s 12), som skriver att skolans digitala utveckling enkelt 

går att beskriva och iaktta, då det generellt innebär fler datorer, fler surfplattor och ökad 

nätverksåtkomst i skolan.  

Trots dessa satsningar på digitalisering och modernisering i den svenska skolan, konstateras 

det att skolresultaten sjunker utifrån exempelvis OECD:s (2015, s 5) PISA-tester. Skolan är en 

komplex praktik, och det finns följaktligen ingen ensidig förklaring till varför, men det skapar 

en tveksamhet till om den digitala utvecklingen är gynnande för elevers kunskapsutveckling 

och lärande. Frågan huruvida det finns evidens för de förändringar som genomgåtts i svenska 

skolan uppkommer från flera håll, och med det i åtanke väcktes ämnet för denna uppsats. Ett 

moment som av egen erfarenhet verkar återkommande i skolan är minnesantecknande, vilket 

går ut på att elever samtidigt som de lyssnar eller läser, ska anteckna innehållet för att 

därigenom tillägna sig kunskap om innehållet. Det kan i och med det vara högst relevant att 

undersöka om digital teknik främjar lärande vid minnesantecknande, eller om det finns 

anledning att sakta ner digitaliseringens framfart på den fronten. 
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2.  Syfte och frågeställningar  

 

2.1 Syfte  

Målet med denna studie är att försöka bidra med didaktiska implikationer för skolans praxis 

gällande verktyg för att skriva anteckningar. I detta ingår att undersöka huruvida valet mellan 

pennan och tangentbordet påverkar inlärningsmöjligheterna av ett innehåll vid 

minnesantecknande. Syftet är att försöka skapa klarhet i om elever kan tillgodogöra sig mer 

eller mindre kunskap beroende på vilket verktyg för att skriva anteckningar som används. I 

detta ligger även att undersöka huruvida anteckningsprocesserna för de båda verktygen för att 

skriva anteckningar skiljer sig åt, då det kan vara relevant för att skapa en klarare bild av om, 

och isåfall hur, verktygen kan påverka elevers lärande och tillägnande av kunskap vid 

minnesantecknande.  

 

2.2 Frågeställningar 

– Kan valet av verktyg för att skriva anteckningar påverka lärandet vid anteckningsmoment? 

På vilket sätt? 

Denna fråga avser huruvida elevers minnesanteckningar stödjer elevers lärande och 

kunskapstillägnande mer eller mindre beroende på om pennan eller tangentbordet används 

som verktyg för att skriva anteckningar.     

 

– Finns det skillnader för hur anteckningsprocessen ser ut, beroende på vilket verktyg för att 

skriva anteckningar som används? På vilket sätt skiljer det sig?  

Denna fråga avser elevers tillvägagångssätt att ta anteckningar med penna respektive med 

tangentbord.  
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3. Bakgrund  

 

3.1 Skrivandets historia  

Skrivandets historia är relativt kort jämfört med exempelvis talets, men har ändå haft ett 

enormt inflytande på utvecklingen av civilisationen såsom vi känner den idag (Coulmas 1989, 

s 4). Skrivandet har inte alltid haft en självklar roll, eller varit tillgänglig kunskap för den 

stora massan, under historiens gång. Snarare har det setts som ett hot, framförallt av de med 

makt. Exempelvis visade kungen i Storbritannien år 1807 stort motstånd emot att den stora 

massan skulle få möjlighet att lära sig läsa och skriva, då det enligt honom skulle bidra till att 

de mindre priviligierade i samhället skulle bli medvetna om de orättvisor som de utsattes för 

(Coulmas 1989, s 6-7).  

Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005, s 45-51) menar att skrivförmågan innan 1800-talet 

var begränsad även i Sverige, men att den under 1800-talet bredde ut sig över i princip hela 

landet, och var tillgänglig för fler än de mest priviligierade i samhället. Centralt i 

skrivundervisningen under denna tid var rättskrivning, välskrivning samt skrivställning och 

pennfattning. Att stava rätt och ha en fin handstil var eftersträvansvärt, då det kännetecknade 

en god skrivare. Undervisningen baserades på avskrivning, vilket gjorde att det inte fanns 

utrymme för kreativitet och fritt skrivande.  

Undervisningsplanen som presenterades år 1919 visade en mer funktionell syn på skrivande, 

men den lyckades inte etableras i praktiken utan det mekaniska lärandet var fortfarande den 

centrala metoden för skrivundervisningen. På 1940-talet tog välskrivningen fortfarande stor 

plats i skolan, och skrivstil samt att skriva med bläck ingick i undervisningen (Längsjö och 

Nilsson 2005, s 45-51). Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson (1999, s 15) informerar 

om att 1940 var också det år som den första datamaskinen konstruerades i USA.  

År 1955 gjordes ytterligare ett försök att implementera en mer funktionell syn på lärande och 

skrivande i skolan, men precis som 1919 så fortsatte praktiken på invant spår. När Lgr62 och 

Lgr69 presenterades, beskrevs skrivande på ett än mer språkutvecklande sätt enligt Längsjö 

och Nilsson (2005, s 45-51). På 1970-talet blev det enligt Appelberg och Eriksson (1999, s 

15) möjligt att bygga datorer av mindre storlek, som i och med det blev mer användarvänliga 

för den stora massan.   
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Läroplanen Lgr80 tog fortsatta steg mot en funktionell syn på lärande, och skolan var inte lika 

detaljfixerad längre skriver Längsjö och Nilsson (s 2005, s 45-51). Stavandet skulle till 

exempel läras ut utifrån elevtexter. I Lpo94 finns handstil med i läroplanen, men inte längre 

skrivstil. Lundgren och Ohlis (2013, s 5) menar att under 1990-talet krävde i stort sett alla 

arbeten en viss typ av datorvana, vilket gjorde att de kunskaper eleverna behövde ha med sig 

från skolan ändrades. Under 2000-talet menar författarna att digitaliseringen exploderade.  

Karin Taube (2013, s 59) påvisar möjliga orsaker till att välskrivning uteslutits ur skolans 

styrdokument. Innehållet i skolan har, som ovan nämnt, genomgått en förändring i och med 

att upprepad färdighetsträning och avskrivning fått lämna plats för kreativitet, eget tänkande 

och kommunikativa förmågor. En annan bidragande orsak kan vara att nya kunskapsområden 

prioriteras, exempelvis miljö och teknik, vilket gör att tiden inte räcker till. Utöver dessa 

faktorer så förändrar datorns inträde i skolan skrivandets grunder, i och med att eleverna inte 

längre behöver kunna forma bokstäver själva för att skriva en text. Taube (2013, s 65) skriver 

att handstilens benämning i läroplanen idag kan tolkas som att undervisningen ska inrikta sig 

på att uppnå en automatiserad förmåga, inte mot att skriva fint eller vackert.  

I den aktuella läroplanen, Lgr11, behandlas både handskrift och skrivande på tangentbord 

(Skolverket 2011, s 249).  

 

3.2 Att anteckna  

Florian Coulmas (1989, s 11) menar att skrivande tjänar flera olika funktioner varav en, som 

han menar kanske är den viktigaste, är minnesstöttande skrivande. Den minnesstöttande 

funktionen av skrivande kan enligt Coulmas (1989, s 119) stärka människans minne, både 

individuellt och kulturellt. Det som händer här och nu kan enbart bli ihågkommet under en 

begränsad tid, upp till högst en generation innan det glöms bort, såvida det inte skrivs ner. Om 

det finns dokumenterat i skrift kan det återges mer eller mindre precist så länge som skriften 

finns bevarad.  

Annie Piolat, Thierry Olive och Ronald T. Kellogg (2005, s 292) menar att anteckningar kan 

definieras som sammanfattningar eller förkortningar av ett material, där det som är intressant 

antecknas med egna ord. Anteckningar skapas genom att de skrivs ned samtidigt som 

antecknaren lyssnar, läser eller observerar, och produceras i och med det oftast under en viss 

tidspress. Kent Adelmann (2009, s 36) framhäver vikten av att kunna lyssna och hantera 
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information som förmedlas, då elever under ca 50 % av undervisningstiden ägnar sig åt att 

lyssna. Att elevers antecknande är en förutsättning för att minnas och lära sig det innehåll som 

de tar del av blir därmed tydligt.  

Anteckningar är dock inte enbart en text som skrivs med syfte att antecknaren i ett senare 

skede kan gå tillbaka och läsa den, för att då lära sig innehållet. Både Piolat, Olive & Kellogg 

(2005, s 292) och María A. Pérez Alonso (2015, s 267) skriver om antecknandets uppgift som 

lärandemoment i stunden, då den som antecknar samtidigt bearbetar och memorerar den 

information som förmedlas. 	

Skrivandet i skolan är starkt präglat av texter som eleverna ska producera ut, till en mottagare. 

I det centrala innehållet för grundskolans årskurser skrivs det att eleverna i de olika 

årskurserna ska kunna producera olika typer av texter, samt känna till de olika texternas 

uppbyggnad och karaktäristiska drag. Det är också tydligt utskrivet att eleverna ska kunna 

anpassa språket och skrivandet till olika mottagare och sammanhang (Skolverket 2011, s 249-

253). Syftet med ämnet Svenska beskrivs av Skolverket (2011, s 247) som att elever ska 

utveckla en förtrogenhet med språket, ta ansvar för det språk som används och ta hänsyn till 

den tilltänkta mottagaren i olika situationer. Det finns ett underliggande tema att språk, både 

talat och skriftligt, i de flesta fall har en tilltänkt mottagare som det ska tas hänsyn till. Även 

Dysthe (1996, s 93) menar att när det refereras till skrivande i skolan, är det ofta underförstått 

att texten i slutändan ska nå ut till en mottagare. 

Antecknande i skolan nämns i det centrala innehållet för de olika årskurserna på grundskolan, 

där det uttrycks att eleverna ska kunna ”språkliga strategier för att minnas och lära” på olika 

sätt, exempelvis genom att föra anteckningar eller ta ut stödord och nyckelord (Skolverket 

2011, s 250). Detta kan ses som en indikation på texter vars syfte är att eleverna ska minnas 

och lära sig ett innehåll. Caroline Liberg, Åsa Af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd 

(2010, s 86) kallar de typer av texter där fokus är reflektionsskrivande som stöd för lärande 

för in-texter. In-texter beskrivs även som texter där formella skrivregler inte behöver tas i 

beaktning, i och med att texten inte behöver förstås av någon annan än skribenten själv. Även 

Olga Dysthe (1996, s 92-93) gör en indelning av skrivande beroende på vad syftet med texten 

är, huruvida den ska nå ut till en mottagare eller inte. Texter där tankar utforskas, idéer prövas 

och reflektioner kring ett ämnesområde berörs kan texten ses mer som ett tanke- och 

utforskningsredskap. Det innebär enligt Dysthe (1996, s 93) att texterna kan ses som en 

dialogpartner för skribenten, snarare än som ett verktyg för att kommunicera med en 

mottagare. Precis som Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s 86) menar även 
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Dysthe (1996, s 93) att de formella kraven inte behövs ta i beaktning, utan att det viktiga är att 

texten är meningsfull för skribenten själv.  

In-texter och texter som används som tankeredskap kan ses som texter vars funktion är 

minnesstödjande skrivande, den typ av texter som Coulmas (1989, s 11) menar är den 

viktigaste typen av skrivande. Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s 86) 

skriver dock att det i skolan är vanligt att arbeta med in-texter som en del av skrivprocessen, 

där slutprodukten är en ut-text, snarare än att in-texter tjänar ett eget syfte i 

skrivundervisningen.  

Att anteckna visar sig kunna vara en effektiv inlärningsmetod, och en viktig del av elevers 

utbildning i skolan. Pérez Alonso (2015, s 267) menar därför att det är viktigt att överväga 

huruvida digitaliseringen, och bytet av verktyg för att skriva anteckningar från penna till 

tangentbord, kan påverka lärandet vid anteckningsmoment.  

 

3.3 Pennan som verktyg för att skriva anteckningar  

Att skriva med penna innebär att endast ena handen är involverad i skrivandet, i och med att 

pennan fattas på det sättet. Att enbart en hand används innebär en begränsning i snabbheten 

vid antecknandet menar Pérez Alonso (2015, s 265-266) och Taube (2013, s 66). De tror dock 

att denna begränsning kan vara en fördel, då det ”tvingar” antecknaren att reflektera och 

behandla informationen för att ta beslut om vad som bör antecknas.  

I och med att pennan som verktyg är beroende av pennfattningen, att kunna hålla i och hantera 

pennan, har finmotorikens roll för antecknande diskuterats. Begreppet motorik innefattar alla 

funktioner och processer som kontrollerar och styr kroppsliga rörelser. Den delen av 

motoriken som styr precisa rörelser med ansikte, fötter och händer kallas finmotorik, och 

utvecklas generellt i 3-5 års ålder. En del barn lider dock av försenad motorisk utveckling, där 

orsaker som ärftlighet, psykiska faktorer och sinnesliga faktorer kan påverka. Finmotoriska 

problem med händerna innebär svårigheter för dessa elever när det kommer till att skriva 

bokstäver och siffor för hand (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt 2002, s 60, 107, s 113-

114). Ingegerd Ericsson (2005, s 105-106) redovisar en studie där syftet var att mäta 

motoriska färdigheter i relation till skolprestation i olika ämnen. Inom ämnet Svenska visar 

resultatet att elevers motoriska status framförallt påverkar elevers skrivförmåga.  
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Taube (2013, s 62) ställer sig dock kritisk till att finmotoriken skulle vara så pass avgörande 

för elevers skrivande. Bland annat menar hon att det finns elever som är duktiga på att rita, 

men inte på att skriva med penna. Taube (2013, s 62) menar att det som är nyckeln, snarare än 

finmotoriken, är att eleverna kodat in bokstavsmönster. Dessa minnesbilder av hur bokstäver 

ser ut, betyder enligt henne mer än finmotorikens utveckling. Dock skriver Taube (2013, s 62) 

att kodningarna och minnesbilderna måste integreras med motoriska aktiviteter.  

Taube (2013, s 60) lyfter fram att skrivande med penna, och därmed antecknande med penna, 

ställer höga krav på eleven på en kognitiv nivå. Tankeprocesser gällande exempelvis 

syntaktisk medvetenhet, pragmatisk medvetenhet och stavning kan vara nog att hålla reda på, 

men eleven måste även hantera formandet av enskilda bokstäver kontinuerligt i skrivandet. 

Detta kan påverka texten, då uppmärksamheten flyttas till detta istället för formandet av 

bokstäver. Denna kognitiva utmaning kan enligt Taube (2013, s 60) innebära att elevens 

överföring av tankar till skrift hindras, då det är för många moment att hantera. Dock skriver 

Pérez Alonso (2015, s 265) att rörelsen som skapar texten, handen mot pappret, finns inom 

samma visuella fält som själva produkten, texten, vilket innebär en kognitiv fördel då fokus 

inte behöver delas upp.  

Att kunna skriva för hand med penna är enligt Taube (2013, s 66) av stor vikt, då det inte 

alltid finns tillgång till exempelvis dator. I vissa fall menar hon även att det inte är gynnsamt 

att anteckna på dator och tangentbord, utan att antecknande med penna då kommer till 

användning.  

 

3.4 Tangentbordet som verktyg för att skriva anteckningar 

Att skriva på tangentbord innebär andra utmaningar, hinder och möjligheter än de som 

uppkommer vid antecknande med penna. Pérez Alonso (2015, s 265-266) menar bland annat 

att skrivande på tangenter innebär att det visuella fältet delas upp två fält, i och med att 

skriften fysiskt produceras via händerna på tangentbordet, medan texten visas på skärmen. 

Det kan enligt henne innebära att både kvantiteten och kvaliteten på uppmärksamheten 

minskar. Att skrivande på tangentbord sker via två händer istället för en som vid antecknande 

med penna, kan bland annat innebära att det är enklare att skriva fort. I och med det kräver 

anteckningsprocessen inte lika mycket behandling och reflektion kring informationen, då 

antecknaren hinner skriva ner mycket från innehållet och inte behöver vara selektiv. Att det 

går att producera mer text fortare om anteckningarna tas på tangentbord kan även bero på att 
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bokstäverna inte behöver formas, utan att antecknaren enbart behöver välja vilken tangent 

denne ska trycka på (Pérez Alonso 2015, s 265-266). 	

Lundgren och Ohlis (2013, s 51) menar att om en elev inte lyckas skriva med penna, är 

möjligheten att eleven får lyckas genom att skriva på tangentbord viktig. Det kan skapa 

förståelse för varför det är viktigt att lära sig skriva även för hand, samtidigt som det kan 

skapa motivation, engagemang och ett förbättrat självförtroende. Appelberg och Eriksson 

(1999, s 36-37) skriver att de stora vinnarna av digitaliseringens framfart i skolan, är just 

elever i behov av särskilt stöd. De redogör för att funktioner såsom program där 

tangentbordets bokstäver kopplas ihop med ljud, ordbehandling där eleven kan revidera under 

tiden hen skriver samt autokorrigering som erbjuder stavningshjälp är några av de fördelar 

som kan underlätta skrivandemoment, exempelvis antecknande.  

Taube (2013, s 66), Lundgren och Ohlis (2013, s 40-41) samt Appelberg och Eriksson (1999, 

s 25) är överens om att elever bör automatisera användandet av tangentbordet för att 

effektivisera skrivandet. Det är enligt Lundgren och Ohlis (2013, s 240-41) ett verktyg som 

eleverna behöver kunna hantera under hela skolgången och resten av deras liv, och därför är 

det av vikt att eleverna blir förtrogna med verktyget i tidigt ålder.  

 

3.5 Lärande vid minnesantecknande  

Begreppet lärande är enligt Roger Säljö (2012, s 141) mångtydigt, då det inte finns någon 

gemensam definition av lärande som används överallt och av alla. För att diskutera frågor 

gällande lärande är det således av stor vikt att skapa förståelse för på vilket sätt termen 

lärande används och bör förstås utifrån, i just det specifika sammanhanget. Säljö (2012, s 143) 

menar att begreppet lärande är knutet till olika värden och värderingar, vilket innebär att olika 

typer av lärande kan prioriteras i olika kontexter. Säljö (2012, s 139) menar exempelvis att 

människor som lever i västvärlden behöver utveckla andra typer av kunskaper än de som lever 

på stäppen i Asien, för att kunna fungera i just dessa sammanhang. Därmed värderas och 

prioriteras lärande och kunskap på olika sätt beroende på situation och sammanhang.  

 

Skolverket (2011, s 10) menar att kunskap och lärande kommer i olika former, och att det är 

viktigt att en diskussion kring vad som är kunskap förs, både om dagens utgångspunkt men 

också inför framtiden. Skolverket (2011, s 10) utgår från kunskaper såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet som kunskapsformer som alla samspelar med varandra. Detta kan 
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ses som att det finns belägg för både faktakunskap och förståelsekunskap, djupare och mer 

ytlig kunskap. Skolverket (2011) skriver även att ”skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till 

elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en 

grund för skolans verksamhet”. Lärande i skolans kontext kan utifrån detta tolkas som att 

elevens inhämtande och användning av kunskap står i fokus, för att denne ska kunna fungera i 

samhället och bibehålla en lust för att lära. Lärandet, oavsett om det gäller faktakunskap eller 

förståelsekunskap, kan i och med det sägas stå för långsiktighet och ett lärande som präglas av 

nytta för individen hela livet ut.  

 

Lärande kopplat till minnesantecknande kan ses på, minst, två olika sätt. Det ena är att 

minnesantecknande ses som stöd för elevens tillägnande av den kunskap som förmedlas, att 

eleven kan förstå innehållet och använda informationen. Lärande när eleven skapar förståelse 

för innehållet kan ses som långsiktigt lärande, då det innebär att eleven tillägnat sig en djupare 

kunskap om innehållet, och därmed kan använda den kunskapen fortsatt i livet. Det andra är 

att minnesantecknande ses som en teknik för att memorera innehållet, för att sedan kunna 

upprepa det, utan någon djupare förståelse för innehållet. Lärandet i detta fall blir kortsiktigt, 

då lärandet enbart sker i syfte att memorera innehållet exakt för ett specifikt syfte, utan att 

skapa någon djupare förståelse för det.  

Utifrån Skolverkets (2011) värderingar och syn på lärande, bör minnesantecknande snarare 

vara ett stöd för elevers tillägnande av kunskap, än en teknik för att memorera så mycket som 

möjligt utan förståelse för innehållet. Det innebär att lärandet vid minnesantecknande bör vara 

något som bidrar till långsiktig kunskap.  
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4. Teori 

 

4.1 Minnets funktion vid antecknande  

Många forskare, däribland tidigare nämnda Piolat, Olive & Kellogg (2005, s 292) och Pérez 

Alonso (2015, s 267), skriver om antecknandets roll och värde för minnet. Enligt Francis J. Di 

Vesta och Susan G. Gray (1972, s 8-9) finns det två centrala funktioner för anteckningar i 

relation till minne; kodningsfunktionen och den externa lagringsfunktionen. Hypotesen om 

kodningsfunktionen utgår från att antecknande genomförs för att öka antecknarens 

uppmärksamhet under en lektion eller när denne läser en text, vilket skulle innebära att 

antecknaren blir mer engagerad i innehållet. Detta i sin tur skulle enligt hypotesen om 

kodningsfunktionen bidra till att informationen förflyttas till långtidsminnet.  

Hypotesen om det externa minnets funktion å andra sidan, utgår från att anteckningar enbart 

är förtjänstfulla när de används i återblickande syfte. Anteckningens värde är själva produkten 

som sådan, som antecknaren kan återgå till och hämta information ur, det är inte något som 

bidrar till ökad kunskap i stunden av antecknande. Di Vesta och Gray (1972, s 8-9) skriver att 

kodningsfunktionen skapar engagerade antecknare som lär sig mer, men att båda funktionerna 

tillsammans tjänar sitt syfte vid anteckningsprocessen.  

 

4.2 Embodied cognition  

Den kognitiva psykologin, kognitivismen, inriktar sig enligt Säljö (2012, s 159-160) på 

människans mentala processer, dess tänkande. Den ursprungliga idén var att människor kan 

liknas vid datorer, att vi är informationsbehandlande varelser. Kunskap inom kognitivism kan 

enligt författaren ses som strukturer eller scheman som lagras i långtidsminnet och blir till 

kunskap. Kognitivismen betonar tänkande, förståelse och motivation hos individer som en 

förutsättning för lärande, där minnesfunktionerna spelar stor roll. 

Om detta kan ses som ursprungsidén för kognition, där de mentala processerna ligger i fokus, 

finns det idag en gren inom kognitionsteori som kallas ”förkroppsligad kognition”. Den kan 

ses som ett alternativ till den standardiserade kognitiva vetenskapen, vilken Larry Shapiro 

(2007, s 338-340) menar kan anses ha en för snäv syn på en organisms helhet. Han belyser att 

kroppen har en viktig roll i en organisms kognitiva processer, vilket är det som förkroppsligad 
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kognition, embodied cognition, handlar om. Anne Mangen och Jean-Luc Velay (2010, s 386) 

menar att embodied cognition talar för att perceptionen och den motoriska rörelsen vid 

exempelvis skrivande är ömsesidigt beroende av varandra. Utifrån det beskrivs hur nära 

sammankopplat handens motoriska rörelse och den visuella informationen är vid antecknande 

för hand. Skrivandeprocessen, och därmed rörelsemönstret för händerna, har enligt Mangen 

och Velay (2010, s 389-390) förändrats i och med digitalisering, från penna och papper till 

tangentbord och mus. Med utgångspunkt i embodied cognition kan handens motoriska rörelse 

ses som en förutsättning för minnet och lärandet hos elever. Förändringen som sådan skulle i 

och med det kunna ha en betydande roll för undervisningen menar Mangen och Velay (2010, 

s 389-390).  
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5. Metod  

Den metod som valts för denna studie är systematisk litteraturstudie, vilket enligt Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013, s 26-27) är en metod 

som karaktäriseras av en strävan efter att identifiera och bedöma alla relevanta och 

vetenskapligt granskade artiklar inom ämnesområdet som valts ut, för att sedan sammanställa 

dem med avsikt att ge samlad bild av forskningsläget för ämnet.  

Litteraturstudier kan användas som underlag för utvecklingen av arbetsmetoder i skolans 

praxis (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s 26-27). I och med att denna 

studies syfte är att bidra med didaktiska implikationer gällande verktyg för att skriva 

anteckningar och minnesanteckningar kan det ses som förtjänstfullt att genomföra en 

systematisk litteraturstudie. I 1 kap. 5 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att 

”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, vilket även Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 18) menar då de påtalar att skolans praktik ska 

använda den bästa tillgängliga forskningen som grund för de val som tas inom skolans ramar. 

Att sammanställa forskningsläget gällande verktyg för att skriva minnesanteckningar skulle 

således kunna vara av betydelse för de didaktiska val som tas i praktiken gällande detta.   

 

5.1 Val av metod  

Jag valde att genomföra en litteraturstudie då en sådan kan ge indikation på om det finns 

vetenskapligt stöd för att arbeta med det ena eller andra verktyget för att skriva anteckningar 

vid anteckningsmoment. I och med att fler studiers resultat kan granskas, var förhoppningen 

att denna studie kan bidra till en överblick om forskningsläget gällande dessa frågor.  

Det finns dock en del utmaningar med att genomföra en systematisk litteraturstudie. Bland 

annat så är en förutsättning för systematiska litteraturstudier att de genomförs på ett 

systematiskt vis, där helst all forskning inom det valda området ingår. Detta menar Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 31) kan vara svårt att uppnå av praktiska skäl, i 

mitt fall uppsatskursens begränsning i tid. Ett annat kritiskt läge för litteraturstudien är enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 81) urvalsprocessen, där relevanta 

sökord, lämpliga databaser och material inom ramen för studiens syfte är en förutsättning för 

studien.  
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5.2 Tillvägagångssätt  

Denna litteraturstudies tillvägagångssätt följer strukturen som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s 71-83) och Alan Bryman (2008, s 104) redovisar för systematiska 

litteraturstudier: syfte och frågeställningar ska formuleras, kriterier för avgränsning i urval 

och liknande bör övervägas, genomgång av litteratur genom utsökning i databaser med hjälp 

av relevanta sökord genomförs, urvalsprocess som leder fram till det material som ligger till 

grund för studien, materialet bearbetas och redovisas samt slutligen genomförs en analys av 

resultatet genom en diskussion.  

 

5.2.1 Datainsamling och urval 

Att avgränsa området är en viktig process för uppsatsskrivande generellt, men inte minst för 

litteraturstudier då underlaget måste vara tillräckligt stort för att genomföra studien (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s 31), men samtidigt inte för stort då materialet ska 

kunna bearbetas under en begränsad tidsperiod. I och med att området gällande antecknande 

och verktyg för att skriva anteckningar inte är vidsträckt, gjordes inga avgränsningar gällande 

deltagarnas ålder, år vilket artikeln publicerades eller huruvida artikeln var nationell eller 

internationell. 

Det första steget för datainsamling är att bestämma vilka sökord som ska användas för att få 

tillgång till relevant material. Sökorden som används för denna studie är relevanta för studiens 

syfte, och har uppkommit på så vis, samt efter läsning av andra studiers nyckelord. De valda 

orden är:  

- note-taking (antecknande) 

- handwriting (handskrift) 

- memory (minne) 

- keyboard (tangentbord) 

- computer (dator) 

- typing (skriva på tangentbord) 

- recall (återkallelse) 

- memory recall (återkallelse av minne) 

- note quality (kvalitet på anteckning).  
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Dessa sökord kombineras i databaserna Libris, Primo, ERIC, och Google Scholar, se bilaga 1 

och 2. Att just dessa databaser används beror dels på dess tillgänglighet då de finns att tillgå 

via Örebro Universitets bibliotekhemsida, dels för att de antingen är relevanta för ämnet 

(ERIC) eller har tillgång till en stor andel material (Primo, Libris, Google Scholar).  

Libris är de svenska bibliotekens söktjänst, och sökningarna där avgränsas till enbart 

avhandlingar. Primo är en söktjänst som finns att tillgå via Örebro Universitet som visar det 

som detta universitetsbibliotek kan erbjuda. Sökningarna i Primo avgränsas till vetenskapligt 

granskade artiklar som finns tillgängliga online. ERIC är en databas med inriktning på 

pedagogik, utbildning och lärande. Vid sökningar i ERIC görs avgränsningar på träffarna på 

så vis att artiklarna ska vara ”peer reviewed”, d.v.s. vetenskapligt granskade, samt finnas 

tillgängliga i fulltext online. Google Scholar är Googles egen sökmotor, där sökningarna sker 

i vetenskapliga och akademiska webbkällor. Sökningarna i Google Scholar sorteras efter 

relevans, så begränsningen här görs genom att enbart fokusera på de hundra första resultaten 

som sökningarna genererade. Även databasen Libris används för att söka efter avhandlingar. 

Samma sökord används som i de övriga databaserna, i olika konstellationer.  

Sammanfattningsvis består denna litteraturstudie av sju artiklar som sökts via fyra olika 

databaser, samt manuellt via redan valda artiklars referenslistor, så kallad snöbollseffekt. De 

artiklar som valts ut presenteras i bilaga 3, och kommenteras närmare i 7.1. Som tidigare 

nämnt är alla dessa artiklar vetenskapligt granskade innan publicering, vilket enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 61) innebär att studierna kan ses som tillförlitliga. 

Alla artiklar har genomförts med en kvantitativ metodansats. Enligt Bryman (2008, s 40) kan 

kvantitativ forskning betraktas som en forskningsstrategi vilken betonar kvantifiering, 

mätning, när det data ska samlas in och analyseras. Den kvantitativa forskningen utgår från en 

naturvetenskaplig modell där empiriskt underlag används för att pröva en hypotes (Bryman 

2008, s 40, 60). I detta fall har alla haft en hypotes där de påvisar att det ena eller det andra 

verktyget för att skriva anteckningar är mer effektivt för minne och lärande. 

 

5.2.2 Bearbetning och analys  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 161) redogör för olika möjligheter att 

bearbeta material för en litteraturstudie på, däribland att presentera det utifrån 

frågeställningarna för studien, vilket är det sätt som resultatet för denna litteraturstudie 

kommer presenteras på. För att få en allomfattande bild av materialet redovisas studiernas 
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titlar, författare, publiceringsår, syften, metoddesign, resultat och slutsatser i en samlad tabell, 

se bilaga 3.   

Analys av enbart kvantitativa studier i en systematisk litteraturstudie görs med fördel genom 

att analysera varje artikels bevisvärde (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s 

164). För denna litteraturstudie innebär det en redogörelse för vilka studier som kan anses ha 

ett starkt, måttligt eller svagt bevisvärde, samt motiveringar till bedömningen. Därefter 

kommer resultatet att diskuteras, med utgångspunkt i vilka implikationer som denna studies 

resultat kan ha för praxis.   

 

5.3 Metoddiskussion  

 

5.3.1 Värdering av tillvägagångssätt  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 28, 31) belyser vikten av att i en 

systematisk litteraturstudie sträva efter att identifiera all tillgänglig forskning inom ett givet 

tema. Samtidigt betonar de att det av praktiska skäl inte alltid är genomförbart. I strävan efter 

att skapa en bred bild av forskningsläget kring litteraturstudiens angivna tema, gjordes 

utsökningar i fyra olika databaser, samt manuella sökningar i redan valda studiers 

referenslistor. Även om sökningarna i Libris inte gav något resultat som gynnade denna 

litteraturstudie, visar det ändå på en strävan att systematiskt överblicka områdesfältet. Dock 

påverkar valet av databaser urvalet, och därmed även studiens resultat. Att enbart söka i ett 

antal utvalda databaser kan bidra till att litteraturstudiens räckvidd minskar, och därmed även 

möjligheten att samla in allt material som är tillgängligt inom det angivna forskningsområdet.   

Det tema som denna litteraturstudie syftar till, är ett nytt och inte vidare utbrett område inom 

forskning, och med det i åtanke är det rimligt att tro att denna litteraturstudie faktiskt 

identifierat majoriteten av den forskning som finns tillgänglig. Alla studier som utgör 

materialet för denna litteraturstudie har ett nära samband med dess syfte och frågeställningar.  

En artikel i det valda materialet valdes genom så kallat snöbollsurval (Bryman 2008, s 196), 

vilket för litteraturstudier innebär att artikeln hittades genom att läsa andra redan valda 

artiklars referenslistor. Detta för att ämnets räckvidd var aningen smal, och mer underlag för 

denna litteraturstudie behövdes. Att leta i andra artiklars referenslistor kan äventyra 
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systematiken i sökningarna, men i detta fall var ett snöbollsurval nödvändigt för att skapa 

bredd i det valda materialet.  

Alla studier som används som material för denna systematiska litteraturstudie genomförs på 

ett kvantitativt tillvägagångssätt. Att granska och värdera de inkluderade artiklarnas metoder 

och bevisvärde blir således en svårighet, då det hanteras exempelvis effektmått som går 

utanför mina kunskaper. Det gör att forskarnas slutsatser och antaganden utifrån de 

kvantitativa beräkningarna blir viktiga för mitt sätt att sammanställa resultaten. 

Trovärdigheten för denna litteraturstudie bör dock inte äventyras i och med detta, då allt 

material som finns med är vetenskapligt granskat och följaktligen bör vara tillförlitligt 

(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s 61). Jag har dock valt att ha med 

numeriska uttryck i resultatredovisningen trots detta, då det kan vara av intresse för väl insatta 

läsare, samt för läsare som mer noggrant vill granska de undersöka artiklarna i denna 

litteraturstudie.  

 

5.3.2 Etiska värderingar 

Vid inledandet av en litteraturstudie bör vissa etiska överväganden göras (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström 2013, s 69-70). Dessa etiska överväganden kan vid genomförandet 

av en litteraturstudie ses utifrån två perspektiv: etiska ställningstaganden för denna 

litteraturstudie, samt etiska ställningstaganden för de studier som utgör materialet i denna 

litteraturstudie.  

För genomförande av litteraturstudier såsom denna, är det bland annat av vikt att alla artiklar 

som ingår i studien redovisas. Detta har tagits hänsyn till i denna studie genom att redovisa 

allt material som använts på ett tydligt sätt, se bilagor 1-3. Jag har även personligen resonerat 

kring mina värderingar och förväntningar angående temat, med syfte att försöka identifiera 

dessa. En forskare kan enligt Bryman (2008, s 43) aldrig bli helt värderingsfri, då ens 

värderingar implicit finns med under hela forskningsprocessen, men att identifiera vilka 

värderingar en själv styrs av innan studiens början kan leda till att det under 

forskningsprocessens gång blir lättare att åsidosätta dessa. 

De studier som utgör material för litteraturstudier bör enligt Bryman (2008, s 131-132) ta 

hänsyn till fyra etiska principer; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Tydlig information om studiens syfte samt information om att deltagande 
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i studien är frivilligt under hela processen innebär att informationskravet tagits hänsyn till. 

Kravet om samtycke innebär att medverkan är helt upp till individerna själva, såvida 

deltagarna inte är under 18 år, då målsmans underskrift behövs för deltagande. Att forskarna 

tagit hänsyn till konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter och andra känsliga 

uppgifter om deltagarna behandlas aktsamt. De uppgifter som framkommer om deltagarna i 

studien får inte heller användas i något annat syfte än för studiens ändamål, detta enligt 

nyttjandekravet.  

Utifrån dessa etiska krav har materialet som ligger till grund för denna litteraturstudie 

analyserats och redovisas som följer. Anne Mangen, Liss G. Anda, Gunn H. Oxborough, 

Kolbjørn Brønnick (2015, s 234) skriver att deras forskning är godkänd av Norweigan Social 

Science Data Services, vilket är en institution som hanterar etiska forskningsfrågor. Forskarna 

uttrycker även explicit i artikeln att alla deltagare i studien informerats utifrån 

informationskravet och samtyckeskravet. Estíbaliz Aragón-Mendizábal, Cándida Delgado-

Casas, José-I. Navarro-Guzmán, Inmaculada Menacho-Jiménez, Manuel-F. Romero-Oliva 

(2016, s 103) skriver även de att information om studiens syfte samt information om samtycke 

och frivillighet delgivits till deltagarna i studien. Ingen av dessa två studier nämner 

konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet. De resterande fem studierna som ligger till grund 

för denna litteraturstudie yttrar ingenting om etiska dilemman eller ställningstagande i 

samband med deras forskning. Det kan dock antas att alla studier tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet i någon mån, då inga personuppgifter finns att tillgå i någon av 

studierna.  

 

5.3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Validitet och reliabilitet kan för litteraturstudier ses ur två olika perspektiv, både utifrån den 

egna litteraturstudien samt utifrån det inkluderade materialets metodansatser. Följande avsnitt 

kommer att utgå från de inkluderade artiklarnas reliabilitet och validitet, för att sedan 

behandla generaliserbarhet utifrån denna litteraturstudie som helhet.  

Reliabiliteten benämns av alla studier som ”intern reliabilitet” vilket är relevant att mäta när 

studien innehåller mått med multipla indikatorer, vilka behöver vara konsekventa för att 

studien ska vara reliabel (Bryman 2008, s 160-161). Den interna reliabiliteten hos studier 

uttrycks ofta som en koefficient mellan 0 och 1, där 0.8 eller mer innebär hög reliabilitet 
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(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s 103) vilket tre studier av det inkluderade 

materialet för denna litteraturstudie redovisar och uppnår.   

Reliabilitet är en förutsättning för validitet (Bryman 2008, s 167) vilket innebär att en studie 

inte kan vara valid om den inte är reliabel. Dock innebär inte en hög reliabilitet automatiskt en 

hög validitet. Validitet berör huruvida mätinstrumentet mäter det som det avser att mäta, och 

innebär enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 105) en frånvaro av 

systematiska mätfel. Detta mäts inte på samma sätt som reliabilitet, utan det handlar snarare 

om huruvida studierna tagit hänsyn till detta eller inte. En del inom validitet kallas 

”begreppsvaliditet”, vilket innebär att teorier eller hypoteser testas om det som instrumentet 

avser mäta. Alla sju inkluderade studier utgår från en hypotes eller teori som är närliggande 

för det som de vill testa, vilket kan ses som att begreppsvaliditeten därmed är hög.  

Många av de inkluderade studierna har genomfört experimentell forskning, och då är den 

interna validiteten mer viktig än exempelvis möjligheten att generalisera resultaten (Bryman 

2008, s 169). Att generalisera resultaten kan exempelvis innebära att från en standardiserad 

mätning av minnesantecknande av icke-autentiska ordlistor, dra slutsatser om hur minnet och 

lärandet påverkas av användningen av verktyg för att skriva anteckningar i verkliga 

sammanhang. Att kunna generalisera resultaten av ett sådant relativt smalt test, till praxis. 

Dock strävar kvantitativ forskning ofta efter att kunna generalisera resultaten, och ett mått för 

detta är den statistiska signifikansen. Den statistiska signifikansen handlar om huruvida det 

finns ett sambanden mellan variablerna eller inte. Det finns alltid en risk för att det inte finns 

något samband, och risknivån som accepteras gällande det bör inte vara högre än 

sannolikheten (p) 0.005. De resultat som redovisas i denna studie är övervägande statistiskt 

signifikanta. Detta innebär inte automatiskt att resultaten är generaliserbara till elever i praxis, 

i och med att urvalet för de inkluderade artiklarna består av vuxna studenter. Dock måste jag 

utgå från den forskning som finns att tillgå för närvarande, vilket utgör det inkluderade 

materialet i denna litteraturstudie.  
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6. Resultat 

Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån denna litteraturstudies två frågeställningar. 

Den första frågeställningen är: Kan valet av verktyg för att skriva anteckningar påverka 

lärandet vid anteckningsmoment? På vilket sätt?  

Undersökningens resultat för denna frågeställning redovisas under rubriken ”Konsekvenser 

för lärandet vid anteckningsmoment”. De artiklar som inkluderas är de som studerat hur 

lärande påverkas i olika tester utifrån vilket verktyg för att skriva anteckningar som används. 

Tre av studierna baseras på så kallade igenkänningstester. Det innebär att deltagarna först tar 

del av innehålls-stimuli, exempelvis en lista med ord. Denna lista antecknas och memoreras. 

Efter det får deltagarna en annan lista bestående av ord som var med i stimuli, samt ord som 

inte var det. Testet handlar om att känna igen de ord som fanns med på originallistan och som 

antecknades. I fyra av studierna genomfördes så kallade återkallelsetester, vilket innebär att 

deltagarna fritt ska återge så mycket information som möjligt från stimuli, oavsett om det är 

en lista med ord eller ett lektionsinnehåll.  

Några av studierna genomförde frågetester, innefattande att deltagarna ska besvara ett visst 

antal frågor gällande stimuli. Testfrågorna i dessa studier delas ofta in i två kategorier, 

faktafrågor och förståelsefrågor. Skillnaden mellan dessa kategorier är att faktafrågor relaterar 

till ytlig information om innehållet, medan förståelsefrågor relaterar till djupare kunskap om 

innehållet. Tre studier genomför faktafrågetester, och två studier genomför 

förståelsefrågetester.  

Den andra frågeställningen lyder: Finns det skillnader för hur anteckningsprocessen ser ut, 

beroende på vilket verktyg för att skriva anteckningar som används? På vilket sätt skiljer det 

sig? 

Undersökningens resultat för denna frågeställning redovisas under rubriken 

”Anteckningsprocesser och strategier”. I försök att förstå hur lärande kan påverkas av vilket 

verktyg för att skriva anteckningar som används, har fyra forskare undersökt om det finns 

skillnader i anteckningsprocessen och i de strategier som tillämpas beroende på vilket verktyg 

som används. Detta har prövats genom att mäta snabbheten i antecknandet för respektive 

verktyg för att skriva anteckningar, om verktyget bidrar till antecknandet blir mer ordagrant 

eller om deltagarna antecknar med egna ord. En artikel har undersöker huruvida den 
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omgivande miljön påverkar anteckningsprocessen för respektive verktyg för att skriva 

anteckningar, utifrån icke-distraherande och distraherande miljöer. 

 

6.1 Konsekvenser för lärande vid anteckningsmoment  

Tabell 1: Det verktyg för att skriva anteckningar som genererade bäst resultat på testerna. 

 

Författare (år)  Igenkänningstest Återkallelsetest Frågetest 

Fakta Förståelse 

Estíbaliz Aragón-
Mendizábal, 
Cándida Delgado-
Casas, José-I. 
Navarro-Guzmán, 
Inmaculada 
Menacho-Jiménez, 
Manuel-F. Romero-
Oliva (2016) 

Tangentbord Penna   

Anne Mangen, Liss 
G. Anda, Gunn H. 
Oxborough, 
Kolbjørn Brønnick 
(2015) 

Lika Penna   

Timothy J. Smoker, 
Carrie E. Murphy & 
Alison K. Rockwell 
(2009) 

Penna Penna   

Pam A. Mueller1 & 
Daniel M. 
Oppenheimer (2014) 

  Direkt efter: Lika 

Efter en vecka: Lika 

Efter en vecka och 
studerat anteckningarna: 

Penna 

Direkt: Penna 

Efter en vecka: 
Tangentbord 

Efter en vecka och 
studerat 

anteckningarna: Penna 

Dung C. Bui, Joel 
Myerson & Sandra 
Hale (2012) 

 Tangentbord Tangentbord Tangentbord 

Ann M. Quade 
(1996) 

  Tangentbord  
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En tydlig tendens som visas i tabellen är att pennan som verktyg för att skriva anteckningar 

verkar generera bättre resultat på återkallelsetesterna i jämförelse med tangentbordet. Utöver 

det är de resterande resultaten tvetydiga, som synes i tabellen, då både pennan och 

tangentbordet har studier som talar för det ena eller det andra på igenkänningstesterna och 

frågetesterna.  

 

6.1.1 Frågetester  

Ann M. Quade (1996, s 563-664) studerar huruvida antecknande på tangentbord ökar 

deltagarnas lärande. Deltagarna fick ta del av olika stimuli på veckobasis under fem veckor. 

Stimuli bestod av inspelade lektioner som pågick i 40-60 min. Efter dessa fem veckor 

genomfördes ett test, där deltagarna fick studera sina anteckningar i 5 minuter innan testet 

genomfördes. Testet innehöll 32 faktafrågor och 8 förståelsefrågor. Resultatet visar en 

skillnad mellan den grupp som antecknade på tangentbord och kontrollgruppen som inte tog 

anteckningar när det gäller faktafrågor. Skillnaden visar på en fördel för de som antecknar på 

tangentbord, men hur stor skillnaden är redovisas inte. Quade (1996, s 566) menar att en 

förklaring till resultatet kan vara att de som antecknade på tangentbord hann anteckna mer, 

och därför hade mer information att tillgå när de studerade sina anteckningar innan testet.  

Även Pam A Mueller och Daniel M Oppenheimer (2014, s 2-6) studerar verktyg för att skriva 

anteckningar utifrån faktafrågor och förståelsefrågor. Studien utfördes genom tester direkt 

efter att deltagarna fått ta del av lektionen som utgjorde stimuli, 24 timmar efter stimuli samt 

24 timmar efter stimuli med tillägget att deltagarna fick studera sina anteckningar i 5 minuter 

innan testerna genomfördes.  

Vid faktafrågor som ställdes omedelbart presterade de som antecknade med penna och de som 

antecknade på tangentbord ungefär lika bra enligt Mueller och Oppenheimer (2014, s 3), 

medelvärde 0.009 respektive 0.021. På de tester som genomfördes 24 timmar efter presterade 

de båda verktygen för att skriva anteckningar återigen ungefär lika bra enligt forskarna, 

medelvärde 3.8 respektive 3.7 (Mueller och Oppenheimer 2014, s 5). Slutligen presterade de 

som antecknade på tangentbord med möjlighet att studera sina anteckningar medelvärde 4.5 

jämfört med medelvärde 7.1 för de som antecknade med penna vid faktafrågor, vilket innebar 

en markant skillnad till fördel för antecknande med penna (Mueller och Oppenheimer (2014, s 

7-8).  
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Beträffande förståelsefrågorna presterade de som antecknade med penna bäst på alla tester, 

utom testet 24 timmar efter med avsaknad av möjlighet att studera sina anteckningar. Testet 

som genomfördes omedelbart efter visar ett medelvärde på 0.154 för de som antecknade med 

penna, jämfört med -0.156 för de som antecknade på tangentbord. Detta menar Mueller och 

Oppenheimer (2014, s 3) innebär att de som antecknade på tangentbord presterade betydligt 

sämre än de som antecknade med penna. 24 timmar efter testet nådde de som antecknade på 

tangentbord ett medelvärde på 16.9 jämfört med 15.6 för de som antecknade med penna 

(Mueller och Oppenheimer 2014, s 5). Vid förståelsefrågor 24 timmar efter med möjlighet att 

studera sina anteckningar presterade de som antecknade på tangentbord 13.8, medan de som 

antecknade med penna presterade betydligt bättre enligt Mueller och Oppenheimer (2014, s 7-

8), då de presterade medelvärde 18.5.  

Mueller och Oppenheimer (2014, s 8) drar slutsatsen att antecknande på tangentbord eller 

med penna inte skiljer sig åt resultatmässigt när deltagarna saknade möjlighet att studera sina 

anteckningar. Men, när deltagarna fick studera sina anteckningar presterade de som 

antecknade med penna överlägset bättre enligt forskarna. Det kan innebära att de som 

antecknar för hand engagerar sig mer i innehållet, i och med att de måste vara selektiva 

gällande vad som ska skrivas ned, jämfört med de som antecknar på tangentbord. Mueller och 

Oppenheimer (2014, s 8) menar att detta innebär att antecknande med penna gynnar både 

minnets kodningsfunktion och externa lagringsfunktion.  

Dung C Bui, Joel Myerson och Sandra Hale (2012) genomför också ett frågetest, bestående av 

8 frågor om viktiga detaljer, och 10 frågor om mindre viktiga detaljer, med utgångspunkt i 

stimuli vilket var en 11 minuter lång lektion. De mindre viktiga detaljerna kan tolkas som mer 

ytlig förståelse och kommer därmed i denna studie att tolkas som kategorin ”faktafrågor”, 

medan frågorna om viktiga detaljer kan ses som djupare frågor, och därmed går de in under 

kategorin ”förståelsefrågor”.  

Bui, Myerson och Hale (2012, s 4) visar att de som antecknade på tangentbord presterade 

bättre än de som antecknade med penna både beträffande faktafrågor och förståelsefrågor. Vid 

faktafrågorna presterade de som antecknade på tangentbord medelvärdet 0.72 vid 

transkriberingsanteckningar, och 0.53 vid organiserade anteckningar. De som antecknade med 

penna hade vid transkriberandet ett medelvärde på 0.45, och vid organiserade anteckningar 

0.52. Anteckningsstrategin spelade ingen roll i och med dessa resultat, då de som antecknade 

på tangentbord presterade bäst oavsett strategi. Bui, Myerson och Hale (2012, s 4) belyser att 
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detta test inte erbjöd studerande av anteckningarna innan det genomfördes. Det kan i sin tur 

innebära att kodningsfunktionen i minnet gynnas, vilket innebär att deltagarna blev mer 

engagerade i innehållet om de antecknade ordagrant på tangentbord, och därmed lärde de sig 

mer.   

Sammantaget påvisar Bui, Myerson och Hale (2012) och Quade’s (1996) studier fördel för 

tangentbordet som verktyg för att skriva anteckningar gällande faktafrågor, när frågorna 

ställdes omedelbart efter samt efter fem veckor. Mueller och Oppenheimer (2014) kunde inte 

visa på någon skillnad mellan verktyg för att skriva anteckningar gällande faktafrågorna som 

ställdes omedelbart. Dock visar Muellers och Oppenheimers (2014) resultat att de som 

antecknade med penna bäst vid förståelsefrågor som ställdes omedelbart. Mueller 

Oppenheimer (2014) konstaterar även en fördel för antecknande med penna när testerna 

genomfördes 24 timmar efter med möjlighet att studera anteckningarna. Kombinationen 

antecknande med penna samt möjlighet att studera sina anteckningar gynnar deltagarnas 

lärande mest. Det menar Mueller och Oppenheimer (2014, s 8) indikerar en stor fördel när 

syftet är att deltagarna ska minnas kunskapen över tid. Att det resultatet åskådliggjordes vid 

förståelsefrågorna visar också på att kunskapen är fördjupad om ämnet.  

 

6.1.2 Igenkänningstester 

Estíbaliz Aragón-Mendizábal et al. (2016), Timothy J Smoker, Carrie Murphy och Alison K. 

Rockwell (2009) samt Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015) har alla undersökt om 

deltagarnas lärande påverkas vid igenkänningsuppgifter beroende på vilket verktyg för att 

skriva anteckningar som används.  

Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 104) studerar de båda verktygen för att skriva anteckningar 

utifrån ett igenkänningstest med ord, där först en lista med 35 ord presenterades, vilka skulle 

antecknas. Därefter delgavs deltagarna en annan lista, med totalt 40 ord. Av dessa var 35 

identiska med den första listan och därmed korrekta, medan resterande 5 ord var nya och 

därmed falska. Forskarna kommer i sin studie fram till att de som antecknade på tangentbord 

presterade bäst i detta test, där medelvärdet på 31.52 korrekta ord konstaterades. De som 

antecknade med penna presterade i snitt 29.7 korrekta ord. Forskarna påvisar att det i och med 

det resultatet kan vara till fördel för lärandet att använda tangentbordet som verktyg för att 

skriva anteckningar när det handlar om liknande ytliga uppgifter, då de klassar 

igenkänningstester som ett test på ytlig kunskap.  
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Aragón-Mendizábal et al. (2016) genomförde sitt igenkänningstest med liknande ordlista som 

Smoker, Murphy och Rockwell (2009, s 1745). Till skillnad från den studien visar dock detta 

resultat att de som presterade bäst var de som skrev med penna. De presterade ett medelvärde 

på 11.73, medan de som antecknade på tangentbord presterande i snitt 10.19. Detta stödjer 

enligt Smoker, Murphy och Rockwell (2009, s 1746) deras hypotes om att kinestetisk 

inlärning, vilken kan liknas vid förkroppsligat lärande, är av vikt för inlärning vid 

antecknande.  

Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015, s 238) resultat visar att prestationen vid 

igenkänningstester inte påverkas nämnvärt beroende på vilket verktyg för att skriva 

anteckningar som används. Medelvärdet vid antecknande med penna uppnådde 2.91, och 

antecknande på tangentbord 2.78.  

Sammanfattningsvis pekar resultatet för igenkänningstester i olika riktningar, och därmed går 

det inte att dra någon uppenbar slutsats. Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015, 238) 

menar att lärandet inte påverkas nämnbart gällande igenkänningsuppgifter beroende på vilket 

verktyg för att skriva anteckningar som används. Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 104) 

studie pekar på en effekt gällande verktyg för att skriva anteckningar och testresultat, i favör 

till tangentbordsantecknande. Smoker, Murphy och Rockwell (2009, s1745) å andra sidan 

presenterar resultat i fördel för antecknande med penna. Detta innebär att de inte finns något 

som tydligt motiverar det ena eller andra verktyget för att skriva anteckningar när det gäller 

igenkänningstester.  

 

6.1.3 Minnesåterkallelsetester 

Aragón-Mendizábal et al. (2016), Smoker, Murphy och Rockwell (2009) samt Mangen, Anda, 

Oxborough och Brønnick (2015) undersöker alla vilken påverkan valet av verktyg för att 

skriva anteckningar har på minnesåterkallelsetester. Alla tre studier undersökte detta på 

liknande tillvägagångssätt: deltagarna fick ta del av stimuli, vilket i alla tre fall var en lista 

med ord, som de skulle anteckna, för att sedan återupprepa så många som möjligt av dem 

utifrån minnet. Alla tre artiklar presenterar ett resultat som visar att antecknande med penna är 

att föredra vid tester som omber deltagarna att fritt återge så mycket information som möjligt 

från minnet.  
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Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 104) stimuli bestod av 35 ord. Resultatet visar att de som 

antecknade med penna kunde minnesåterkalla fler korrekta ord än de som antecknade på 

tangentbord, medelvärde 8.71 respektive 7.2. Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 106) menar 

att en förklaring till detta resultat kan vara att antecknande med penna kräver mer reflektion 

och planering av anteckningarna medan de skrivs, vilket leder till djupare förståelse och 

lärande än vid antecknande på tangentbord.  

Smoker, Murphy och Rockwell (2009, s 1746) studie visar att de som antecknade med penna 

presterade medelvärdet 5.07, och de som antecknade på tangentbord 4.10. Precis som vid 

igenkänningstestet, menar forskarna att detta resultat stöttar hypotesen om vikten av 

förkroppsligat lärande för antecknandet, vilket visar på en fördel till att anteckna med penna.   

Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015, s 238) skriver i sitt resultat att de som 

antecknade med penna hade medelvärdet 15.33 på minnesåterkallelsetestet, medan de som 

antecknade på tangentbord hade medelvärdet 13.89. Detta överensstämmer med hur de trodde 

att utfallet på studien skulle vara, vilket visar på fördel till pennan som verktyg för att skriva 

anteckningar i detta sammanhang.  

Bui, Myerson och Hale (2012, s 4) går ifrån detta mönster både gällande tillvägagångssätt och 

resultat. Stimuli i denna studie utgjordes av en 11 minuter lång lektion. Resultatet visar att de 

som antecknade på tangentbord presterade ett medelvärde på 0.18, jämfört med 0.12 för de 

som antecknade med penna. Slutsatsen de drar utifrån resultatet är att det är fördelaktigt att 

anteckna på tangentbord när testet genomförs direkt, utan möjlighet att studera 

anteckningarna innan.  

Sammanfattningsvis uppvisar tre av fyra studier positiva resultat gällande antecknande med 

penna vid minnesåterkallelsetester. Dock frångår Bui, Myerson och Hale (2012, s 4) detta, då 

deras studie talar för tangentbordet som verktyg för att skriva anteckningar. Både Mangen, 

Anda, Oxborough och Brønnick (2015, s 238) och Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 106) är 

dock tydliga med att resultatet av deras studier bör tolkas som att vissa kognitiva fördelar som 

framträder vid antecknande med penna, inte kan uppnås via antecknande på tangentbord. 

Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 106) menar att fri återgivelse av innehåll från en angiven 

lektion kräver djupgående förståelse och kunskap, vilket antecknande med penna skapar bra 

förutsättningar för.  
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6.2 Anteckningsprocesser och strategier 

Tabell 2: Det verktyg för att skriva anteckningar som användes för att skriva snabbast, mest 

ordagrant samt som genererade bäst resultat beroende på omgivande miljö.   

 

Att anteckna på tangentbord tenderar att gå snabbare och vara mer ordagrant än antecknande 

med penna, enligt resultaten som visas i tabellen. Huruvida den omgivande miljön är 

distraherande eller inte tenderar att påverka vilket verktyg för att skriva anteckningar som är 

mest effektivt, då pennan verkar vara fördelaktig i en icke-distraherande miljö, medan 

tangentbordet verkar vara det när miljön är distraherande.  

 

6.2.1 Snabbhet  

Både Mueller och Oppenheimer (2014) och Aragón-Mendizábal et al. (2016) studerar 

huruvida det förekommer någon skillnad på hur snabbt deltagarna skriver beroende på vilket 

verktyg för att skriva anteckningar som används.  

Mueller och Oppenheimer (2014, s 2-7) studerar hur många ord som skrivs vid tre olika 

anteckningstillfällen för respektive verktyg för att skriva anteckningar. De som antecknade 

med penna skrev färre ord vid alla tre testtillfällen, medelvärdena 173.4, 155.9 och 390.6 ord. 

Författare (år)  Snabbhet  Ordagrant 
antecknande  

Distraherande miljö  Icke-distraherande 
miljö  

Estíbaliz Aragón-
Mendizábal, Cándida 
Delgado-Casas, José-I. 
Navarro-Guzmán, 
Inmaculada Menacho-
Jiménez, Manuel-F. 
Romero-Oliva (2016) 

Tangentbord    

Pam A. Mueller1 & Daniel 
M. Oppenheimer (2014) 

Tangentbord Tangentbord   

Dung C. Bui, Joel Myerson 
& Sandra Hale (2012) 

 Tangentbord   

Lin Lin & Chris Bigenho 
(2011) 

  Tangentbord Penna 
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De som antecknade via tangentbord skrev i snitt 309.6, 260.9 och 548.73 ord i jämförelse vid 

de tre testtillfällena. 

Aragón-Mendizábal et al. (2016, s 104) styrker Muellers och Oppenheimers (2014) resultat, 

då denna studie också visar att de som antecknade på dator skrev snabbast. Denna studie 

genomfördes genom att undersöka både när deltagarna blev instruerade att skriva alfabetet så 

många gånger som möjligt, och när de skulle skriva så många meningar som möjligt. På 

tangentbord skrev deltagarna i snitt alfabetet 2.0 gånger, medan de som antecknade för hand i 

snitt skrev 1.39 gång. Gällande meningarna skrev de som antecknade på tangentbord 11.10 

korrekta meningar, i jämförelse med 8.23 korrekta meningar i snitt för de som antecknade 

med penna. Tendensen är således att de som antecknar på tangentbord antecknar fler ord än 

de som antecknar med penna.   

 

6.2.2 Ordagrant antecknade eller antecknande med egna ord  

Både Mueller och Oppenheimer (2014) och Bui, Myerson och Hale (2012) intresserar sig för 

huruvida verktyget för att skriva anteckningar bidrar till att deltagarna antecknar mer 

ordagrant eller inte.  

Mueller och Oppenheimer (2014, s 3, 5, 7) undersöker detta genom att i procent räkna ut hur 

stor andel av anteckningarna som var ordagrant nedskrivna från föreläsningen. Det visar sig 

att de som antecknade på tangentbord hade en matchning på 11.46 %, 12.11 % och 11.6 % vid 

de tre testtillfällena, och de som antecknade med penna hade 8.8 %, 6.9 % och 4.2 % 

matchning. De som antecknade på tangentbord antecknar således mer ordagrant utifrån 

stimuli, vilket i denna studie var en lektion.  

Mueller och Oppenheimers (2014, s 4) resultat indikerar att ta anteckningar ordagrant, d.v.s. 

transkribera, har en negativ effekt på resultatet för frågorna. De som tog anteckningar på 

tangentbord skrev enligt resultatet både fler ord och tog mer ordagranna anteckningar vid alla 

tre testtillfällen. Att ha tillgång till mer information via anteckningarna borde enligt forskarna 

generera en större igenkänning från lektionsinnehållet och därmed genererar ett effektivare 

lärande, men det visade sig att antecknande utan eftertanke slog ut den möjliga positiva 

effekten. Åtminstone då anteckningarna inte fick studeras efteråt i denna studie.  

Bui, Myerson och Hale (2012, s 5) undersöker skillnaden mellan anteckningsstrategierna 

transkribering, som innebär att anteckna ordagrant utifrån innehållet, och organisering som 
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innebär att anteckna med egna ord. Båda dessa strategier studeras utifrån att anteckningarna 

togs med tangentbord. Resultatet visar att de som antecknade på tangentbord och tog 

transkriberingsanteckningar presterade bäst på minnesåterkallelsetestet och frågetestet, 

medelvärde 0.18 respektive 0.64. De som antecknade på tangentbord men tog organiserade 

anteckningar presterade medelvärde 0.12 respektive 0.50. De som antecknade med penna 

uppvisade vid minnesåterkallelsetestet 0.12, både för transkriberade och organiserade 

anteckningar. Vid frågetestet presterade de som antecknade med penna medelvärdet 0.46 vid 

transkribering och 0.47 vid organisering av anteckningar. Dessa resultat indikerar enligt Bui, 

Myerson och Hale (2012, s 5) att transkribering på tangentbord kan var en effektiv 

anteckningsstrategi för att komma ihåg kunskap direkt efter kontakt med stimuli.  

 

6.2.3 Omgivande miljö vid antecknande  

Lin Lin och Chris Bigenho (2011, s 207-208) undersöker huruvida miljön som antecknandet 

sker i kan påverka huruvida det ena eller andra verktyg för att skriva anteckningar är mest 

gynnande. Detta studerades genom att låta deltagarna anteckna i miljöer som saknade 

distraktion, som inbegrep distraktion i form av ljud samt som inbegrep distraktion i form av 

ljud och bild.  

Resultatet visar att i en icke distraherande miljö presterar de som antecknade med penna bäst, 

medelvärde 13.00, medan de som antecknade på tangentbord uppnådde medelvärdet 9.81. I en 

miljö med distraherande ljud presterade de som antecknade på tangentbord bäst, medelvärde 

11.14, medan de som antecknade med penna presterade sämre än tidigare, medelvärde 10.81. 

I en miljö med både distraherande bild och ljud presterar fortfarande de som antecknade på 

tangentbord bäst, medelvärde 8.95, men de som antecknade med penna var enligt forskarna 

strax efter med medelvärdet 8.24. Lin och Bigenho (2011, s 214) menar därmed att penna är 

ett fördra så länge miljön är kontrollerad och lugn, men att tangentbordet är att föredra då 

miljön ställer antecknaren på prov.  

 

6.3 Sammanfattning av resultat  

Gällande frågor och tester som inte ställer krav på en djupare förståelse av stimuli, 

igenkännandetester och faktafrågor, verkar inte effekten på lärandet vara starkt beroende av 

vilket verktyg för att skriva anteckningar som används. Aragón-Mendizábal et al.(2016) 
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studie pekar på fördel för antecknande på tangentbord i samband med igenkänningstester. 

Smoker, Murphy och Rockwell (2009) studie pekar på fördel för antecknande med penna i 

samband med frågetester, medan Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015) inte kan 

påvisa någon skillnad gällande resultat på faktafrågor och verktyget för att skriva 

anteckningar som använts.  

Vid frågor och tester som ställer krav på djupare förståelse av stimuli för att kunna svara 

korrekt, minnesåterkallelsetester och förståelsefrågor, visar resultatet att lärandet hos 

deltagarna gynnas av att anteckna med penna. Detta även om förståelsefrågorna sammanvägt 

visar ett lika resultat. Bui, Myerson och Hale (2012) studies resultat talar för antecknande på 

tangentbord, medan Mueller och Oppenheimer (2014) studie indikerar att antecknande med 

penna är mest fördelaktigt. Båda dessa tester genomfördes direkt efter att deltagarna utsatts 

för stimuli. Utöver det har Mueller och Oppenheimer (2014) även testat deltagarna 24 timmar 

efter stimuli. Resultatet där indikerar att tangentbord är att föredra, såvida det inte erbjuds 

möjlighet att studera anteckningarna innan testerna. I så fall menar Mueller och Oppenheimer 

(2014) att pennan är det mest fördelaktiga verktyg för att skriva anteckningar.  

Av de studier som använt minnesåterkallelsetester resulterar tre av fyra i slutsatsen att pennan 

som verktyg för att skriva anteckningar gynnar deltagarnas lärande mest. Deltagarnas lärande 

verkar således påverkas marginellt vid de tester som kan klassas som ytligare tester, medan 

det finns evidens för att resultatet av de tester som kräver djupare innehållsförståelse, 

innehållsfrågor och minnesåterkallelsetester, gynnas av att anteckna med penna.  

För att försöka förklara hur verktygen för att skriva anteckningar skiljer sig åt, har många 

studier tittat på deras användningsprocesser, i hopp om att urskilja karaktärsskillnader dem 

emellan. Resultatet av dessa studier visar enligt Aragón-Mendizábal et al. (2016), Mueller och 

Oppenheimer (2014) och Bui, Myerson och Hale (2012) att de som antecknar på tangentbord 

generellt antecknar fler ord, ordagrannare och i snabbare takt än de som antecknar med penna. 

Gällande miljön är det enligt Lin och Bigenho (2011) att föredra att anteckna med penna så 

länge som miljön klassas som icke-distraherande. Kan miljön ses som distraherande är det 

dock bättre att anteckna på tangentbord enligt studien.  
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7. Analys och resultatdiskussion  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 164) redogör för att en systematisk 

litteraturstudie vars material endast utgörs av kvantitativ forskning bör analyseras och 

diskuteras utifrån varje artikels bevisvärde. Detta redogörs genom att kategorisera artiklarna 

utifrån måtten starkt, måttligt eller svagt bevisvärde där starkt bevisvärde innebär att studien 

är starkt tillförlitlig. Även att sammanfatta resultatet och diskutera detta utifrån denna studies 

syfte, bakgrund och teori ses som värdefullt för analysavsnittet. Detta kommer således också 

att behandlas, främst utifrån implikationer som denna systematiska litteraturstudie kan bidra 

med för pedagogisk verksamhet.  

 

7.1 Inkluderat materials bevisvärde 

Det finns enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 114-115) ingen klar 

metod för hur studier ska värderas och bedömas utifrån bevisvärde, men det finns vissa mallar 

som kan vara till hjälp. Jag har använt mig av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s 179-183, 184-187) checklistor för kvantitativa artiklar, en inriktad på randomiserade 

kontrollerade studier och en inriktad på kvasi-experimentella studier. Nedan kommer 

artiklarna presenteras utifrån måtten starkt, måttligt eller svagt bevisvärde där utgångspunkten 

är checklistornas kriterier, i kombination med ett kriterie som kan anses vara speciellt relevant 

att ta hänsyn till för just denna litteraturstudie. Detta är huruvida stimuli är 

verklighetsförankrat och autentiskt, vilket är viktigt utifrån förhoppningen om att förmedla ett 

resultat som är så praxisnära som möjligt.  

 

7.1.1 Högt bevisvärde  

Aragón-Mendizábal et al. (2016)  

Denna studie har ett tydligt syfte, vilket är att de strävar efter att identifiera fördelar och 

nackdelar med att anteckna antingen med penna eller på tangentbord. Den totala 

undersökningsgruppen bestod av 251 deltagare från Cadiz Universitet, och inget bortfall är 

redovisat. Dessa 251 deltagare delades in i två grupper- de som föredrog att anteckna med 



35	
	

penna respektive de som föredrog att anteckna på tangentbord. Fördelningen i grupperna blev 

211; 40 för respektive alternativ. Trots att det kan ses som ett hinder att grupperna till antalet 

är snedfördelade, kan det även innebära en fördel då deltagarna antecknar på det sätt som de 

normalt skulle gjort. Dessutom är urvalet stort, vilket är ett kriterie för att studien har högt 

bevisvärde i enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 117). Stimuli 

för denna studie bestod av en ordlista på 35 ord, vilket kan ses som en brist i och med att 

antecknande i skolan normalt inte utgår från en ordlista utan sammanhang.   

Designen för denna studie är kvasi-experimentell då det finns interventionsgrupp, men ingen 

kontrollgrupp. En statistisk deskriptiv analys användes för att mäta effektstorleken på 

uppgifterna och de experimentella förhållandena. Ett Mann Whitney U-test och ett Chi-två 

test genomfördes för att undersöka den statistiska signifikansen. Alla resultat är statistiskt 

signifikanta i och med att p<0.05. Metod, mätinstrument och analys kan ses som relevanta för 

studiens syfte. Studien visar på en beräknad reliabilitet som uppnår 95.8%, vilket är mycket 

bra då det önskvärda enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 105) är 80 % 

eller mer.  

Trots att stimuli inte är verklighetsanknutet, att inventionsgruppernas antal är snedfördelat och 

att det saknas kontrollgrupp, kan denna studie ändå kategoriseras som en studie med högt 

bevisvärde. Detta i och med att urvalet är stort, att deltagarna anteckningar så som de normalt 

skulle anteckna, samt att metod och mätmetoder är väl genomförda.  

 

Quade (1996)  

Studien undersöker vilken roll penna och tangentbord spelar i förhållande till 

anteckningsstrategierna transkribering och organisering för skapande och bibehållande av 

kunskap vid minnesantecknande. Stimuli utgjordes av en 40-60 minuter lång lektion, vilket är 

verklighetsförankrat med hur antecknande sker i skolsituationer. Urvalet av deltagare var från 

början 133 deltagare, men 21 deltagare exkluderades på grund av för lite kunskap eller 

erfarenheter om skrivande på dator. Alla deltagare är studenter på Minnesotas Universitet, och 

ett inkluderingskriterie var att deras huvudämne skulle vara dator- eller 

informationsvetenskap. Deltagarna delades slumpmässigt in i grupper för anteckningsmetoder 
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och anteckningsstrategier, vilket innebär att de inte delades in utefter hur de normalt 

antecknar.  

Denna studie är experimentell, kontrollgruppen utgörs av de som inte tog några anteckningar, 

medan interventionsgrupperna är de andra grupperna där verktyg för att skriva anteckningar 

och anteckningsstrategier kombineras. Det resultat som används i denna studie är statistiskt 

signifikant, p<0.05. En envägs-ANOVA och därefter Fisher LSD har använts som 

analysmetod. En svaghet med denna studie är att resultatet enbart visar att det finns skillnad 

mellan de olika grupperna och att den är signifikant, men det redovisas inte hur stor 

skillnaden är.  

Att denna studie kategoriseras som en studie som har högt bevisvärde beror på att den är av 

experimentell design, att mätmetoder och dess resultat är noga genomfört och redovisat, att 

stimuli är väl verklighetsförankrat samt att urvalet är stort.  

 

Mueller och Oppenheimer (2014)  

Syftet med denna studie är att utreda huruvida antecknande med tangentbord eller penna 

påverkar akademiska prestationer, samt om mängden ordagrant antecknande kan vara en 

förklaring till hur djupare förståelse kan skapas vid antecknande. Studien är uppdelad i tre 

delar. Del ett baseras på att forskarna ska undersöka verktyg för att skriva anteckningar utifrån 

tester direkt efter stimuli, del två införs en interventionsgrupp som får instruktioner att inte 

anteckna transkriberande, och del tre innebär att deltagarna utsätts för stimuli och sedan testas 

en vecka senare, med möjlighet att i 10 minuter studera sina anteckningar. Deltagarna 

instruerades att anteckna såsom de skulle gjort om detta var en vanlig lektion, utom i del två 

när de interventionens instruktioner styrde en grupp. Stimuli var lektioner som varade i 

ungefär 15 minuter, vilket kan ses som ett verklighetsförankrat stimuli.  

Urvalet vid del ett efteråt består av 67 studenter från Princetons Universitets ämnespool. Två 

bortfall registrerades, en exkluderades då denna redan tagit del av det innehåll som var stimuli 

samt en på grund av datafel. Vid del två bestod urvalet av 176 deltagare från Kaliforniens 

Universitet samt Los Angeles Anderson ämnespool. Två bortfall registrerades, båda dessa 

exkluderades på grund av datafel. Urvalet vid del tre, då testerna genomfördes en vecka 

senare, bestod från början av 142 deltagare, men i och med fördröjningen av testet återkom 24 
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personer inte till testtillfället. Dessutom exkluderades åtta personer då de t.ex. inte antecknat 

vid stimuli, och en exkluderades på grund av datafel. I och med det var urvalet 109 deltagare, 

alla från Kaliforniens Universitet och Los Angeles Andersons ämnespool.  

Designen för denna studie kan ses som kvasi-experimentell i och med att den saknar 

kontrollgrupp, men använder interventionsgrupper. Alla resultat i delstudierna utom ett har ett 

signifikansvärde på p<0.05. Den statistiska signifikansen är hög i denna studie, och är väl 

redovisad för alla resultat. Den inre reliabiliteten redovisades i relation till del ett, och 

uppmättes till 0.89 vilket forskarna värderade som väldigt bra.  

Studien är väl genomförd, metoden är anpassad för syftet och mätinstrumenten såväl som 

resultaten från dessa är fördelaktiga för studiens bevisvärde. Urvalet är högt, trots att en del 

bortfall är registrerade för varje del i studien. Stimuli är anpassat till verkligheten. I och med 

det anser jag att denna studie har ett högt bevisvärde.  

 

7.1.3 Måttligt bevisvärde  

Lin och Bigenho (2011)  

Studiens syfte är att skapa förståelse för hur lärandemiljöerna påverkas av ny teknik, och hur 

denna miljö interagerar med de kognitiva aspekter som krävs för att föra anteckningar med 

olika verktyg för att skriva anteckningar. Detta syfte är tydligt beskrivet och relevant för 

denna litteraturstudie. Studien genomfördes under nio veckor där alla deltagare studerades 

utifrån alla förhållanden vilka var kombinationer av verktyg för att skriva anteckningar och 

distraktionsmiljöer. Urvalet för studien bestod av 47 deltagare från början, men i och med att 

studien sträcker sig över nio veckor, återstod efter bortfall enbart 21 deltagare. Det stora 

bortfallet ökar risken både för typ I och typ II fel. Typ I fel innebär att nollhypotesen förkastas 

trots att den är sann och således är skillnaden mellan två medelvärden inte sann utan beror på 

slumpen, och typ II fel som innebär att nollhypotesen accepteras fast den är falsk enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 110).  

Stimuli bestod av en ordlista på 20 ord. Lin och Bigenho (2014, s 214) menar att de ord som 

användes som stimuli kan diskuteras, då vissa ord hade en högre igenkänningsfaktor genom 

att de till exempel var lätta att visualisera. Samtidigt kan vissa ord vara enklare att komma 
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ihåg för en del deltagare än för andra, beroende på egna preferenser. Även stimuli som sådant 

kan ifrågasättas, då det inte är autentiskt att anteckna en ordlista utan sammanhang. 

Studien var av experimentell design vilket innebär att den inbegriper kontrollgrupp, i detta fall 

den grupp som inte tog anteckningar i en distraktionsfri miljö, och interventionsgrupper vilket 

var de grupper där verktyg för att skriva anteckningar i samband med distraktionsmiljö 

studerades. Resultaten analyserades med en tvåvägs-ANOVA för de experimentella 

variablerna. Resultaten var statistiskt signifikanta, p<0.05. Både design, mätmetoder och 

analysmetod kan se som fördelaktiga och väl avvägda gentemot syftet. Reliabilitet och 

validitet diskuteras inte.  

Trots att metoden är väl anpassad till syftet och att en experimentell design har ett högt 

bevisvärde enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 87) så finns det brister i 

denna studie som gör att den inte kan ses som en studie med mer än måttligt bevisvärde. Detta 

beror på det höga bortfallet och det faktum att urvalet då kan betraktas som litet, samt att 

stimuli inte är verklighetsanknutet. 

 

Bui, Myerson och Hale (2012)  

Denna studie har flera syften, men enbart de som är relevanta för denna litteraturstudie har 

behandlats i resultatet. Studien undersöker huruvida hypotesen om att de som antecknar på 

tangentbord skriver snabbare än de som antecknar med penna. Studien jämför även effekterna 

av olika verktyg för att skriva anteckningar och anteckningsstrategier med ett direkt test för 

att undersöka om det visar sig skilja resultatmässigt beroende på omständigheterna vid 

antecknandet.  

Studiens urval är 80 studenter, och inget bortfall är noterat. Stimuli var en 11 minuter lång 

lektion, vilket kan ses som verklighetsförankrat då det är innehåll med sammanhang och en 

uppgift som ofta syns i skolan. Deltagarna delades in i grupper för penna eller tangentbord, 

och blev instruerade att antingen organisera eller transkribera vid antecknandet. Det kan 

innebära att deltagarna eventuellt inte antecknade på så sätt som de vanligtvis gjort i en sådan 

situation.  
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Designen på denna studie kan ses som kvasi-experimentell, då det finns interventionsgrupper, 

men saknar kontrollgrupp. Forskarna menar att detta är en så kallad ”between-subject-design” 

vilket innebär att det är två eller fler grupper som testas, och att alla grupper utsätts för olika 

förhållanden, i detta fall olika verktyg för att skriva anteckningar och strategier för detta. 

ANOVA har använts för att analysera resultatet. Resultaten var statistiskt signifikanta då 

p<0.05 för alla resultat. Metod och mätmetoder är för denna studie relevanta, dock kunde det 

önskas att en av grupperna var kontrollgrupp som exempelvis inte antecknade alls, utan bara 

tog del av stimuli.  

Den interna reliabiliteten var 0.85 för anteckningarna, 0.82 för minnesåterkallelsen, vilket 

överstiger den önskvärda gränsen på minst 80 % (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s 105).   

Studien har ett högt urval och inget bortfall, vilket är ett kriterie för studiens höga bevisvärde i 

enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 117). Dock saknas 

kontrollgrupper, och deltagarna delas in i grupper för de båda verktygen för att skriva 

anteckningar. Samtidigt är stimuli verklighetsanknutet, vilket är positivt. Värderingen av 

denna studie, i och med dessa fördelar och nackdelar, är att den kan ses ha ett måttligt 

bevisvärde.  

 

Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015)  

Denna studies syfte och frågeställning redovisas tydligt, vilket var att undersöka effekterna på 

igenkänningstester och minnesåterkallelsetester när olika verktyg för att skriva anteckningar 

använts. Urvalet består 36 deltagare från ett av Norges Universitet, och ett 

inkluderingskriterie var att deltagarnas modersmål skulle vara norska. Det fanns inga 

iögonfallande demografiska skillnader mellan grupperna, förutom att det enbart var kvinnor 

med i studien. Stimuli var en ordlista på 28 ord som deltagarna skulle anteckna.  

Designen för denna studie kan ses som kvasi-experimentell då det saknas kontrollgrupper 

men finns interventionsgrupper. Alla deltagare deltog i alla tre förhållanden (tangentbord, 

penna och ipad), vilket forskarna menar gör detta till en ”within-subject-design”. En power-

analys genomfördes för att undvika typ II fel, dvs. att noll-hypotesen accepteras fast den är 

falsk. Detta görs genom att beräkna hur stor gruppstorleken bör vara, styrkan bör vara 80 % 
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eller högre påvisar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 110). Denna studies 

resultat på power-analysen visade 90 %. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden var för 

antecknande med penna vid minnesåterkallelsetestet, då p<0.05. Förövrigt var inte resultatet 

statistiskt signifikant.  

Forskarna för denna studie påvisar och informerar om att dessa resultat eventuellt inte är 

applicerbara på barn, då det är vuxna med erfarenhet av både tangentbord och penna som 

utgör urvalet. Det finns en del brister, utöver detta som forskarna själva tar upp, med denna 

studie. Urvalet kan ses som att det är få men godtagbart antal, stimuli är inte 

verklighetsanknutet, och hela resultatet är inte statistiskt signifikant. Dock är metoden 

relevant och väl tillämpad, mätmetoderna är grundligt genomförda och resultatet som sådant 

är ändå relevant för denna litteraturstudies syfte. Därmed kan denna studie ses ha måttligt 

bevisvärde.  

 

Smoker, Murphy, Rockwell (2009)  

Syftet med denna studie var att utreda den psykomotoriska rörelsens betydelse utifrån om 

minnet visar sig gynnas mer om antecknandet sker med penna eller på tangentbord. Studien 

bygger på ett urval av 61 vuxna deltagare som rekryterades via en onlinetjänst, varav inget 

bortfall är registrerat. Deltagarna var alla vana vid både att anteckna på dator och förhand, och 

delades slumpmässigt in i två grupper. Noterbart är dock att 72 % av deltagarna meddelade att 

de föredrar att anteckna med penna. Detta kan ses som en brist i studien, då flera av 

deltagarna inte antecknar på det sätt som är mest naturligt för dem. Stimuli bestod av en 

ordlista, vilket inte är att föredra om testet ska ha en anknytning till verkligt antecknande.  

Designen kan ses som kvasi-experimentell i och med att kontrollgrupper saknas, men att det 

finns interventioner i de olika grupperna. Den statistiska signifikansen prövades genom ett 

envägs-ANOVA test. Igenkänningstestet och handskrivna ord visade ingen signifikant 

skillnad, p>0.05 men resterande resultat var statistiskt signifikanta. Metod och mätinstrument 

är relevanta för syftet. Dock diskuteras varken reliabilitet eller validitet. 

Urvalet är relativt stort och bortfall saknas, vilket innebär ett starkt bevisvärde för studien i 

enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 117). Dock är varken 

stimuli eller indelningen av interventionsgrupperna till fördel då det inte finns förankring i hur 
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verkligt antecknande sker. Metoden är dock väl utformad och avvägd, och de resultat som inte 

är signifikanta är tydligt markerade. Det kan ses som en godtagbar nivå för att klassa studien 

som måttligt bevisvärde.  

 

7.1.4 Lågt bevisvärde  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s 115, 117) menar att studier som anses ha 

lågt bevisvärde inte bör inkluderas i den systematisk litteraturstudie. Exempel på sådana 

studier är artiklar med för litet urval eller för många interventioner vilket bidrar till en 

otillräcklig statistisk styrka. Även studier med tveksamma metoder klassas som lågt 

bevisvärde. De artiklar som inkluderas i denna litteraturstudie har alla ett godtagbart antal 

deltagare och interventioner. Alla redovisar sina metoder noggrant, och dessa kan anses vara 

relevanta för respektive studies syfte.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Som resultatet visar, innebär antecknande på tangentbord att fler ord skrivs ner, innehållet i 

anteckningarna är mer likt stimuli och det går snabbare att anteckna. Detta menar Pérez 

Alonso (2015, s 265-266) beror på att antecknandet sker med två händer istället för en, samt 

att bokstäverna inte behöver formas som vid antecknande med penna. Ordagrant antecknande 

skulle kunna ses som en följd av detta, att antecknaren lockas av att anteckna så mycket som 

möjligt av stimuli just för att denne hinner med det. Om antecknaren skulle använda pennan 

som verktyg för att skriva anteckningar, skulle det inte vara möjligt skriver Pérez Alonso 

(2015, s 265-266) och Taube (2013, s 66) i och med de fysiska begränsningar som 

antecknande med penna innebär- enbart en hand tillgänglig, pennfattning och finmotoriska 

färdigheter.  

Forskarna som undersökt anteckningsprocesser och strategier strävar efter att finna en 

förklaring för huruvida anteckningsprocessen skiljer sig beroende på verktyg för att skriva 

anteckningar, för att således kunna dra slutsatser om lärandets möjligheter och hinder. 

Resonemanget ovan, kan tolkas som att antecknande på tangentbord inte kräver lika mycket 

kognitiv eftertanke för vad som skrivs ned, då deltagarna hinner anteckna det mesta av 
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innehållet, till skillnad från de som skriver för hand. De måste vara mer selektiva och 

överväga vad de ska skriva ner, då de rent fysiskt inte hinner anteckna allt, och på så sätt 

processar de innehållet redan i anteckningsfasen. Det i sin tur kan leda till bättre lärande redan 

vid anteckningsfasen, vilket Di Vesta och Gray (1972, s 8-9) argumenterar för när de 

framhåller hypotesen om minnets kodningsfunktion vid antecknande. Om den hypotesen 

stämmer, bör det vara av värde att låta eleverna anteckna med penna, för att öka lärandet av 

det innehåll som presenteras. Denna hypotes skulle också kunna innebära att tangentbordet 

kan ses som ett hinder för djupgående lärande och kunskapstillägnande, i och med att det inte 

lämnas tid för selektion och reflektion vid anteckningsprocessen. Prioriteringen blir då att 

anteckna så mycket som möjligt så ordagrant som möjligt, i tron att detta ökar lärandet. 	

Resonemanget ovan kan styrkas av det resultat som framgår i denna litteraturstudie, där 

forskarna undersökt om och hur verktygen för att skriva anteckningar påverkar lärandet vid 

olika typer av tester. Resultatet av de ytliga testerna, vilka prövar ytligare lärande och 

kunskapstillägnande, visar inte på någon tydlig fördel för det ena eller andra verktyget. Det 

finns artiklar som talar både för penna och för tangentbord. När testerna istället prövar 

djupgående lärande och kunskap om innehållet, så visar det sig att pennan som verktyg för att 

skriva anteckningar är att föredra. En förklaring skulle kunna vara, precis som ovan nämnt, att 

anteckningsprocessen går långsammare, antecknaren måste reflektera över vad som ska 

prioriteras att skrivas ner, och därmed ökar lärandet i enlighet med Di Vesta och Gray (1972, 

s 8-9) hypotes om minnets kodningsfunktion. En annan förklaring till detta skulle kunna vara 

teorin om att lärandet ökar när kroppens rörelse inkluderas i processen. Detta benämns som 

embodied cognition, förkroppsligat lärande, och ses av bland annat Larry Shapiro (2007, 338-

340) som en viktig del utav lärandet. Även Mangen och Velay (2010, s 389-391) menar att 

handens rörelse vid antecknande med penna är väsentligt för lärandet, och kan gå förlorat vid 

byte av verktyg för att skriva anteckningar från penna till tangentbord. Det innebär således att 

lärandet när antecknandet sker med penna kan ses som mer långsiktigt, då kunskapen tillägnas 

på djupet av eleven.  

Samtidigt menar Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002, s 60, 107, s 113-114) och 

Ingegerd Ericsson (2005, s 105-106) att det finns elever som har motoriskt betingade 

svårigheter med att skriva för hand med pennan som verktyg för att skriva anteckningar. 

Lundgren och Ohlis (2013, s 51) framhåller att det är av största vikt att elever som inte lyckas 

med att skriva med penna, bör använda tangentbordet för att på så sätt få lyckas med 

skrivandet, och därmed uppleva positiva effekter såsom ökad motivation, engagemang och 
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självförtroende. Att det finns både möjligheter och hinder med de båda verktygen för att 

skriva anteckningar blir allt tydligare. Skolverket (2011, s 8) uttrycker att ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Utifrån det kan slutsatsen dras att vilket 

verktyg för att skriva anteckningar som ska tillämpas bör ha sin utgångspunkt i varje enskild 

elevs behov och förutsättningar, för att på så sätt kunna individanpassa undervisningen så alla 

får möjlighet att lära sig på det sätt som är mest effektivt för dem.  

Utifrån resultatet av de båda verktygen för att skriva anteckningar möjliga påverkan på 

lärande vid minnesantecknande, väcks för mig frågan vilket lärande och vilken kunskap som 

är eftersträvansvärd vid anteckningsmoment. Om syftet med antecknandet är att till exempel 

memorera fakta, såsom ordlistor, så verkar inte valet av verktyg för att skriva anteckningar 

vara av stor betydelse. Om kunskapen som eftersträvas är förståelse om ämnet och att med 

egna ord kunna återge det väsentligaste av innehållet som presenteras prioriteras, då bör 

pennan som verktyg för att skriva anteckningar prioriteras. Denna typ av lärande kan ses som 

långsiktigt lärande, vilket enligt Skolverket (2011) bör prioriteras då eleverna ska utveckla 

kunskap för att själva kunna nyttja den genom livet, inte bara för att kunna upprepa den för 

stundande tester.  

Tolkningen som kan göras av detta, är att det ena inte behöver utesluta det andra. Snarare bör 

det ena inte utesluta det andra, då det finns belägg för att använda både pennan och 

tangentbord vid antecknande i skolan. Det bör dock tillägas att valet för hur och när bör 

didaktiskt övervägas av lärare, för att öka elevers lärande vid alla anteckningssituationer. Det 

valet bör även grundas i vilken kunskap som för detta moment är eftersträvansvärd.  

 

7.3 Implikationer för undervisning  

Denna studie har visat att både pennan och tangentbordet bör användas, både enligt 

Skolverket (2011, s 249-250) och enligt det resultat som denna litteraturstudie presenterar. 

Som lärare idag, med den läroplan som är aktuell, beskrivs inte metoder som ska användas för 

att nå målen, utan det är för läraren öppet för fri tolkning, och det finns i och med det 

möjlighet för läraren att både individanpassa och situationsanpassa användandet gällande de 

båda verktygen för att skriva anteckningar. Det innebär att läraren kan styra elevernas 

användande av verktygen för att skriva anteckningar, i viss mån. 
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I och med att skolan följer samhällets utveckling (Lundgren och Ohlis 2013, s 5) och med 

tanke på de stora satsningarna på digitalisering som är framtagna av Skolverket i samråd med 

Nationellt Forum För Skolans Digitalisering (2014, 4) kan det påverka lärares didaktiska val 

av verktyg för att skriva anteckningar. Nationellt Forum För Skolans Digitalisering (2014, 4) 

uttrycker bland annat att elever ska få möjlighet att använda digitala resurser och verktyg för 

att lära sig. Skolvärldens konkurrens har ökat i och med det fria skolvalet, och ett sätt för 

skolor att utmärka sig kan vara att visa på deras anpassning till samtiden och den 

arbetsmarknad som eleverna så småningom ska ut till, en arbetsmarknad som eftersträvar 

digitala kunskaper. Att som lärare använda tangentbordet kan utifrån det perspektivet ses som 

mer förtjänstfullt, även om det inte behöver innebära att eleverna lär sig mer effektivt genom 

detta.  

Trots att de flesta resultat som presenteras i denna studie är statistiskt signifikanta, vilket 

innebär att resultatet kan generaliseras till en population, innebär det inte att detta är resultat 

som är direkt applicerbara för grundskolan och eleverna där. Alla inkluderade artiklar som 

utgör material för denna litteraturstudie har genomfört sina studier på vuxna, inte på barn. 

Antecknandet på universitet och högskolor kan skilja sig mycket från hur antecknandet 

används i grundskolan, då studenterna på högskolorna är högre utvecklade både fysiskt och 

mentalt. Detta resultat bör i och med det inte accepteras utan den vetskapen.  

En annan faktor som bör tas i övervägande gällande vilka implikationer resultatet kan ge för 

skolans praxis är vilket stimuli som användes vid studierna. Tre studier använde en lektion 

som stimuli, vilket kan tolkas som verklighetsförankrade stimuli då antecknande i praxis ofta 

sker på lektioner. Fyra studier använder dock ordlistor som stimuli, vilket kan ifrågasättas då 

det inte är ett autentiskt att anteckna en lista med ord utan kontext. Det lärande som prioriteras 

enligt Skolverkets (2011) värden är sådant som kan anses långsiktigt, och bidra med kunskap 

som eleverna kan dra nytta av länge framöver. Ett test för att memorera en ordlista bör inte 

ses som sådan typ av kunskap, utan snarare som kortsiktigt lärande utan anknytning till 

innehållet.    

Trots tveksamheterna för vilka indikationer detta resultat egentligen kan ge för praxis, med 

tanke på deltagarnas ålder och de studier med icke-autentiskt stimuli, vill jag mena att 

resultatet ändå ger indikationer på hur viktigt det är som lärare att göra väl avvägda didaktiska 

val. Längsjö och Nilsson (2005, s 45-51) menar att det ” i lärarens profession ingår- förutom 

goda kunskaper i och om ämnet- att kunna skapa goda lärandesituationer och att ha förståelse 

för hur elever tillägnar sig kunskap”. Ett sådant val skulle kunna vara att kritiskt granska de 
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verktyg som introduceras i skolans värld som en följd av denna digitaliseringsvåg som råder i 

samhället.  
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8. Framtida forskning  

I denna studie har sju artiklar analyserats, och dessa är uteslutande genomförda på ett 

kvantitativt sätt. Ett förslag på ytterligare forskning är att försöka lyfta ett annat perspektiv 

genom att göra en kvalitativ studie. I de artiklar som utgör materialet för denna litteraturstudie 

har studierna baserats på ett stort antal deltagare, medan det i kvantitativa studier kan 

fokuseras på färre deltagare men med mer fokus på individernas strategier för antecknande 

och dess lärande av detta. 

Forskningsfältet gällande handskrift och datorskrift generellt, men även i relation till 

minnesantecknande kan ses som begränsat då det inte finns mycket forskning att tillgå överlag 

om detta. Hela underlaget för denna studie utgörs till exempel av vuxna, däribland många 

universitetsstudenter. För att populationen skulle utgöras av barn var syftet av studien tvunget 

att ändras, då den mesta forskningen utgjordes av studier på tidig skrivinlärning på förskola, 

där dator och penna undersökts utifrån syftet att lära sig läsa och skriva. Därför finns det ett 

hål i forskningsfältet för mellanstadiet och årskurs 4-6, som skulle vara intressant att 

undersöka utifrån syftet dator, penna och minnesanteckningar.  

Anteckningsprocessen när anteckningarna tas på tangentbord tenderar enligt denna studie att 

innehålla fler ord och vara mer ordagranna än de anteckningar som tas med penna. De 

tenderar istället att anteckna med mer reflektion, och selektivt välja vad som är relevant att 

anteckna. Därmed skulle det vara intressant att utforska om skillnaderna mellan pennans och 

tangentbordets anteckningsprocesser kan reduceras genom att instruera 

tangentbordsantecknarna att exempelvis enbart skriva stödord. Skulle det innebära att de som 

antecknar på tangentbord reflekterar mer, och därmed lär sig mer? Eller ligger förklaringen i 

fysiska faktorer i linje med embodied cognition, och därmed gör skillnaden mellan pennans 

och tangentbordets anteckningsprocesser opåverkbar? Att undersöka detta empiriskt skulle 

vara högst intressant.  
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Bilagor  

 

Sökmatris artiklar  
Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

 

Bilaga 1.  

Sökmotor/datum Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 Primo, 2017-04-17 

 

Note-taking  Fulltext, 

vetenskapligt 
granskad 

15873     

#2 Primo, 2017-04-17 

 

Handwriting  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

33543     

#3 Primo, 2017-04-17 Memory Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1 582352     

#4 Primo, 2017-04-17 Keyboard Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

70474     

#5 Primo, 2017-04-17 Computer Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

3 968538     

#6 Primo, 2017-04-17 Typing  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

197406    

#7 Primo, 2017-04-17 

 

Recall Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1 067588   

#8 Primo, 2017-04-17 Memory recall   Fulltext, 
vetenskapligt 

259866   
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granskad 

#9 Primo, 2017-04-17 Note quality Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1 690590   

#10 Primo, 2017-04-17 #1 AND #2 AND #3 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

350   

#11 Primo, 2017-04-17 #1 AND #2 AND #3 
AND #4	
 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

98 50 8 

#12 Primo, 2017-04-17 #1 AND #2 AND #3 
AND #4 AND #5 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

85 1 1 

# 13 Primo, 2017-04-17 #1 AND #2 AND #3 
AND #4 AND #7 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

37 24 2 

# 14 Primo, 2017-04-17 #1 AND #8 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1737   

#15 Primo, 2017-04-17 #1 AND #8 AND #5 
AND #9 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

543 50 5 

#16 Primo, 2017-04-17  #2 AND #4 AND #7 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad  

457 21 7 

#17 Google Scholar  Note-taking  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

86600   

#18 Google Scholar Handwriting  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

29300   

#19 Google Scholar  Memory Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

5 490000   

#20 Google Scholar Keyboard Fulltext, 
vetenskapligt 

605000   
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granskad 

#21 Google Scholar Computer Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

5 770000   

#22 Google Scholar Typing  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1 670000   

#23 Google Scholar Recall Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

4 080000   

#24 Google Scholar Memory recall   Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

1 940000   

#25 Google Scholar Note quality Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

3 710000   

#26 Google Scholar #1 AND #2 AND #3 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

20800 30 5 

#27 Google Scholar #2 AND #6 AND #1 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

5570 22 2 

#28 Google Scholar #1 AND #8 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

29400   

#29 ERIC, 2017-04-17 

 

 Note-taking  

 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

 704     

#30 ERIC, 2017-04-17 

 

Handwriting Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

2010   

#31 ERIC, 2017-04-17 Memory Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

 133 757     

#32 ERIC, 2017-04-17 Keyboard  Fulltext, 
vetenskapligt 

1772     
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 granskad 

#33 ERIC, 2017-04-17  Computer Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

318908     

 

#34 ERIC, 2017-04-17 Typing Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad  

 6482     

#35 ERIC, 2017-04-17 Recall Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

40190     

#36 ERIC, 2017-04-17 

 

Memory recall Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

20544     

#37 ERIC, 2017-04-17  Note quality Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

 5942     

#38 ERIC, 2017-04-17 

 

 #1 AND #2 AND #3  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

 1     

#39 ERIC, 2017-04-17 #1 AND #2  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

3     

#40 ERIC, 2017-04-17  #1 AND #7 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

 118     

#41 ERIC, 2017-04-17 #1 AND #9  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

 20  5  1 

 

#42 ERIC, 2017-04-17 #4 AND #3 AND #6 Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

 12  1  0 

#43 ERIC, 2017-04-17 #5 AND #1 AND #3  Fulltext, 
vetenskapligt 
granskat 

 7  4  2 

#44 ERIC, 2017-04-17 #1 AND #9 AND #3  Fulltext, 
vetenskapligt 

6  4  2 
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granskat 

#45 Manuell sökning i “The 
Pen Is Mightier Than the 
Keyboard: Advantages of 
Longhand Over Laptop 
Note Taking” (2014)  

  Relevant för 
ämnet 

10 5 3 

 

Sökmatriser vetenskapliga avhandlingar 

Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

 

Bilaga 2.  

Sökmotor/datum Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 Libris 

2017-04-17 

Note-taking avhandlingar 0     

#2 Libris 

2017-04-17 

Handwriting avhandlingar 13     

#3 Libris 

2017-04-17 

Memory avhandlingar 655     

#4 Libris 

2017-04-17 

Keyboard avhandlingar 28   

#5 Libris 

2017-04-17 

Computer avhandlingar 3951   

#6 Libris 

2017-04-17 

Typing avhandlingar 116   
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#7 Libris 

2017-04-17 

Recall avhandlingar 32   

#8 Libris 

2017-04-17 

Memory recall  avhandlingar 14   

#9 Libris 

2017-04-17 

Note quality avhandlingar 0   

#10 Libris 

2017-04-17 

#2 AND #6 avhandlingar 0   

#11 Libris 

2017-04-17 

#2 AND #5 avhandlingar 0   

#12 Libris 

2017-04-17 

#2 AND #4 avhandlingar 1 0  

#13 Libris 

2017-04-17 

Handskrift avhandlingar 221   

#14 Libris 

2017-04-17 

Tangentbord  avhandlingar 1   

#15 Libris  

2017-04-17 

Dator avhandlingar 196   

#16 Libris  

2017-04-17 

#13 OCH #15 Avhandlingar 0   
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 Valda artiklar 

Sökmotor/datum Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Valda artiklar 
(Titel, författare)  

Tidskriftens namn, 
volym, nummer.  

Primo  Handwriting AND 
keyboard AND recall  

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

457 Handwriting versus 
keyboard writing: 
effect on word recall 
(Anne Mangen, Liss 
G. Anda, Gunn H. 
Oxborough & 
Kolbjørn Brønnick, 
2015) 

Journal of writing 
research, v. 7, n. 2 

Primo Note-taking AND 
handwriting AND 
memory AND keyboard 
AND computer 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

85 The Pen Is Mightier 
Than the Keyboard: 
Advantages of 
Longhand Over 
Laptop Note Taking 
(Pam A. Mueller1 & 
Daniel M. 
Oppenheimer, 2014)  

Och  

A Comparative Study 
of Handwriting and 
Computer Typing in 
Note-taking by 
University Students 
(Estíbaliz Aragón-
Mendizábal, Cándida 
Delgado-Casas, José-
I. Navarro-Guzmán, 
Inmaculada 
Menacho-Jiménez & 
Manuel-F. Romero-
Oliva, 2016) 

  

Psychological 
Science OnlineFirst, 
published on May 22 

Och  

Comunicar, v. 
XXIV, n. 48 

ERIC  computer AND note-
taking AND memory 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

7 Note-Taking With 
Computers: 
Exploring Alternative 
Strategies for 
Improved Recall 
(Dung C. Bui, Joel 
Myerson,  & Sandra 
Hale, 2012) 

Journal of 
Educational 
Psychology 

Google Scholar  handwriting AND typing Fulltext, 5570 Comparing Memory PROCEEDINGS of 
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AND note-taking vetenskapligt 
granskad 

for Handwriting 
versus Typing 
(Timothy J. Smoker, 
Carrie E. Murphy & 
Alison K. Rockwell, 
2009) 

the HUMAN 
FACTORS and 
ERGONOMICS 
SOCIETY, 53rd 
ANNUAL 
MEETING 

Google Scholar  note-taking AND memory 
recall 

Fulltext, 
vetenskapligt 
granskad 

29400 Note-taking and 
memory in different 
media environments 
(Lin Lin & Chris 
Bigenho, 2011) 

Interdiciplinary 
Journal of Practice, 
Theory and Applied 
Research, vol. 28, N. 
3 

Manuell sökning i 
referenslista: “The 
Pen Is Mightier 
Than the Keyboard: 
Advantages of 
Longhand Over 
Laptop Note 
Taking” (2014) 

-  Relevant för 
ämnet.   

 

 

-  An Assessment of 
Retention and Depth 
of Processing 
Associated with 
Notetaking Using 
Traditional Pencil 
and Paper and an 
On-line Notepad 
During Computer-
Delivered Instruction 
(Ann M. Quade, 
1996) 

U.S. 
DEPARTMENT OF 
EDUCATION Office 
of Educational 
Research and 
Improvement 
EDUCATIONAL 
RESOURCES 
INFORMATION 
CENTER 

 

Artikelmatris 

 
Bilaga 3.  

Författare/år  

 

Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod) 

Resultat Slutsats  

Estíbaliz 
Aragón-
Mendizábal, 
Cándida 
Delgado-
Casas, José-I. 
Navarro-
Guzmán, 
Inmaculada 
Menacho-
Jiménez, 
Manuel-F. 
Romero-Oliva 
(2016)  

Att undersöka 
mängden och 
kvaliteten på 
den information 
som deltagarna 
minns utifrån 
om de använder 
penna och 
papper eller 
dator som 
skrivverktyg för 
att föra 
minnesantecknin
gar.  

Urval: n=251 (Dator n=40, 
Handskrift n=211). Studenter från 
Cadiz Universitet, medelålder 19.2 
år.  

Bortfall: 0 

Metod: kvasi-experimentell.  

Snabbhetstest i 2 delar: Skriv 
alfabetet så många gånger som 
möjligt under given tid. Skriv 
meningar som startar med ”write” 
(handskrift)/ read (datorskrift) så 
många som möjligt under given tid.  

Snabbhetstest, alfabet 

Anteckningar på datorn: 
2.00.  

Anteckningar för hand: 
1.39.  

Snabbhetstest, 
meningar 

Anteckningar på datorn: 
korrekta meningar 
11.10, inkorrekta 0.52.  

Anteckningar för hand: 
korrekta meningar 8.23, 

Datorn som 
verktyg för att 
skriva 
anteckningar är 
lönsamt vid 
snabbskrivning och 
igenkänningsuppgif
ter, medan att 
anteckna för hand 
stödjer 
minnesåterkallelse.  

Datorn är således 
ett effektivt 
skrivverktyg för 
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Minnesåterkallelse-test: En lista 
med 35 ord presenterades som 
deltagarna skulle skriva av.  

Igenkännande-test: Deltagarna fick 
en lista med 40 ord. Uppgiften var 
att minnas de ord som funnits med 
på original-listan. 

Analysdesign: statistisk deskriptiv 
analys, icke-parametriskt test, 
skillnader mellan variabler (Mann 
Whitney U och Chi-två).  

 P<0.05.  

inkorrekta 0.32.  

 

Minnesåterkallelse  

Anteckningar på dator: 
korrekta ord 7.2, 
inkorrekta 1.40.  

Anteckningar för hand:  

Korrekta ord 8.71, 
inkorrekta 0.95.  

 

Igenkänning  

Anteckningar på dator: 
Korrekta ord 31.52, 
inkorrekta 8.47.  

Anteckningar för hand: 
29.97, inkorrekt 10.71.  

mer ytligt 
antecknande, 
medan det 
långsiktiga minnet 
av kunskap gynnas 
av att skriva 
anteckningar för 
hand. 

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  

Anne Mangen, 
Liss G. Anda, 
Gunn H. 
Oxborough, 
Kolbjørn 
Brønnick 
(2015)  

Att undersöka 
huruvida 
deltagarna 
minns mer av 
vad de skriver 
beroende på om 
de skriver för 
hand, på en 
dators 
tangentbord eller 
på en surfplatta 
(ipad).  

Urval: 36 norska studenter.  

Bortfall: 0 

Metod: kvasi-experimentell, 

”within-subject-design”.  

Deltagarna lyssnade via hörlurar på 
en ordlista som spelades upp för 
dem. Uppgiften var att skriva ner de 
ord som de hörde. Efteråt skulle 
deltagarna återge så många ord de 
kunde från minnet. Sedan lästes 
även en lista med korrekta och icke-
korrekta ord upp, och deltagarna 
skulle svara ja/nej på huruvida 
dessa ord fanns med på ordlistan de 
tidigare skrivit ner. 

Analysdesign: power-analys. 
P<0.005 för ett resultat.  

 

 

Minnesåterkallelse  

Antecknande för hand 
15.33, antecknande på 
dator 13.89, 
antecknande på ipad 
13.64.  

Igenkänning  

Antecknande för hand 
2.91, antecknande på 
dator 2.78, antecknande 
på ipad 2.67.  

De som skrev för 
hand producerade 
bättre resultat i den 
fria 
minnesåterkallelsen 
av ord, samt i 
igenkänningstestet.  

Tangentbord på 
datorn visade bättre 
resultat på båda 
testen i jämförelse 
med ipad, dock med 
knappt märkbar 
skillnad.   

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  
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Timothy J. 
Smoker, Carrie 
E. Murphy & 
Alison K. 
Rockwell 
(2009)  

Att undersöka 
huruvida det 
finns skillnader 
för minnet av 
ord som skrivits 
ner, beroende på 
om deltagarna 
skriver för hand 
eller på datorns 
tangentbord.  

Urval: n= 61 personer i åldrarna 18-
24.  

Bortfall: 0  

Metod: kvasi-experimentell.  

Deltagarna lyssnade på en ordlista i 
5 minuter och ombads skriva ner 
alla ord. Efter detta distraherades 
deltagarna med en 
matematikuppgift de skulle lösa. 
Sedan fick de 2 uppgifter:  

1. Minnesåterkallelse: deltagarna 
ombads återge alla ord de kom ihåg 
från listan.  

2. Igenkännande: En lista där ord 
som fanns med i uppgift 1, samt ord 
som inte fanns med lästes upp. 
Deltagarna skulle identifiera de 
korrekta orden från uppgift 1. 

Analysdesign: variansanalys (1-way 
ANOVA). P<0.005.  

Minnesåterkallelse 

Anteckningar för hand: 
Korrekt 5.07, inkorrekt 
0.83.  

Anteckningar på dator:  

Korrekt 4.10, inkorrekt 
1.87.   

Igenkänning   

Anteckningar för hand: 
korrekt 11.73, inkorrekt 
1.03.  

Anteckningar på dator: 
korrekt 10.19, inkorrekt 
1.26.  

 

 

 

De deltagare som 
antecknade för hand 
presterade bättre 
både i 
minnesåterkallelsen 
av ord, samt i 
igenkänningsövning
en.  

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  

Pam A. 
Mueller1 & 
Daniel M. 
Oppenheimer 
(2014)  

Att undersöka 
huruvida att ta 
anteckningar på 
dator eller för 
hand gav effekt 
på deltagarnas 
skolprestationer.  

Studie 1 

Urval: n=67 studenter från 
Princeton Universitet.  

Bortfall: 2 

Metod: kvasi-experimentell.  

Deltagarna fick se på en lektion, 
och anteckna under tiden. Sedan 
fick de genomföra en distraktions-
uppgift, för att slutligen svara på 
frågor om lektionen både av fakta-
karaktär och 
begrepps/innehållsmässig karaktär.  

Studie 2:  

Urval: n=176 studenter från kvinnor 
Californias Universitet. 

Bortfall: 2 

Metod: kvasi-experimentell. 
Samma som Studie 1, förutom att 
det skapades interventionsgrupper 
baserat på instruktioner om att 

Test handskrift eller 
dator 

Faktafrågor 

Anteckningar för hand 
0.009, anteckningar med 
dator 0.021 

Begrepps/innehållsfråg
or 

Anteckningar för hand 
0.154, anteckningar med 
dator -0.156 

Karaktär anteckningar 

Anteckningar för hand 
antal ord 173.4, 
anteckningar med dator 
antal ord 309.6. 
Anteckningar för hand 
antal % ord-för-ord 
transkribering 8.8%, 
anteckningar med dator 
14.6 %.  

Vid faktafrågor 
märks ingen större 
skillnad om 
deltagaren skriver 
för hand eller på 
dator. För 
begrepps- och 
innehållsfrågor 
verkar handskrift 
vara att föredra.  

De som skrev för 
hand och hade 
möjlighet att 
studera 
anteckningarna 
innan test 
presterade bäst i 
test.  

De som skrev på 
dator skrev 
genomgående 
studien fler ord, och 
med mer ordagrann 
transkribering av 
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INTE ta ordagranna anteckningar.  

Studie 3:  

Urval: n=109 studenter från 
Californias Universitet och Los 
Angeles.  

Bortfall: 24 session 1, 9 session 2.  

Metod: kvasi-experimentell 

Deltagarna fick se på en lektion, 
och anteckna under tiden. Sedan 
skulle de återvända en vecka senare, 
för att göra ett test. De fick studera 
sina anteckningar i 10 min innan 
testet startade.  

 
Analysdesign: z-scores, p<0.05.  

Test handskrift eller 
dator: Intervention 
mot transkribering  

Faktafrågor 

Anteckningar för hand 
0.11, anteckningar med 
dator -0.16, 
anteckningar med dator 
intervention 0.02.  

Begrepps/innehållsfråg
or  

Anteckningar för hand 
0.28, anteckningar med 
dator -0.15, 
anteckningar med dator 
intervention -0.11.  

 

Karaktär anteckningar 

Anteckningar för hand 
antal ord 155.9, 
anteckningar med dator 
antal ord 260.9, 
anteckningar med dator 
intervention antal ord 
229.02. Anteckningar 
för hand antal % ord-
för-ord transkribering 
6.9%, anteckningar med 
dator 12.11%, 
anteckningar med dator 
intervention 12.07 %.  

Test handskrift eller 
dator: med möjlighet 
att studera 
anteckningar 

Faktafrågor  

Anteckningar för hand 
3.8, anteckningar för 
hand med möjlighet att 
studera dem 7.1.  

Anteckningar med dator 
3.7, anteckningar på 
dator med möjlighet att 
studera dem 4.5 

Innehålls/begreppsfråg
or 

innehållet än de 
som skrev för hand. 
Färre ord samt 
mindre ordagrant 
antecknande verkar 
leda till bättre 
resultat.  
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Anteckningar för hand 
15.6, anteckningar för 
hand med möjlighet att 
studera dem 18.5.  

Anteckningar på dator 
16.9, anteckningar på 
dator med möjlighet att 
studera dem 13.8.  

Karaktär anteckningar  

Anteckningar för hand 
antal ord 390.65, 
anteckningar med dator 
antal ord 548.73. 
Anteckningar för hand 
antal % ord-för-ord 
transkribering 4.2%, 
anteckningar med dator 
11.6%. Ingen skillnad i 
ord-för-ord 
transkribering beroende 
på möjlighet att studera 
anteckningar eller inte. 

 

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  

Dung C. Bui, 
Joel Myerson 
& Sandra Hale 
(2012)  

Att jämföra 
antecknande för 
hand med 
antecknande på 
dator för att se 
hur det kan 
påverka 
testresultat, att 
jämföra 
effekterna av att 
försöka 
transkribera en 
lektion till 
skillnad från att 
försöka ta 
organiserade 
anteckningar 
samt att 
undersöka 
arbetsminnets 
roll vid 
antecknande 
beroende på 

Direkta tester (hand eller dator samt 
strategier)  

Urval: n=80 st studenter med 
medelåldern 19.2.  

Bortfall: 0  

Metod: kvasi-experimentell  

Deltagarna fick se på en 11-min 
lektion, och föra anteckningar på 
dator eller för hand. Två tester 
gjordes efteråt, ett fritt 
återberättande test samt ett test med 
frågor som skulle besvaras med 
korta svar.  

 

Analysdesign: variansanalys (2*2 
between subjects ANOVA).  

 

Direkta tester  

Minnesåterkallelse 

Anteckningar för hand: 
transkribering 0.12, 
organisera 0.12.  

Anteckningar på dator: 
transkribering 0.18, 
organisera 0.12.  

Frågetest 

Anteckningar för hand: 
transkribering 0.46, 
organisera 0.47. 
Anteckningar på dator: 
transkribering 0.64, 
organisering 0.50.  

  

Att använda 
strategin 
transkribering när 
anteckningar togs 
via dator 
resulterade i bäst 
resultat både 
jämfört med 
strategin 
organisering, samt 
med båda 
strategierna men 
genom att skriva för 
hand. 
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skrivverktyg.  

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  

Lin Lin & 
Chris Bigenho 
(2011)  

Att undersöka 
på vilket sätt den 
omgivande 
läromiljön 
påverkar 
antecknande för 
lärande. 

Deltagare: 47 studenter, som efter 
avhopp blev 21 studenter (varav 2 
män och 19 kvinnor) med 
medelåldern 22 år.  

Metod: experimentell.  

Deltagarna blev indelade i grupper 
där vissa inte tog anteckningar, 
vissa tog anteckningar på dator och 
vissa tog anteckningar för hand. De 
fick se en lista med ord, anteckna 
orden, och efter det lämna ifrån sig 
anteckningarna och försöka återge 
så många ord som möjligt. Totalt 
genomfördes 9 tester, där 3 tester 
genomfördes i 3 olika miljöer: 
ingen distraktion, ljud-distraktion 
samt ljud- och bild-distraktion. 

Deltagarnas anteckningsstrategier 
analyserades också.  

 

Analysdesign: variansanalys (2-way 
ANOVA).   

 

Ingen distraktion 

Antecknande för hand= 
medelvärde 13.00. 
Antecknande på dator= 
medelvärde 9.81.  

Inget antecknande= 
medelvärde 9.33.  

Ljud-distraktion 

Antecknande för hand= 
medelvärde 10.81 
Antecknande på dator= 
medelvärde 11.14.  

Inget antecknande= 
medelvärde 9.00.  

Ljud-och bild-
distraktion 

Antecknande för hand= 
medelvärde 8.24.  

Antecknande på dator= 
medelvärde 8.95. 

Inget antecknande= 
medelvärde 9.67.  

18 av 21 deltagare 
använde strategier som 
gruppering, komma på 
historier, länka ihop 
orden med varandra, 
associera till vardagliga 
saker när de skrev för 
hand i en icke-
distraherande miljö. I 
ljud-distraherande miljö 
7 av 21, och i ljud och 
bild-distraherande miljö 
5 av 21.  

Studerande i en 
miljö utan 
distraherande inslag 
bör skriva 
anteckningar för 
hand, men när 
miljön förändras 
genom inslag av 
distraktion, bör den 
studerande antingen 
ta anteckningar på 
datorn, eller vid hög 
frekvens av 
distraktion, inte ta 
anteckningar alls 
utan hålla fokus på 
innehållet istället. 
För de som använde 
de kognitiva 
strategierna för att 
komma ihåg orden, 
blev det också 
svårare att använda 
dem ju mer 
distraherande 
miljön var.  

 

Författare/år  Syfte Metod (Urval, Bortfall, Design, 
Insamlingsmetod)  

Resultat Slutsats  
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Ann M. Quade 
(1996) 

Att undersöka  

1. Huruvida 
antecknande på 
dator ökar 
lärandet om 
instruktionerna 
ges via dator,  

2. Huruvida 
anteckningar 
tagna ordagrant 
eller med egna 
ord ger bäst 
resultat vid 
minnesåterkallelse 
samt  

3. Om 
minnesåterkallelse 
påverkas av 
metod eller typ av 
antecknande (dvs. 
penna eller dator 
och ordagrant 
eller egna ord).  

Urval: n= 112 st från Minnesota 
Universitet.  

Bortfall: 0  

Metod: experimentell.  

Deltagarna delades in i 7 grupper:  

1. Tog inga anteckningar. 2. Tog 
anteckningar med penna och 
papper på individuellt sätt. 3. Tog 
ordagranna anteckningar med 
penna och papper. 4. Tog 
anteckningar med penna och 
papper där de använde egna ord. 
5. Tog anteckningar med online 
anteckningsblock individuellt. .6 
Tog ordagranna anteckningar med 
online anteckningsblock. 7. Tog 
anteckningar med online 
anteckningsblock genom att 
använda egna ord.  

På vecko-basis genomfördes ett 
test där deltagarna, utifrån 
angiven karaktär, skulle anteckna 
vad modulen visade på datorn. 
Sedan genomfördes ett test när 
alla moduler avverkats. Testet 
bestod av 40 frågor: 32 
faktafrågor och 8 innehållsfrågor.  

 

Analysdesign: variansanalys (1-
way ANOVA, 2*3 ANOVA), 
Fisher Least Significant 
Difference. P<0.05.  

Resultatet som redovisas 
nedan är sådant som 
visat på signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna, i enlighet 
med variansanalysen 
ANOVA. Utifrån 
forskningsfrågorna:  

1. Visade en signifikant 
skillnad på det totala 
testresultatet mellan 
kontrollgrupp (inga 
anteckningar) och de 
som antecknade på dator 
(p=0,0046). Ingen 
skillnad mellan 
grupperna vid 
innehållsfrågorna, men 
en signifikant skillnad 
mellan kontrollgruppen 
och de som antecknade 
på dator (p= 0,0027).  

2. Det totala 
testresultatet visade att 
det inte fanns någon 
signifikant skillnad 
mellan grupperna 
(p=0,670).  

3. Ingen signifikant 
skillnad mellan 
anteckningstyp eller 
metod (p=0,879) 
gällande antal ide-
enheter. Angående totalt 
testresultat visar en 
signifikant skillnad 
mellan kontrollgrupp 
och anteckningstyp-
grupp (p=0,002), men 
inte mellan kontroll- och 
metodgrupperna 
(p=0,064). Enligt Fisher 
LSD var det skillnad 
mellan ordagranna 
antecknare och egen stil 
samt egna ord. 

Att anteckna 
ordagrant visade sig 
vara effektivt då 
den skillnaden 
mellan grupperna 
visade sig 
signifikant. 
Anteckningar på 
datorn visade sig 
vara fördelaktigt 
vid faktafrågor. 

Resultatet visade 
inte på några 
skillnader mellan 
typen av 
anteckningar eller 
metod för 
antecknande 
gällande 
testresultat.  

 

 


