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Digitalisering av skolan utvecklas hela tiden. På grund av detta är det väsentligt att även lärarna 

utvecklas i takt med tekniken för att kunna använda digitala verktyg i sin undervisning på det 

mest gynnande sätt. I dagens styrdokument krävs det redan i tidig ålder att barn ska arbeta med 

digitala verktyg. Eftersom flera barn idag har tillgång till olika digitala verktyg redan innan de 

börjar skolan och ofta redan har ett intresse för digitala redskap, är det viktigt som lärare att ta 

tillvara på detta intresse i undervisningen. I denna litteraturstudie har flera forskningsbaserade 

artiklar analyserats och sammanställts för att undersöka hur skolan arbetar med surfplattan som 

ett skrivverktyg och hur barns skrivutveckling påverkas. Mycket av den forskning som studien 

baseras på bygger på den sociokulturella teorin. 

Resultatet från analyserna visar att surfplattan ger flera möjligheter till positiv inverkan på 

elevernas motivation till skrivundervisning, redigering av texter och vid provtillfällen. 

Forskning visar att elever anser att det är mindre mödosamt att skriva på surfplattan vilket leder 



 

till att motivationen ökar och texterna blir längre. Dock visar även analysen att det finns brister 

i att använda surfplattan vilket är de tekniska problem som kan uppstå. Detta är något som lärare 

behöver vara medvetna om och vara beredda på när det väljer att undervisa med hjälp av 

surfplattan. Genom strukturerade och välplanerade undervisningar kan skrivverktyget vara 

gynnande för alla elever, även de som har läs- och skrivsvårigheter.  

_______________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
Skolan idag har blivit allt mer digitaliserad och eleverna använder ofta en surfplatta under 

lektionerna (McEwen & Dubé, 2017, s. vii). Därför behöver lärare vara uppdaterade på tekniken 

och mjukvaran för att eleverna ska få användning av de möjligheter som finns med en surfplatta. 

Eftersom surfplattan är ett relativt nytt verktyg i skolan är det intressant att undersöka hur 

elevernas skrivutveckling påverkas av att använda detta digitala verktyg istället för, eller i 

kombination med, papper och penna. 

McEwen och Dubé (2017, s. vii) menar att surfplattan under de kommande decennierna 

kommer att bli det dominerande hjälpmedlet i undervisningen. Hur bör lärare handskas med 

surfplattan i skrivundervisningen och vad har surfplattan för påverkan på elevernas utveckling? 

Diaz (2019, s. 36) beskriver de pedagogiska diskussionerna om huruvida digital teknik ska 

användas i undervisningen. Hon menar att det finns olika åsikter om hur digitaliseringen 

påverkar elevernas inlärning, där några anser att det har en direkt kritisk påverkan på lärandet. 

En kritisk aspekt av digitala verktyg är att klassrumsdisciplinen har en tendens att försämras. 

För att digitala verktyg ska ge en positiv inverkan på lärandet, menar Diaz att läraren bör ha 

genomtänkta lektioner som är direkt kopplade till de digitala verktyg som används. Trots att det 

finns utmaningar med att använda surfplattan i undervisningen, menar Diaz (2019, s. 37) att 

lärare och forskare är överens om att enheten tillsammans med ett genomtänkt pedagogiskt 

upplägg är rätt väg att gå för att eleverna ska få den främsta utbildningen som kan formas i det 

digitala samhället.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi upplevt att surfplattan används i 

större utsträckning idag än tidigare. I och med detta har vi noterat att det uppstår konflikter när 

eleverna sedan ska använda sig av papper och penna eftersom de har blivit vana vid digital 

skrift. Eleverna tappar intresset till att skriva längre texter och att bearbeta dem, då det tar längre 

tid att skriva med papper och penna än på surfplattan. Vid bearbetning av texter behöver 

eleverna antingen använda suddgummi och ta bort mycket av sin text eller skriva om hela texten 

från början. Vi har även under vår VFU fått ta del av två olika perspektiv på användandet av 

surfplattor i svenskundervisningen. Några lärare väljer till exempel att stänga av 

autokorrigering på elevernas surfplattor, medan andra lärare har det tillgängligt för eleverna. Vi 

vill därför i vår undersökning utforska vad forskningen säger angående surfplattors påverkan 

på elevernas skrivutveckling.  



2 
 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användning av digitala verktyg med surfplattan i 

fokus diskuteras i forskning om skrivutveckling i ämnet svenska i grundskolan för årskurs 4–6. 

Genom att besvara följande frågeställningar ämnar syftet uppnås: 

• Vad säger styrdokument och tidigare forskning om hur lärare i årskurs 4–6 ska förhålla 

sig till digitala verktyg i arbete med skrivundervisning? 

• Vad säger tidigare forskning om hur elevers skrivutveckling påverkas av surfplattans 

inträde i svenskundervisning? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begrepp som är relevanta för studien: Surfplattor 

(3.1), skrivutveckling och skrivsvårigheter (3.2). Därefter kommer vi lyfta fram surfplattors roll 

i skolan och ämnesdidaktiska aspekter inom det valda området (3.3). Sedan kommer vi förklara 

de teoretiska perspektiven (3.4). Slutligen kommer vi lyfta fram vad styrdokumenten säger 

angående det valda området för att sedan utveckla vidare i diskussionen (3.5). 

3.1 Surfplattor 
Surfplattan är en elektronisk enhet som erbjuder läsande, skapande och interaktionsmöjligheter 

via applikationer som kan laddas ner på enheten. I det här avsnittet beskrivs surfplattans 

användningsområde i relation till lärande med fokus på elevers skrivutveckling.  

Surfplattan har en pekskärm som gör det möjligt för användaren att med sina händer kunna 

skriva direkt på enheten via beröring istället för att skriva på papper med en penna. Detta 

motoriska skifte gynnar elever med bland annat finmotoriska svårigheter. Pekskärmen gör det 

också möjligt för eleverna att förstora och förminska innehållet på surfplattan och på så sätt 

välja storlek på den text de betraktar. Detta kan hjälpa bland annat elever med synskador att se 

innehållet på surfplattan bättre, eftersom de kan förstora texter eller hålla enheten närmare 

ögonen. Enheten är lätt att handskas med, och applikationerna ger användaren möjligheten att 

vara flexibel. Surfplattan erbjuder ett brett innehåll i jämförsele med ett papper (McEwen & 

Dubé, 2017, s.22). Surfplattans olika funktioner ger lärare möjligheten att forma 

undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar och behov. I läroplanen för årskurs 4–6 

(Skolverket, 2018a, s.6) står det att anpassningar på individnivå skapar en likvärdig utbildning, 

som främjar elevers fortsatta utbildning. I det centrala innehållet för årskurs 4–6 nämns det även 

att elever ska lära sig använda digitala verktyg för stavning och ordförståelse (Skolverket, 

2018a, s.260). 

3.2 Skrivutveckling 
Skrivandet är en central del i skolan och en viktig del i barns utveckling (Liberg, Geijerstam & 

Wiksten Folkeryd, 2010, s. 84). I styrdokumenten beskrivs språket som människans främsta 

redskap eftersom språket används både i tal och skrift, för att tänka, kommunicera samt lära. 

Skolverket (2018a, s. 257) förklarar i kursplanen för svenska i årskurs 4–6 att människor 

utvecklar sin identitet, uttrycker känslor, tankar och lär sig att förstå hur andra människor tänker 

genom att använda språket (Skolverket 2018a, s. 257).  
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Barn som växer upp idag möter inte enbart papper och penna i skolan utan även digitala verktyg. 

I samband med teknikens utveckling och påverkan på skolan har skrivundervisning gått över 

till att ske via surfplattan, självklart drivs undervisning också utan surfplatta vid väl valda 

tillfällen (Bjar, 2006, s. 271). Länge såg forskningen skrivutveckling genom kognitiva teorier, 

vilket fortfarande är en bra syn för att förstå hur skrivprocessen ser ut. De senaste årtionden har 

dock den sociokulturella teorin vidgat förståelsen för hur skrivutveckling sker. För att 

undersöka hur utvecklingen går till tittar man inte enbart på individuella processer utan hur 

skrivning används, förstås och lärs in i olika miljöer som exempel: vardagssituationer. Inom 

den sociokulturella teorin ses skrivning som en allsidig aktivitet som fyller flera enskilda 

åtaganden i varje individs liv (Bjar, 2006, s. 273–274).  

I skolan använder elever sina skrivkunskaper i alla ämnen och därför är det betydelsefullt att 

lärare har goda kunskaper i hur skrivutvecklingen sker och hur den kan ramas in för att få en 

lyckad kunskapsinhämtning (Liberg, et.al. 2010, s. 84). Skrivande är en långsam process och 

därför behöver varje elevtid att reflektera och analysera sina texter innan de får feedback av 

läraren (Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997, s. 19).  

Bjar (2006, s. 327–329) menar att det är en kognitiv utmaning för elever att skriva, då eleven 

behöver förhålla sig till flera aspekter samtidigt. En första aspekt är att en text måste vara läsbar. 

Det innebär att bokstäverna måste vara väl utformade, eller att ett tydligt typsnitt används om 

eleven skriver digitalt. Nästa punkt är att texten ska vara kommunicerbar för att läsaren ska 

kunna förstå innehållet. Texten behöver innehålla en röd tråd med tillräckligt innehåll som är 

logiskt uppbyggt. En tredje punkt är att texten bör vara formulerad så läsaren kan tolka textens 

budskap. Slutligen är rättstavning en viktig aspekt för textens begriplighet. Liberg et al. (2010, 

s. 87) menar att elever som blir bemötta på allvar i sitt skrivande och får goda responssamtal 

från läraren får en bra grund för att utveckla en god medvetenhet om sitt skrivande. Med denna 

medvetenhet får eleven en chans att utveckla sin skrivprocess och kan komma vidare i 

skrivutvecklingen.   

Skolverket (2019) har i en studie undersökt elever med skrivsvårigheter så som dyslexi. De 

förklarar dyslexi som en läs- och skrivsvårighet som orsakas både genetiskt och via socialt arv. 

Studien visar dock att utvecklingen av läs- och skrivförmåga fortsätter att utvecklas genom 

undervisning med stimulerande sociokulturell lärandemiljö även om en elev har 

inlärningssvårigheter. En viktig aspekt i arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter är 

att läraren bör ha en god yrkesskicklighet, en framgångsrik undervisning kräver ett tydligt 
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ledaskap. Att ha en god samverkan med föräldrar är också en framgångsrik faktor för elever 

med läs- och skrivsvårigheter enligt skolverket (2019).  

3.3 Surfplattor och ämnesdidaktiska aspekter 
I det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 4–6 framgår det att eleverna ska ta del av 

olika strategier för att skriva olika typer av texter med bland annat digitala verktyg (Skolverket, 

2018a, s. 259). Där står också att digitala verktygen ska användas i andra områden i ämnet, som 

till exempel vid stavning, ordförståelse och redigering av skrivna texter (Skolverket, 2018a, s. 

260). Det är väsentligt att lärare har tänkt igenom valet av ett digitalt verktyg innan det används 

i undervisningen, för att kunna främja elevernas kunskapsutveckling. Om det digitala verktyget 

inte tillför något positivt för elevernas kunskapsutveckling ska läraren tänka om och planera 

undervisningen på annat sätt, eller besluta att inte använda verktyget alls. De digitala verktygen 

i sig skapar inte framgångsrik undervisning, utan det är i samband med ett väl planerat, 

strukturerat och pedagogiskt lektionsinnehåll som det digitala verktyget kan ge positiv påverkan 

på elevernas kunskapsutveckling (Diaz, 2019, s. 34).  

Multimodala texter förekommer också i undervisningen och kan bestå av ljud, bild, film, text 

samt andra symboler. Dessa olika resurser skapar en betydelse och helhet tillsammans 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 17–18). Med andra ord kan multimodala texter beskrivas som 

en textyta där alla delar är potentiellt meningsbärande (Danielsson & Selander, 2014, s. 20).  

3.4 Teoretiska perspektiv 
Den forskning som har undersökts för denna studie baseras på Lev Vygotskijs teori. Därför 

beskrivs det sociokulturella perspektivet nedan. 

Vygotskij menar att människans tänkande formas och används genom de medierade redskap 

som vi möts av under vår uppväxt och i den sociala gemenskapen. Enligt Vygotskij är det 

viktigaste redskapet det mänskliga språket. Med detta menar han det flexibla teckensystem som 

vi alla använder, nämligen ett semiotiskt system av tecken (Säljö, 2015, s. 93). När barn föds 

hamnar dem direkt i en värld full av kommunikation och idag även en materiell värld där vi 

omges av teknikens olika verktyg. Idag syns det tydligt hur små barn blir influerade av 

exempelvis Youtube och leker ofta med surfplattor i tidig ålder. På grund av att människan 

utvecklas genom olika generationer, gör också tekniken och andra redskap det (Säljö, 2015, s. 

94–95). 
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Inom den sociokulturella teorin är metaforen för lärande appropriering som kan översättas med 

att “ta till sig”, “låna in” och “ta över och göra till sitt”. Elever möter dagligen ny kunskap i 

skolan och lär sig genom att delta och vara aktiv i sitt lärande. Via appropriering blir 

kunskaperna som en elev tar del av delar av elevens egna tänkande, det vill säga att eleven gör 

kunskapen till sin egen och hittar en egen användning av den (Säljö, 2015, s. 95) 

Säljö (2015, s. 99) förklarar att Vygotskij även har ett begrepp som lyder Den proximala 

utvecklingszonen, zoon of proximal development (ZPD). I den sociokulturella teorin menas det 

att en människa aldrig är färdigutvecklad utan i ständig kunskaps- och erfarenhetsutveckling. 

Att lärare ska utgå från elevens förutsättningar, behov och kunskapsnivå skrivs även tydligt i 

styrdokumentens övergripande mål. Detta kan ske genom att diskutera med eleverna och 

planera lektioner ihop samt att utvärdera lektioner för att kunna se vad som behöver utvecklas 

vidare (Skolverket, 2018a, s. 10–12). Ytterligare ett begrepp som förekommer i samband med 

ZPD är scaffolding som formulerades av utvecklingspsykologerna Wood, Bruner och Ross 

1976. Med scaffolding menas att en mer kompetent person, exempelvis läraren eller en 

klasskamrat ger ett stöd till eleven under tiden som appropriering av en viss kunskap pågår 

(Säljö, 2015, s. 101). 

Figuren nedan visar den proximala utvecklingszonen. Den inre cirkeln visar var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt just nu. Den mittersta cirkeln är den proximala utvecklingszonen och där 

möter lärarna elevens kunskaper och fortsätter hens utveckling. Den yttersta cirkeln är den zon 

där eleven inte besitter kunskaper inom ett visst område på egen hand ännu och behöver mycket 

stöttning. 
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Figur 1. Den proximala utvecklingszonen (Bild på ZPD, utan titel, u,å.). 

3.5 Styrdokumenten och digitala verktyg 
I kursplanen för svenskämnet framgår att eleverna ska ges möjlighet att kommunicera med 

digitala verktyg (Skolverket, 2018a, s. 257). I det centrala innehållet för årskurs 4–6 står att 

eleverna ska skriva texter genom att använda digitala verktyg. Dock ska eleverna inte enbart 

skriva digitalt i skolan utan behöver även få möjlighet att träna på sin handstil samt redigera 

texter för hand (Skolverket, 2018a, s. 272). 

I kommentarmaterialet för svenskämnet förklarar Skolverket (2011) ytterligare hur digitala 

verktyg är av stor vikt i skolan. Eleverna ska skapa texter i olika syften och sammanhang och 

genom digitaliseringen blir det lättare och effektivare för dem att bearbeta sina texter 

(Skolverket, 2011, s. 6). 

I skolans värdegrund står det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Det står även att all undervisning ska vara likvärdig och att alla elever ska få samma 

möjligheter till utveckling. Skolans uppdrag är att ge eleverna förutsättningar att utveckla 

digital kompetens. Med detta menas att alla elever bör ha lika tillgång till en surfplatta och att 

alla ska gynnas av den på ett sätt som är anpassat för varje individuell elev.  (Skolverket, 2018b,) 

 

 4. Metod 
I denna del beskrivs metoden som har använts i litteraturundersökningen (4.1), kriterier för 

inklusion (4.2), urvalsprocessen och materialanalys (4.3). Metoddelen innefattar även en bilaga 

av tabellen som genomförts med de söktjänster och sökord som har använts. 

4.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes via söktjänsterna ERIC (Educational Resources Information 

Center), Primo och Google Scholar. ERIC erbjuder litteratur som är inriktat på pedagogik. I 

Primo, som är Högskolan i Jönköpings söktjänst, återfinns bland annat tryckta böcker, artiklar, 

färdiga uppsatser och forskningspublikationer. Google Scholar är en tjänst som erbjuder 

vetenskapliga publikationer och tidskrifter. Till litteratursökningen användes sökorden Digital 

tools, iPad, tablets, Swedish subject, writing development, education, writing, elementary 

students/primary students, elementary school/primary school, skrivutveckling, lektionen, 

lärande, skrivkunskaper, surfplattor, undervisning. Viss tidigare litteratur i utbildningen har 
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även använts då den har varit relevant för uppsatsens syfte. Exempelvis: Utmana, utforska, 

utveckla, Liberg et al. (2010). Även annan litteratur har kommit till användning för arbetet, 

exempelvis McEwen och Dubé (2017) där de beskriver användandet av surfplatta i tidig ålder. 

I tabellen nedan visas materialsökningens genomförande. 

Tabell 1: Litteratursökning 

Söktjänst  Sökord  Eventuell 
avgränsning  

Antal 
träffar  

Google 
Scholar 

Språkutveckling i tal och skrift  7760 

Primo  Ipads i klassrummet   Peer reviewed   5  
  

  Surfplattor i undervisningen    6  

Eric 
(ESBCO)  

Ipads in education   Peer reviewed    833  

  (digital tools OR iPad) AND (Swedish subject 
OR writing development) AND (elementary   
students)  

Peer reviewed   27  

  (iPad) AND (writing development) AND 
(elementary students OR primary students) 

Peer reviewed   8  

   (“digital writing tools” AND (Student) OR 
(“Elementary school”) 

Peer reviewed  
Elementary 
school  

312  

  ("handheld device*" OR iPad* OR tablet) AND 
("elementary student*" OR "primary student*") 

Peer reviewed  44  

  ("digital writing*") AND ("elementary school") 
AND (tablet*)  

Peer reviewed   3  

  (iPad) AND (elementary) AND (writing)  Peer reviewed   34  

4.2 Kriterier för inklusion 
De kriterier som vi har utgått från i valet av artiklar är följande: 

• Innehåller artikeln information om hur surfplattor används i undervisningen? 

• Handlar artikeln om skrivutveckling hos elever i grundskolan? 

• Är artikeln vetenskapligt granskad? 

• Behandlar artikeln positiva och negativa sidor av att använda surfplattor? 

• Gynnar artikeln i någon form det fortsatta arbetet med studien? 

4.3 Urvalsprocess och materialanalys 
Vid genomgången av de olika artiklarna som var intressanta för studien tog vi hjälp av de 

aspekter som Nilholm (2017, s. 47) beskriver är centrala vid kartläggning. Vi lade därmed fokus 
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på att först läsa bland annat metoder, resultat och centrala begrepp i artiklarna. Med hjälp av 

detta fick vi till exempel svar på vilka ämnen som dominerar forskningsområdena. 

Sammanfattningen (abstract) var också givande att läsa för att ta reda på artikelns relevans för 

vår studie. Även andra delar av artiklarna var gynnsamma att studera i artiklarna. 

De vetenskapliga texter som var relevanta för studien analyserades både individuellt och 

tillsammans samt kategoriserades med hjälp av ett färgkodningssystem. De färger och punkter 

som analysen utgick från var följande: blå - surfplattor, gul - skrivutveckling och grön - 

surfplattor och skrivutveckling. Denna färgkodning underlättade arbetet eftersom det blev 

enklare att gå tillbaka till artiklar med relevant information för det specifika område som söktes 

förtillfället. Färgkodningen skapade även en struktur i arbetsprocessen (Se bilaga 2).  

 

De material som ansågs relevant för vår studie kategoriserades i en tabell utifrån författare, titel, 

syfte, urval, teoretiska utgångspunkter och resultat (se bilaga 1). Genom denna tabell gavs en 

tydlig översikt över materialet som användes. Denna tabell gjorde arbetet mer strukturerat och 

underlättade även när referenserna skrevs.  

 

De avgränsningar som har gjorts i studien är att fokusera på forskning som visar elevernas 

skrivutveckling i samband med det specifika digitala verktyget surfplatta. Då mycket av 

forskningen som har analyserats i denna studie fokuserar på digitala verktyg överlag blev det 

en utmaning att skilja den övriga tekniken från surfplattan. Ytterligare en utmaning var att 

fokusera endast på skrivutveckling då skriv- och läsutveckling sker parallellt med varandra. 

Tabell 2: Urvalstabell 
Våra sökningar resulterade i 19 källor som var relevanta för studien. Dessa källor bestod av 11 

vetenskapliga artiklar och 8 böcker. I tabellen nedan är de 18 källorna sammanställda.  

Namn Titel Publikationstyp Årtal  Land 

Bergöö, K., 

Jönsson, K. & 

Nilsson, J.  

Skrivutveckling och 

undervisning.  

Bok 1997  Sverige 
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Bjar, L.  Det hänger på 

språket – lärande och 

språkutveckling i 

grundskolan.  

Bok 2006 Sverige 

Brevik, L. M. 

& Davies, C.  

The potential of 

digital tools for 

enabling the 

observation of 

comprehension in the 

classroom.  

Vetenskaplig 

artikel 

2016 Norge 

Ching, K. L. Tools matter: 

Mediated writing 

activity in alternative 

digital environments.  

Vetenskaplig 

artikel 

2018 USA 

Cordero, K., 

Nussbaum, 

M., Ibaseta, 

V., Otaiza, M. 

J. & 

Chiuminatto, 

P. 

Read, write, touch: 

Co-construction and 

multiliteracies in a 

third-grade digital 

writing exercise. 

Vetenskaplig 

artikel 

2017 Costa Rica 

Dahlström, H.  Digital writing tools 

from the student 

perspective.  

Vetenskaplig 

artikel 

2018 Sverige 

Danielsson, K. 
& Selander, S.  

Se texten! 

Multimodala texter i 

ämnesdidaktiskt 

arbete.  

Bok 2014 Sverige 
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Diaz, P.  Digitala verktyg för 

språkutvecklande 

undervisning.  

Bok 2019 Sverige 

Dunn, J. & 

Sweeney, T.  

Writing and iPads in 

the early years: 

Perspectives from 

within the classroom.  

Vetenskaplig 

artikel 

2018 Irland 

Fridolfsson, I.  Alfabetisk avkodning.  Vetenskaplig 

artikel 

2019 Sverige 

Gustavsson, S Dyslexi. Vetenskaplig 

artikel 

2019 Sverige 

Johansson, V. Språkutveckling i tal 

och skrift – är det 

någon skillnad?  

Vetenskaplig 

artikel / 

bokkapitel 

2010 Sverige 

Liberg, C., 

Geijerstam, Å. 

af. & 

Folkeryd, J. 

W.  

Utmana, utforska, 

utveckla: om läs- och 

skrivprocessen i 

skolan.  

Bok 2010 Sverige 

McEwen, R. 

& Dubé, A.  

Understanding 

tablets from early 

childhood to 

adulthood.  

Bok 2017 Kanada 

Nilholm, C.  SMART – Ett sätt att 

genomföra 

forskningsöversikter. 

Bok 2017 Sverige 
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Sessions, L., 

Kang, M. O. 

& Womack, S.  

The neglected “R”: 

Improving writing 

instruction through 

iPad apps.  

Vetenskaplig 

artikel 

2016 USA 

Säljö, R.  Lärande: en 

introduktion till 

perspektiv och 

metaforer.  

Bok 2015 Sverige 

Tanimoto, S., 

Thompson, R., 

Berninger, V. 

W. Nagy, W. 

& Abbott, R. 

D.  

Computerized writing 

and reading 

instruction for 

students in grades 4-

9 with specific 

learning disabilities 

affecting written 

language.  

Vetenskaplig 

artikel 

2015 USA 

Walsh, V. & 

Farren, M.  

Teacher attitudes 

regarding barriers to 

meaningfully 

implementing iPads 

in a primary school 

setting.  

Vetenskaplig 

artikel 

2018 Irland 

 

5. Resultat 
Resultatet av litteraturundersökningen presenteras genom uppsatsens frågeställningar. Först 

presenteras vad forskningen visar om surfplattors inverkan på elevers skrivutveckling (5.1). 

Därefter beskrivs forskningsresultat kring hur finmotoriken och skrivutveckling påverkas (5.2). 

I (5.3) beskrivs kort om vad lärare bör tänka på kring tekniken. Vidare i (5.4) diskuteras hur 

applikationer kan användas i klassrummet och dess påverkan på elever. Kapitlet avslutas med 
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vad tidigare forskning och styrdokument menar vara framgångsrika skrivutvecklande arbetssätt 

för elever i årskurs 4–6 (5.5). 

5.1 Surfplattan i samband med skrivutveckling 
När skrivutveckling sker görs det i samband med att läsa (Fridolfsson, 2019). I början av barns 

skrivutveckling lär de sig först att koppla samman grafem och fonem för att höra hur de olika 

grafem låter tillsammans. När barnet har lyckats sammanfoga två, tre fonem har det börjat bilda 

ord och börjat att knäcka den alfabetiska koden. Den alfabetiska koden är dock för det talade 

språket eftersom i skrift går inte alltid ljudet ihop med vilka bokstäver som används. Fridolfsson 

(2019) menar att det alfabetiska kodsystemet som innefattar skriftspråket är komplext och lärare 

måste ha stor hänsyn till det när de arbetar med skriv- och läsinlärning. Dahlström (2018, s. 5) 

menar att bokstäver som skrivs på papper är skapade ur minnet från det alfabetiska systemet. I 

motsats till detta behöver eleverna i den digitaliserade skolan inte träna sitt minne på hur 

bokstäverna ska formas, eftersom surfplattan har befintliga bokstäver och symboler på 

tangenterna.  

 

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för eleverna i skolan, och verktygen ger stora 

möjligheter vid skrivande. Därför måste skolan forma en skrivundervisning som ser till alla 

elevers behov (Dahlström 2018, s. 1). Dahlström (2018 s. 10–12) har i sin undersökning av 

ämnet intervjuat elever på olika skolor. Hon menar att ur ett elevperspektiv spelar det stor roll 

hur mycket tillgänglighet individen har till digitala verktyg i hemmet. Elever som skrivtränar 

både i hemmet och i skolan förbättra såväl skrivteknik som disposition av texten. Medan de 

elever som inte har samma möjligheter upplever att det påverkar deras skrivande i skolan. I 

jämförelse med Dahlströms undersökning anser en elev ur (Sessions, Kang & Womack, 2016, 

s. 223) studie att hen ständigt har teknik omkring sig i vardagen, vilket gjorde att hen kände sig 

bekväm i att skriva digitalt eftersom det var en vanesak. Till följd av elevers olika 

socioekonomiska förutsättningar blir undervisningen utmanande för eleverna eftersom eleverna 

har olika förutsättningar.  

I skolan möts lärare av barn med olika förutsättningar och läs- och skrivsvårigheter är något 

som lärare ständigt får arbeta med. Gustavsson (2019) menar att barn med dyslexi har 

svårigheter att lära sig att läsa, detta beror på svårigheter med den fonologiska medvetenheten 

(bearbetning av språkljud). Dock finns det flera andra svårigheter som lärare bör vara pålästa 
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om för att undervisningen ska kunna gynna dessa elever på bästa sätt. Barn med 

skrivsvårigheter är i mer behov av strukturerat stöd för både läsinlärning och skrivinlärning, 

vilket lärare behöver tänka på vid planering av undervisning och provtillfällen (Gustavsson, 

2019).   

Dunn och Sweeney (2018, s. 864) påvisar att surfplattor i undervisningen har hjälpt att aktivera 

de elever som annars är motvilliga till skrivande med papper och penna, eller har 

skrivsvårigheter. Genom att skriva på surfplattan kan de snabbare formulera ord och meningar 

och detta motiverar dem till att skriva mer. Surfplattan har hjälpt många elever att se det positiva 

i skrivandet.  

5.2 Surfplattan och motoriken 
 
Dunn och Sweeney (2018, s. 864–866) säger att skrift med penna är utmattande och ibland 

utmanande för vissa elever. Surfplattan blir då ett rikt hjälpmedel för dessa elevers 

skrivutveckling. Alla elever lär på olika sätt, vilket innebär att vissa elever kanske föredrar att 

skriva med papper och penna istället för surfplattan. Dahlström (2018, s. 5) menar att det finns 

grundläggande skillnader i att skriva med papper och penna och med digitala verktyg. Detta 

innebär att de grundläggande egenskaperna som används för att skriva är relaterade till vilket 

material som används för att skriva. Dahlström (2018, s. 13) menar vidare att det är enklare för 

läsaren att läsa en text som är skriven digitalt än med papper och penna. Det går även snabbare 

för eleven att skriva digitalt då de inte behöver forma bokstäverna själva. När eleverna skriver 

med penna behöver de skriva långsammare för att texten ska bli läsbar, vilket leder till att de 

kan skriva längre texter via surfplattan och eleverna fokuserar mer på innehållet och strukturen 

i texten. 

Johansson (2010, s. 145) resonerar liknande i sin studie och menar att elever som har uppnått 

ett skickligt textskapande och kan använda sina kunskapsmässiga färdigheter utan svårigheter, 

bör textskapandet gå snabbar och enklare för eleverna. Trots att eleverna har uppnått ett 

utvecklat skrivande, visar undersökningen att det digitala verktyget ändå inte förbättrade 

skrivflytet i den utsträckning som förväntades. Arbetet bakom en fungerande text tar mycket 

energi från eleven och vägen dit tar tid. Detta kan bero på att eleven som skriver sätter upp nya 

mål och fokuserar mer på innehållet i texten än reglerna i det skrivna språket. Med denna 

information menar Johansson att surfplattan är ett bra skrivverktyg för eleverna, där de lära sig 
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att skriva mer välutvecklade texter, dock att tiden för skrivandet inte förändras om de skriver 

för hand eller digitalt (Johansson, 2010, s 145–146). 

5.3 Surfplattan och tekniken 
 
Walsh och Farren (2018, s.163) menar att en nackdel med användandet av surfplattan och dess 

funktioner i undervisningen är de tekniska problem som kan uppstå. Dessa problem kommer 

vanligtvis oväntat och exempel på sådana är oladdade batterier eller att eleverna missar att spara 

ned sina arbeten innan det tekniska problemet uppstår. Det kan även ske att internet kopplas 

ifrån eller att surfplattornas system låser sig. När sådana problem sker finns risken att elevernas 

skrivutveckling bromsas då de tappar lusten till att skriva.  

Cordero, Nussbaum, Ibaseta, J. Otaiza och Chiuminatto (2017, s. 1) menar att syftet med deras 

undersökning var att ta reda på hur multimodalitet och den nya tekniken kan användas 

tillsammans för att stödja elevers skrivutveckling. Inom den sociokulturella teorin talar man om 

medierande verktyg, som är det verktyg skribenten använder för att skapa sin text. Vid 

skrivaktiviteter används antingen analoga eller digitala verktyg som ett hjälpmedel i 

skrivutvecklingen (Cordero et al. 2017, s 163). De har dessutom undersökt hur 

pekskärmsfunktionen kan bidra positivt vid ett skrivprov. De menar att surfplattans användande 

vid skrivprov och andra skrivuppgifter i undervisningen kan bidra till ökad inspiration till att 

skriva. Däremot är det en utmaning för lärare och andra pedagoger att avgöra vilka funktioner 

och applikationer som kan vara ett stöd för inlärningen hos elever, eftersom läraren bör ha alla 

elevers individuella förutsättningar i åtanke (Cordero, et al. 2017, s 10). 

5.4 Applikationer 
 
Dunn och Sweeney (2018, s. 859) menar att resultat visar på att eleverna som deltog i deras 

undersökning ser undervisning med surfplatta som något positivt och motiverande. Eleverna 

anser att det är roligt att skriva med surfplattan eftersom enheten erbjuder många olika val och 

möjligheter till kreativitet. Surfplattor ger lärare och elever tillgång till ett brett urval av 

information och källor via olika applikationer. En likartad uppfattning har Walsh och Farren 

(2018, s.158–159), som menar att detta är en vinst i användningen av ett digitalt läromedel. 

Eleverna lär sig att ta fram information på egen hand och blir på så sätt motiverade till att 

fortsätta arbeta. 
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Sessions et al. (2016, s. 222) menar att applikationer som finns tillgängliga på den digitala 

surfplattan är väl användbara i skrivundervisningen på så sätt att eleverna kan använda sig av 

bilder när de skriver egna berättelser. Genom olika applikationer kan eleverna ta fram bilder 

och skapa bildsekvenser som stöd till berättelserna. Dessa bildsekvenser ger eleverna en enkel 

bild av hur berättelsens början, mitten och slut ser ut. Sessions et al. (2016, s. 222) fortsätter 

med elevernas inställning till användandet av surfplattor i skrivundervisningen. Eleverna 

rapporterade att det var lättare att hålla handlingen i liv genom hela berättelsen när de skrev 

digitalt. De menar att de får en tydlig helhet framför sig av vad det är de har skrivit. Det är även 

lättare för eleverna att ändra och göra justeringar i texterna vid behov, än om de hade skrivit 

med penna på papper. De har också i sin undersökning noterat att elevernas lust för att skriva 

ökar vid användandet av surfplattan och applikationerna på enheten, samt att det sker en positiv 

förändring av klassrummets dynamik (Sessions et al., 2016, s. 223). 

Dunn och Sweeney (2018, s.864) menar att användandet av surfplattor i undervisningen är till 

stor hjälp vid misstag i skrivandet av texter. Om eleverna skriver ett ord fel i en applikation som 

till exempel Pages, är det lätt för dem att gå tillbaka i texten och med hjälp av autokorrigering 

ändra misstaget. Däremot är det viktigt att ha balans i undervisningen vid användande av 

surfplattor och papper och penna. Surfplattan bör ses som ett hjälpmedel, som ska gynna 

elevernas skrivutveckling utöver de hjälpmedel som eleverna redan har i klassrummet.  

5.5 Vad styrdokument och tidigare forskning säger om 
undervisningsmetoder i samband med surfplattan 
 
Enligt skolverket (2018a, s.13) ska lärare planera och genomföra en sådan undervisning där 

eleverna får möjligheten till att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras 

kunskapsutveckling. Svenskundervisningen ska stimulera elevernas motivation och intresse för 

att bland annat skriva. Detta intresse kan ske i samband med att eleverna får bekanta sig med 

digitala verktyg, som exempelvis surfplattan (s.257). I arbete med surfplattan i årskurs 4–6 bör 

eleverna få lära sig olika strategier för att skriva olika typer av texter. De bör även få 

möjligheten till att skapa texter där ord, bild och ljud samspelar. I detta skapande är det 

betydelsefullt att eleverna får arbeta med skrivande, såväl med som utan det digitala verktyget, 

för att få en variation i undervisningen (s.259). Att variera på detta sätt mellan skrivande för 

hand och skrivande med hjälp av ett digitalt verktyg är användbart i andra delar av 

skrivundervisningen också, som exempelvis utveckling av elevernas handstil samt redigering 

av texter (s. 260). Undervisningen bör sammanfattningsvis bidra till att eleverna får kunskap 
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nog till att kunna orientera sig och agera i ett samhälle där det ständigt sker en ökad 

digitalisering (s.7). Lärare kan ta del av surfplattans möjligheter även i andra ämnen utöver 

svenskämnet, då det är ett flexibelt hjälpmedel. 

Tanimoto, Thompson, Berninger, Nagy och Abbott (2015, s. 682) har i sin studie angående 

skrivutvecklande arbetssätt för barn med läs- och skrivsvårigheter kommit fram till att 

surfplattan är ett bra verktyg för dessa elever. Genom digitala skrivövningar som eleverna 

gjorde upptäcktes även att de nya kunskaperna kunde användas när de sedan skrev med papper 

och penna. Brevik och Davies (2016) menar att surfplattan är ett bra verktyg för lärare att 

använda sig av för att göra observationer av elevernas utveckling då läraren tydligt kan se hur 

kunskaperna förändras. Att arbeta med surfplattan som ett skrivverktyg har också visat sig vara 

bra då eleverna själva börjar tänka på vilka strategier de använder. Enligt undersökningarna 

som gjordes i studien var surfplattan ett rikt verktyg att använda och som kom med flera 

möjligheter. Brevik och Davies (2016) menar att studien bygger på ett sociokulturellt tänkande 

eftersom det handlar om verktyg och social interaktion i lärandet.  

Walsh och Farren (2018, s. 159) har i deras undersökning också utgått från det sociokulturella 

perspektivet. I deras undersökning lyfter de att lärarna som deltog i deras undersökning ger 

eleverna möjligheten att själva leta information bland ett brett utbud på surfplattan. Eleverna 

får använda sitt eget omdöme när de forskar på internet efter lämpliga fakta. Däremot övervakas 

denna informationssökning kontinuerligt av läraren för att behålla säkerheten och för att se till 

att eleverna söker bland lämpligt innehåll. Det är även viktigt att läraren ser till att källorna som 

eleverna tar information ifrån har bra kvalité. Walsh och Farren (2018, s.161) påpekar att även 

om lärarna har flertal applikationer att välja mellan i deras undervisning så använder de sig 

regelbundet av ett specifikt antal valda. Dessa applikationer är synkroniserade och uppdaterade 

så att alla lärare och elever har samma tillgång till samma innehåll på alla surfplattor. När det 

uppstår mindre tekniska problem, som till exempel urladdade surfplattor eller arbeten som inte 

sparats, får lärarna finna andra vägar att fortsätta undervisningen på (Walsh & Farren, 2018, s. 

163). Däremot menade lärarna i undersökningen att det är centralt med kunskap om surfplattor 

och dess teknik för att kunna fullfölja lektioner som blir avbrutna av tekniska problem (Walsh 

& Farren, 2018, s. 164).  

När surfplattor används i undervisningen kan tekniska problem uppstå oförutsägbart. Oavsett 

problem måste läraren vara förberedd på att fortsätta undervisningen utan ett digitalt verktyg 

till hjälp (Walsh & Farren, 2018, s. 163). Walsh och Farren (2018, s.167) menar därför att lärare 
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bör investera tid i att lära sig handskas med surfplattor tekniskt och med hjälp av det kunna 

underlätta situationer där problem kan ske. Det är även viktigt att lärare lär sig använda 

surfplattor på ett kunskapsutvecklande sätt i sin undervisning och de bör veta vilka 

applikationer som ska användas för att ge eleverna rätt information och kunskap (Walsh & 

Farren, 2018, s.167). 

Dunn och Sweeney (2018, s.863) påpekar att lärare strukturerar upp en undervisning där 

eleverna får arbeta i par eller mindre grupper när de använder surfplattan under en skrivlektion. 

Lärarnas tanke bakom indelningen var att elevernas förtroende och deltagande ökade när de 

fick ta del av grupper med blandad förmåga. Indelningen ser olika ut beroende på vilken typ av 

skrivuppgift som ska utföras. Ibland arbetar eleverna med elever med liknande kunskapsnivå 

som dem själva och ibland arbetar de med elever med andra förmågor. Det essentiella, enligt 

lärarna, är att eleverna alltid har en klasskamrat som stöttar dem i skrivandet (Dunn & Sweeney, 

2018, s.863). 

Gustavsson (2019) påpekar att utöver de självklara åtgärder som lärare gör i skolan för att 

underlätta inlärningen hos elever, behöver det även lägga stor fokus vid elever med 

språkutvecklande svårigheter. Med hjälp av tekniken finns det flera olika program som kan 

träna barnen på exempelvis avkodning. För de yngre barnen är barnprogramserien Fem myror 

är fler än fyra elefanter ett bra exempel där fokuset ligger på att bokstäver och ljud kopplas 

samman. Gustavsson (2019) tillägger också att elever med exempelvis dyslexi kan med hjälp 

av fokuserade övningar inom språkljud öva upp både sina läsförmågor och skrivförmågor. 

Vidare förklarar han att det är betydande att lärare sätter in åtgärder i tidig ålder för de som har 

läs- och skrivsvårigheter. Det har även varit lyckat att dela in elever i mindre grupper 

kombinerat med en-till-en undervisning och helklassundervisning. Enligt Skolverket (2019b) 

behöver barn med dyslexi eller andra språksvårigheter en högkvalitativ undervisning med 

stimulerande sociokulturell lärandemiljö. Lärarens yrkesskicklighet är en central faktor för 

elevens utveckling och ett tydligt ledarskap där man övervakar elevens framgångar samt att ha 

en god kontakt med föräldrar. 

Enligt Sessions et al. (2016, s. 224) kan lärare förbättra sin skrivintroduktion för eleverna 

genom att inkludera applikationer som innehåller möjligheter till skrivande, det vill säga 

skrivapplikationer. Med hjälp av dessa applikationer kan eleverna inkludera de element som är 

nödvändiga för en skrivutveckling. För en bredare utveckling kombineras även applikationerna 

med lärarens lektioner och instruktioner för korrekt skrivande. Läraren bör finnas som stöd för 
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eleverna och uppmuntra dem i deras användning av digitala verktyg. Ching (2018, s. 372) 

menar att lärare bör vara medvetna om vilka alternativa skrivverktyg som finns i enheterna, för 

att skapa en utvecklande undervisning med digitala verktyg. Olika skrivverktyg passar olika 

elever och på så sätt är inget tillvägagångsätt för skrivande bättre än det andra (Ching, 2018, s. 

371).  
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6. Diskussion 
Diskussionen består av en presentation och diskussion av informationssökningen under 

rubriken metoddiskussion (6.1). I rubriken resultatdiskussion (6.2) presenteras resultatet i 

relation till syfte och ämnesområde. Som avslutning presenteras även förslag på vidare 

forskning i (6.3).  

6.1 Metoddiskussion 
Vetenskapliga artiklar hittades på både svenska och engelska. Det väsentliga var att artiklarna 

innehöll relevant information för skrivundervisningen i skolan överlag och att terminologin från 

svenska ord till engelska ord blev rätt i sökningarna. Informationssökningen var en utmaning 

till en början på grund av att de flesta artiklar som hittades fokuserade på alla digitala verktyg. 

Vi anser att digitala verktyg är för generellt för vår undersökning och ville därför avgränsa till 

surfplattor, men genom detta upplevde vi även motstånd då de flesta artiklar är skriva utifrån 

alla digitala verktyg. När vi sedan började söka mer avgränsat och med fokus på surfplattan 

gjorde vi det med engelska ord eftersom dessa ord gav mer träffar. Vi använde oss då av Ipad 

vilket vi dock fick ändra sedan eftersom fokuset inte skulle vara på Ipad utan surfplattan i sig. 

Eftersom Ipad är Apples egen surfplatta fick vi inte tillräckligt med resultat i sökningen som vi 

ville och valde därför ord som surfplatta på svenska och tablet på engelska. I skolan används 

andra märken utöver Apple, detta kan vara en förklaring till att vi fick mer resultat när vi sökte 

på surfplatta eller tablets, då mycket forskning fokuserar på surfplattor generellt och inte 

märken. Under informationssökningen valde vi att lägga mer fokus på engelska sökord då 

utbudet var större vid engelska sökningar än på svenska. Andra sökord som användes var: 

handheld device, digital tools, digital writing.  

I sökandet av artiklar har inget specifikt fokus lagts på årtalen då de publicerades. Eftersom 

surfplattan är relativt ny utgick vi från att artiklarna var tidsmässigt relevanta för vår studie. Om 

sökandet av artiklar hade gjorts mer gemensamt och inte var för sig hade urvalsprocessen 

troligtvis blivit effektivare.   

Under arbetets gång skapade vi ett färgkodningssystem via Googles dokumenthantering där vi 

la in alla artiklar utifrån vad de handlade om. Detta var givande då arbetet ibland skedde från 

två olika håll och alla ändringar som gjordes kunde ses av oss båda. Dokumentet gav oss då 

tillgång till alla artiklar som vi båda hittade eftersom alla hamnade på samma plats. Under 

arbetets gång blev färgkodningsdokumentet även givande då vi kunde gå in i dokumentet och 
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anteckna vilka artiklar som använts, genom detta blev det tydligt hur många artiklar som 

återstod att granskas. Dock hade fler rubriker varit användbart för att kategorisera mer djupare 

för att underlätta ytterligare. När skrivandet skedde individuellt användes också en annan typ 

av färgkodning, vilket var att vi markerade den text vi skrev med olika färger, detta för att 

underlätta läsning för varandra och så att vi tydligt kunde se vilken information som nyligen 

lagts till. För att studien skulle blivit mer tillförlitlig borde vi ha analyserat artiklarna och sedan 

ställt dem emot varandra då vi tydligare hade fått en bild av hur diskussionerna skiljer sig med 

varandra.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar ett blandat resultat för användandet av surfplattor i 

svenskundervisningen. Utifrån de artiklar som har analyserats i studien anser majoriteten att 

surfplattans möjligheter till en bra undervisning väger upp de nackdelar som finns. Det vi har 

presenterat i resultatet är hur surfplattan påverkar elevernas skrivutveckling och hur lärare ska 

förhålla sig till enheten för att det ska stödja elevernas utveckling. Detta skrivverktyg kan 

givetvis användas inom andra ämnen än enbart svenska då den ger möjlighet till olika 

ämnesspecifika applikationer.  

6.2.1 Lärares förhållningssätt till digitala verktyg i skrivundervisningen 

Mycket av den forskning som har analyserats påpekar vikten av att lärare bör utveckla sina egna 

kunskaper kring tekniken i takt med att den introduceras i skolan. Detta är även något som 

deltagarna i Walsh och Farrens (2018) undersökning har påpekat i intervjuerna. Liknande 

resonemang återkommer även i övriga artiklar. Utifrån vad vår studie visat kan vi tydligt se att 

lärare bör vara pålästa och uppdaterade kring tekniken och mjukvaran. Om läraren inte är det 

kommer elevernas utveckling också påverkas eftersom de tappar sitt förtroende för lärarens 

kunskaper. Studien visar att lärarens auktoritet försämras om hen har bristande kunskaper. Om 

lärarens kunskaper är i fas med tekniken kan undervisningen vara givande och ge möjligheter 

till ett brett innehåll med kunskaper. Det är dock lika betydelsefullt att lärare idag inte utesluter 

att låta elever skriva med papper och penna men de ska självklart ta tillvara på de skrivverktyg 

och möjligheter som ges.  

I bakgrunden beskrivs det sociokulturella perspektivet, som majoriteten av artiklarna i studien 

bygger på. Bland annat Dunn och Sweeney (2018, s. 863) påpekade att grupparbeten i samband 

med surfplattor i skrivundervisningen är ett givande arbetssätt. Även Gustavsson (2019) 

påpekar vikten av att eleverna ska få arbeta i par, i synnerhet elever med skrivsvårigheter. Dessa 
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arbetssätt stärks i styrdokumenten (Skolverket, 2019), där en sociokulturell lärandemiljö är en 

avgörande del i undervisningen. Med hänsyn till detta resultat skulle surfplattan vara ett 

gynnsamt stöd för eleverna i deras grupparbeten, då enheten ger stora möjligheter till utveckling 

via olika skrivapplikationer som kan användas vid specifika arbetstillfällen. De olika 

applikationer som surfplattan tillhandhåller ger eleverna en chans att bredda sin 

skrivutveckling, vilket Sessions och Kang (2016, s. 224) påpekar i deras studie. Däremot anser 

vi att det är väsentligt att eleverna känner sig trygga i deras arbetsgrupper. Denna tanke stödjs 

i styrdokumenten (Skolverket, 2018a, s. 18) där det står att undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.  

6.2.2 Hur elevers skrivutveckling påverkas av surfplattans inträde i 
skrivundervisningen 
Vi fick i vår litteraturstudie fram resultat som visade på både för och nackdelar kring 

användandet av surfplattor i skrivundervisningen. Tekniska problem är exempel på sådant som 

påstods vara en nackdel. Enligt Skolverket (2018a, s. 13) ska eleverna använda digitala verktyg 

på ett sätt som främjar deras kunskapsutveckling. Det är upp till varje lärare att därför planera 

en undervisning där användandet av surfplattan och dess teknik inte blir ett hinder för elevernas 

skrivutveckling. Om det sker tekniska problem bör läraren vara förbered på att fortsätta 

undervisningen utan det tekniska hjälpmedlet, så att elevernas lärande inte bromsas. Vi har 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) upplevt att tekniken kan orsaka problem 

som inte läraren kan hantera. Internetuppkompling är en stor faktor som behöver fungera för att 

eleverna ska kunna använda sina surfplattor, det är också ett av de hinder som lärare bör vara 

beredda på (Walsh & Farren, 2018 s. 163). Vidare visar viss forskning på att surfplattan har en 

negativ inverkan på elevernas finmotorik, då de förlorar chansen till att träna på den. Detta är 

något vi uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), då elevernas 

handstil har varit otydlig och svår att läsa. Detta kan även göra det svårt för lärare att rätta 

elevers uppgifter som är skrivna för hand.  

Analysen av artiklarna visade däremot även på möjligheter med användandet av surfplattor i 

skrivundervisningen. En central fördel enligt de flesta artiklar är motivationen som ökar hos 

eleverna i arbete med surfplattan. Enligt Skolverket (2018a, s. 17) ska undervisningen ge 

eleverna möjligheten till att själva kunna söka information och utveckla sina kunskaper, via 

läromedel som till exempel digitala verktyg. Detta är något som Dunn och Sweeney (2018, s. 

864) påvisar har hjälpt att aktivera och motivera de elever i deras studie som annars är 

motvilliga till att skriva. Att ge eleverna möjligheten att arbeta på egen hand anser vi är viktigt, 
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däremot bör läraren finnas som stöd för att föra eleverna i rätt kunskapsriktning. Detta är något 

som även belyses i Skolverket (2018a, s. 17) där det står att lärarna ska ge eleverna ett aktivt 

lärarstöd i deras användande av läromedel.  

Att använda surfplattan vid skrivundervisning har även gett eleverna större chans att arbeta med 

multimodalitet. Våra analyser har visat att möjligheten till att använda både bild, ljud och skrift 

i samband med skrivutveckling ökade elevers motivation och vilja till att skriva (Sessions et 

al., 2016, s. 222).  

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Trots det resultat som studien visade krävs vidare forskning kring ämnet för att kunna se hur 

elevers skrivutveckling påverkas. Surfplattan är ett relativt nytt verktyg i skolans undervisning 

idag, vilket kan förklara bristen på forskning. I vidare forskning hade det varit av intresse att 

undersöka skillnader på elevtexter som är skrivna på papper och på surfplattan. Med en sådan 

undersökning hade man tydligare kunnat se likheter och skillnader mellan de två olika 

arbetssätten. Lika essentiellt anser vi att det är att forska vidare om hur elevernas motorik 

påverkas av att skriva digitalt. Då detta ämne är av värde för många lärare, kan det likaledes 

vara av intresse att undersöka vidare kring arbetet med surfplatta inom svensk skola där vi 

upplevde att forskning fattades. Avslutningsvis anser vi att mer forskning behövs angående 

autokorrigering som finns i de digitala skrivverktygen då vi ser att detta kan bli ett hinder för 

elevers skrivutveckling. Om en elev förlitar sig allt för mycket på autokorrigering kan det leda 

till att eleven inte utvecklar sina egna kunskaper kring stavning. 
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Studien gjordes 
på fyra 
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genom intervjuer 
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Irland.  

Sociokulture
ll teori 

Resultatet visade 
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hindret vid 
användandet av 
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utveckling. 
Däremot var det 
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V., Otaiza, M. 
J. & 
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Read, write, 
touch: Co-
construction 
and 
multiliteracies 
in a third-
grade digital 
writing 
exercise.  
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var att förstå hur 
multimodalitet och 
teknologi kan 
arbeta ihop för att 
stödja elevers 
läsande och 
skrivande.  

Kvalitativ metod 
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på 51 elever i 
årskurs 3. 
Eleverna fick 
använda en 
multimodal 
surfplatta i en 
”läsa sig till 
skrivning” 
aktivitet.  
 
Costa Rica.  

Sociokulture
ll teori 

Resultatet visade 
att alla 51 elever 
slutförde 
aktiviteten. 
Surfplattan 
erbjöd fördelar 
för elevernas 
skrivutveckling.  
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Wiley, Journal 
of computer 
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learning.  
Sessions, L., 
Kang, M. O. & 
Womack, S. 
(2016).  
 
The neglected 
“R”: 
Improving 
writing 
instruction 
through iPad 
apps.  
 
TechTrends.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna av att 
införa iPad-
applikationer i 
skriv-
undervisningen.  

Kvalitativ metod 
 
Studien gjordes 
på en årkurs 5. 
Man tittade på 
skillnaden i 
användandet av 
papper och penna 
i klassen, samt 
användandet av 
surfplattor.  
 
USA.  

 Resultatet visade 
att de elever som 
använda 
surfplatta och 
dess 
applikationer 
skrev mer 
sammanhängand
e texter med 
detaljer, än 
eleverna som 
skrev med 
papper och 
panna. Även 
motivationen 
påverkades 
positivt vid 
användandet av 
applikationer.  

Dunn, J. & 
Sweeney, T. 
(2018).  
 
Writing and 
iPads in the 
early years: 
Perspectives 
from within 
the classroom.  
 
British journal 
of educational 
technology. 
Vol. 49, NO. 
5.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
vad lärare och 
elever tänkte kring 
användandet av 
surfplattor i skriv-
undervisningen, i 
jämförelse med 
användandet av 
papper och penna.  

Kvalitativ metod 
 
Studien gjordes 
på tre lärare och 
deras klasser, 
genom intervjuer, 
fokusgrupper och 
ledda virtuella 
turer på 
surfplattan.  
 
Irland.   

Konstruktivi
stisk teori 

Resultatet visade 
att alla deltagare 
rapporterade 
fördelar med 
användandet av 
surfplattan i 
skriv-
undervisningen. 
Fördelar som 
nämndes var 
bland annat 
större utbud av 
utveckling och 
kreativitet.  
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Brevik, L. M. 
& Davies, C. 
(2016).  
 
The potential 
of digital tools 
for enabling 
the 
observation of 
comprehensio
n in the 
classroom.  
 
Nordic journal 
of digital 
literacy. Vol. 
11, NO. 2.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
digitala verktygs 
roll i 
undervisningen 
och hur de kan 
stödja lärare i 
deras 
observationer 
kring elevers 
förståelse.  

Kvalitativ metod 
 
Studien gjordes 
på fyra 
gymnasie-
klasser, genom 
intervjuer, 
berättelser och 
iakttagelser.  
 
Norge 

Sociokulture
ll teori 

Resultatet visade 
att digitala 
verktyg ger 
lärarna värdefull 
information om 
elevernas 
användning av 
förståelsestrategi
er och elevernas 
inlärnings-
processer.  

Johansson, V. 
(2010). 
 
Språkutvecklin
g i tal och 
skrift – är det 
någon 
skillnad? 
 
Svenskans 
beskrivning - 
Institutionen 
för 
språkstudier 
Umeå 
universitt 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
när man egentligen 
har lärt sig att 
skriva.  
Studien syftar att 
ta reda på om 
skriftspråksutveckl
ingen fortsätter 
efter 25 års ålder. 
Studien redovisar 
resultat ur 
Spencerprojektet. 

Kvalitativ metod 
 
Studien gjordes 
av både talade 
och skrivna texter 
från 10-åringar, 
13-åringar, 17-
åringar och 
vuxna 
universitetsstuder
ande.  
 
I varje 
åldersgrupp 
ingick det 20 
kandidater. 
 
Sverige 

Kognitiv 
teori 

Resultatet visade 
att tal- och 
skriftspråksutvec
kling intrigerar 
med varandra 
och att en person 
drar fördel av 
olika strategier. 
Studien visar 
även att det 
krävs fler 
undersökningar 
för att få en 
helhetsbild av en 
persons 
språkkompetens. 
 
 
 

Fridolfsson, I. 
(2019) 
 
Alfabetisk 
avkodning 
 
LegiLexi – 
god 
läsförmåga 

Syftet med artikeln 
är att belysa hur 
barns 
språkutveckling 
sker och hur man 
arbetar med 
alfabetisk 
avkodning. 

Kvalitativ metod 
 
Studien är en 
litteraturstudie 
med samlad 
information från 
flera olika källor.  
 
Sverige 

 Resultatet av 
studien visar hur 
den alfabetiska 
avkodningen och 
utvecklingen av 
den går till samt 
hur avkodningen 
bidrar till 
läsförmågan.  
	
	



29 
 

Tanimoto, 
Thompson, 
Berninger, 
Nagy & 
Abbott. (2015) 
 
Computerized 
writing and 
reading 
instructionfor 
students in 
grades 4–9 
with specific 
learningdisabi
lities affecting 
written 
language 
 
Journal of 
computer 
assisted 
learning 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur elever med 
läs- och 
skrivsvårigheter 
utvecklades under 
tre månaders tid, 
när de fick skriva 
digitalt. 

Kvasiexprimentel 
design 
 
Studien gjordes 
av elever mellan 
årskurs 4–9 av 
elever med 
inlärningssvårigh
eter. Eleverna 
fick delta i arton 
databaserade 
lektioner som 
pågick i fyra 
timmar. Under 
dessa lektioner 
tränade de på 
språket.  
  
 
USA 

 Resultatet visar 
att elever med 
Läs- och 
skrivsvårigheter 
gynnas av att 
arbeta med Ipad 
under en period, 
för att sedan lära 
sig handskrift. 

Dahlström, H. 
(2018) 
 
Digital writing 
tools from the 
student 
perspective -
Access, 
affordances, 
and agency 
 
Linked 
Springer 

Syftet med denna 
studie var att 
förstå och 
diskutera 
elevernas 
förhållande mellan 
den digitala 
åtkomsten och 
studenternas 
upplevda vinst i 
digitalt skrivande. 
 
 

Studien gjordes 
utifrån kvalitativa 
intervjuer och 
statistiska 
undersökningar 
av sex olika 
klasser i fem 
olika skolor i 
Sverige. 

Social 
semiotic 
teori 

Resultatet av 
studien tyder på 
att 
skrivutveckling 
som fokuserar på 
studentbyrån kan 
bidra till ökad 
värdering kring 
skrivundervisnin
g.  

Ching, L, K.	
(2018) 
	
Tools Matter: 
Mediated 
Writing 
Activity in 
Alternative 
Digital 
Environments 
	
Sage Journals 

Syftet med studien 
var att utveckla en 
tydligare förståelse 
för hur digitala 
skrivverktyg kan 
forma författarens 
skrivprocesser.  

Kvalitativ metod 
 
Studien bygger 
på arton elev 
uppsatser som 
har granskats 

Cultural-
historical 
activity 
theory 
(CHAT) and 
actor-
network 
theory 
(ANT) 

Resultatet visade 
att vi behöver 
fokusera mer på 
vilka 
skrivverktyg 
som används i 
undervisning, 
detta eftersom 
det spelar stor 
roll vilka sorters 
verktyg som 
används.  
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Gustavsson, S. 
(2019) 
 
Dyslexi 
 
LegiLexi – 
god 
läsförmåga 

Syftet med denna 
artikel är att belysa 
dyslexin och hur 
ett barn påverkas 
av att ha skriv- och 
lässvårigheter. 
Artikeln syftar till 
att hjälpa lärare att 
få kunskaper om 
hur man 
undervisar elever 
med dyslexi. 

Kvalitativ metod 
 
Studien är en 
litteraturstudie 
med samlad 
information från 
flera olika källor.  
 
Sverige 

 Resultatet visar 
vad man som 
lärare bör tänka 
på när man 
arbetar med 
barns som 
misstänks eller 
konstaterad 
dyslexi. 
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Read, Write, Touch: Co-Construction and Multiliteracies in a Third-Grade Digital Writing 

Exercise. (årskurs 3) 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/epdf/10.1111/jcal.12224 

Digital writing tools from the student perspective Access, affordances, and agency. 
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The potential of digital tools for enabling the observation of comprehension in the classroom 
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The Neglected “R”: Improving Writing Instruction Through iPad Apps. (årskurs 5) 

https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/content/pdf/10.1007%2Fs11528-016-0041-8.pdf 

Writing and iPads in the Early Years: Perspectives from within the Classroom. 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/epdf/10.1111/bjet.12621  

Tools Matter: Mediated Writing Activity in Alternative Digital Environments 
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