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Abstract  

 

English title: Digital teaching materials in the teaching in Swedish subjects in 4th grade: 
Tablet and pupils' writing skills 
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Supervisor: Lina Nyroos 
 

Spring terms 2018 
 
This study is based on teachers ‘perception of how digital tools affect pupils' ability to write 

in the subject Swedish in the 4th grade. The purpose is to investigate how the teachers use and 

work with digital tools in writing lessons during the Swedish lessons. 

The questions that the study will be based on are: How do the Swedish teachers use the digital 

tool, tablet, in their Swedish education? How does the Swedish teacher in the 4th grade 

perceive the spelling and writing of the pupils by the digital tool, tablet? 

The study consists of qualitative methods based on observations and interviews. Data has 

been collected through four observations with two teachers and four interviews with four 

teachers. The result has shown that all teachers use the tablet as a digital tool in the writing 

course, in the Swedish subject. The main tool is used in teaching to produce texts in different 

forms, but also for all pupils to feel involved regardless of the intended ability or needs. The 

result also shows that teachers feel that the use of digital tools influences pupils' motivation 

for learning mostly positively. Two of the teachers think that traditional writing reinforces the 

writing skills of pupils because they can practice writing letters while the other two teachers 

prefer to use the tablet as pupils perform better in writing. Furthermore, the result has shown 

that text writing on the tablet has led the pupils to develop and process their texts more 

compared to handwriting. Tablet use can also have positive and negative effects on pupils' 

writing development. The conclusion of the study is that the use of the tablet typically has a 

positive effect on the pupils' writing development in the production of texts. 

 

Keywords: digital tool, tablet, artefact, traditional tool, Swedish teaching  
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1. Inledning  

Tekniken utvecklas och skolan digitaliseras. I dagens samhälle har den digitala världen tagit fart i både 

hemmet, vardagslivet och i skolan. Barn och ungdomar växer upp i ett samhälle där informations- och 

kommunikationstekniken (IKT) är en naturlig del av samhället och där digitala verktyg betraktas som 

något självklart. I skolan blir det allt mer vanligt att det används digitala verktyg i form av surfplatta, 

smartboards, dator och internet. Sedan 1990-talet har IKT-användningen intagit ett stort utrymme i vårt 

lärande och kunskapsinhämtning. Hylén (2011, s.23) menar att när IKT har börjat inta en stor plats i 

samhället, finns det ingen anledning till varför digitala verktyg inte ska etableras i skolans värld. Skolan 

är den plats som utvecklar framtidens elever och därför behöver skolan nödvändigtvis vänja sig vid att 

framställa en mer digitaliserad skola. Digitalisering är en utveckling som har hållit på i cirka 20–30 år 

och med internets start i skolan i mitten av 1990-talet, har utvecklingen ökat (Hylén 2011, s.5). I nuläget 

är det smartboards och surfplattor med tillhörande program och appar som är de digitala verktyg som 

används i undervisningen.  

 

Eftersom skolan allt mer tar in digitala verktyg i undervisningen har läraren därför ett ansvar att lära 

eleverna behärska och använda digitala verktyg. Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr11, står det att 

skolan har ett ansvar för att varje enskild elev ” kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2014, s.14). Vidare tar 

läroplanen upp i det centrala innehållet för ämnet svenska att eleverna ska kunna uttrycka sig genom 

handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator (Skolverket 2014, 

s. 224). Kommentarmaterial för ämnet svenska (2016, s.6) betonar vikten av att eleverna ska få en 

möjlighet att bli bättre på sitt skrivande för att på ett tydligt och praktiskt sätt kunna kommunicera med 

sin mottagare, eftersom samhället håller på att bli mer digitaliserat. Vidare i kommentarmaterialet står 

det att det här sättet ska ske via tydlig handstil i skrivprocessen men även via förmågan att skriva på en 

surfplatta (Skolverket 2016, s.6). Förutom det här är det också viktigt att eleverna får kunskap om hur 

det digitala verktyget surfplatta som hjälpmedel används vid bearbetning av text. Vidare står det i Lgr11 

att skolan ska ta ansvar för elevernas inhämtning och utveckling av kunskaper som är viktiga för varje 

enskild elev och som ger en grund för fortsatt utbildning (Skolverket 2014, s.14).  Enligt Lgr 11 ska 

eleverna möta och utveckla olika uttrycksformer i skolan och fokus ska ligga på skapande aktiviteter. 

Surfplattan som digitalt verktyg ska i kombination med traditionella läroböcker och andra skapande 

aktiviteter bidra till en växlad undervisning, där elevernas alla sinnen och uttrycksformer kommer till 
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användning. I undervisningen ska surfplattan inte vara målet med lektionen utan vara ett tillägg 

(Trageton 2005). 

 

Internationell och nationell forskning som har gjorts visar båda positiva aspekter av surfplattans 

användning i undervisningen i ämnet svenska. Sammanfattningsvis menar samtliga forskare att eleverna 

blir mer intresserade av skolarbetet, dels för att det digitala verktyget är lustfylld att använda och dels 

för att eleverna upplever det digitala skrivandet som enklare jämfört med traditionellt skrivande. Vidare 

menar forskarna att det digitala verktyget inte är själva resultatet, utan inställningen till användningen av 

surfplattan, ledarskap, kompetensutveckling och stödinsatser är också betydelsefulla. Surfplattans 

användning kan även gynna de eleverna med särskilda behov. Med detta syftas det till att det i 

klassrummet finns minst två till fyra elever som har någon form av diagnos som exempelvis dyslexi, 

ADHD eller språkstörning och därför kan surfplattan vara ett bra verktyg för dessa elevers utveckling. 

Detta kan förknippas med Lgr11 som menar att lärare och andra vuxna som arbetar på skolan ska bli 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samspela för att göra skolan till en god 

miljö för utveckling och lärande (Skolverket 2014, s14). 

 

Målet med denna studie är därmed att undersöka hur lärare uppfattar att digitala verktyg påverkar 

elevers skrivförmåga i ämnet svenska i årskurs 4. Vidare vill jag ta reda på hur svensklärarna använder 

och arbetar med digitala verktyg i skrivundervisningen under svensklektionerna. Utvecklingen har gått 

fort och mycket har hänt på 20 år. Det innebär att under dessa år har det skett en stor ökning av digitala 

verktyg i skrivundervisningen i ämnet svenska. Mitt intresse för att skriva kring digitalt verktyg väcktes 

under min sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som jag fått under min lärarutbildning. Under 

min första VFU som var år 2015 användes inga digitala verktyg av eleverna vid skrivarbetet i 

svenskundervisningen, utan det var det traditionella som gällde vad avser papper och penna samt en 

whiteboardtavla. Idag, tre år senare har skolan utvecklats i form av surfplatta och smartboards som 

digitala verktyg i svenskundervisningen. Enligt Steinberg (2013) beror möjligheterna i sig inte enbart på 

de digitala verktygen utan också på självaste läraren. Genom att ha förfogande till digitala verktyg som 

smartboards och surfplatta, kan det skapa stora möjligheter hos läraren parallellt med att ha ett ansvar 

över att kunna handskas med dessa verktyg. Vidare menar Steinberg (2013) genom att använda dessa 

verktyg ändrar man som lärare elevernas förutsättningar för lärande och för hur eleverna möter språket. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Denna studie undersöker hur lärare uppfattar att digitala verktyg påverkar elevers skrivförmåga i ämnet 

svenska i årskurs 4. Syftet är att undersöka hur lärarna använder och arbetar med digitala verktyg i 

skrivundervisningen under svensklektionerna.  

 

Frågeställningarna som studien utgår ifrån är följande:  

 

• Hur använder sig svensklärarna av det digitala verktyget surfplatta i sin svenskundervisning? 

• Hur uppfattar svensklärarna i årskurs 4 att elevernas stavning och skrivande påverkas av det 

digitala verktyget ”surfplatta”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Disposition  

Under nästa avsnitt redogörs det för studiens bakgrund, vilket inkluderar skolans styrdokument, 

digitaliseringens införande i undervisningen och surfplattans för-och nackdelar med dess användning. 

Vidare presenteras teoretiska utgångspunkter, där det sociokulturella perspektivet ligger till grund för 

denna studie samt tidigare forskning som har undersökt elevers skrivförmåga utifrån det digitala 

verktyget, surfplatta och traditionellt skrivande i undervisningen. Studien fortsätter vidare med en 

framställning av arbetets metoder och analysmetod. Till följd av detta presenteras det empiriska 

materialet i resultat och analysdelen utifrån intervjuer och observationer med koppling till tidigare 

forskning och teori. Studien avslutas med en slutdiskussion där det redogörs för studiens resultat, metod 

och förslag på vidare forskning. 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs det för hur styrdokumentet tillsammans med skollagen och läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) ser på digitalisering och inkludering i svenskundervisningen. Vidare redogör 

undersökningen för IT och IKT i lärandet och inkludering samt för digitalisering av den svenska skolan 

och lärarens digitala kompetens.   

 3.1 Vad säger styrdokumenten om digitala verktyg? 

Styrdokumentet är ett generellt samlingsbegrepp för olika dokument som berättar om och styr skolans 

verksamhet, vilket innebär hur skolan ska förhålla sig till skilda händelser eller särskilda fall, men även 

hur skolan ska genomföra sitt arbete. Till de styrdokument som reglerar skolan räknas bland annat 

skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan. Skollagen slår fast vid att skolan ska se till 

att varje elev skaffar sig och utvecklar kunskap som är bra för elevens förbättring och didaktik. 

Utbildningen ska gestaltas för att kunna bidra till varje elevs enskilda utveckling och för att förbereda 

eleven för vidare förkunskaper.  Vidare ska utbildningen understödja den sociala gemenskapen och 

bidra till en god aktiv grund för att eleven ska kunna bli en god samhällsmedborgare. Skolan ska beakta 

elevernas olika behov och förutsättningar samt ge eleverna hjälp och motivation för att eleverna ska 

kunna utvecklas (SFS 2010:800).   

 

Läroplanen för grundskolan talar om att utbildningen ska vara mellanhand vid och förankra respekt för 

de mänskliga och demokratiska rättigheterna som vårt samhälle vilar på. Det innebär att varje lärare 

eller annan personal på skolan ska arbeta för varje elevs egenvärde och respekt för den gemensamma 

miljön. Undervisningen som inträffar i klassrummet ska vara anpassad efter varje enskild elevs behov 

och förutsättningar. Vidare ska undervisningen understödja elevernas pågångna didaktik och utveckling 

av kunskap utifrån elevernas bakgrund, tidigare kunskaper och språk (Skolverket 2014, s.8) I läroplanen 

för grundskolan återspeglas användningen av IKT i det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 4. 

Undervisningen i ämnet svenska ska även bidra till att eleverna blir bekanta med informationssökning i 

olika medier och källor, genom bland annat sökmotorer på Internet. I det centrala innehållet ska ämnet 

svenska därmed skildras (talas om,beskrivas) eftersom eleverna i undervisningen med hjälp av en dator 

eller ett annat digitalt verktyg som surfplatta kunna skriva, redigera texter samt få skapa texter där de får 

kombinera ord, ljud och bild (Skolverket 2014, s.249). 

 

I denna studie används några relevanta delar ur kursplanen för ämnet svenska som lämpar sig efter 

digitala verktyg och elevers skrivförmåga eftersom undersökningen behandlar det digitala verktyget, 
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surfplatta, i elevens skrivförmåga. Skrivförmågan hamnar i detta fall, med koppling till det centrala 

innehållet för årskurs 4–6, under rubriken ”läsa och skriva” (Skolverket 2014, s.222).  

Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket 2014, s.9) är ett av skolans uppdrag att förmedla de 

kunskaper eleverna är i behov av för att de ska kunna ”orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. Vidare framgår det under övergripande mål och 

riktlinjer under rubriken kunskaper att skolan har ett ansvar för att varje elev efter genomgången 

grundskola ” kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket 2014, s.14). I kursplanen för ämnet svenska står det skrivet att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva. Vidare ska eleverna i undervisningen ges 

möjligheter att utveckla kunskaper om hur de uttrycker egna åsikter och tankar i olika typer av texter 

och genom olika medier (Skolverket 2014, s.222). Enligt kommentarmaterialet (2016, s.7) för ämnet 

svenska definieras skilda medier som antingen pappersburna eller digitala. Vidare i det centrala 

innehållet ingår rubriken ”läsa och skriva” och här ingår handstil samt att skriva, disponera och redigera 

texter för hand och med hjälp av dator (Skolverket 2014, s.224). Detta går hand i hand med 

kommentarmaterialet (2016, s.12–13) för ämnet svenska som betonar vikten av att elever får möjlighet 

att utveckla sitt skrivande för att på ett tydligt och funktionellt sätt kommunicera med sin mottagare, 

eftersom världen håller på att utvecklas mer digitaliserat. Det här ska ske via väl synlig handstil i 

skrivprocessen samt tillgång till att skriva på dator eller surfplatta. Förutom detta är det betydelsefullt att 

eleverna får kunskap om hur man använder digitala verktyg som hjälpmedel vid bearbetning av text.  

 3.2 Digitaliserings intåg i den svenska skolan 

Under 1970-talet påbörjades digitaliseringen av den svenska skolan och det var under den här tiden som 

det köptes in datorer till skolorna. År 1974 startades försöksprojektet ”Datorn i skolan (DIS)” med tre 

huvudområden vilka var, datalära, ämnesknuten datoranvändning och datorstödd undervisning. Syftet 

med detta projekt var att undersöka möjligheten att göra undervisningen mer modern utifrån det digitala 

verktyget dator samt dess potential att fungera som ett redskap för elevernas kunskapsinhämtning 

(Fleischer & Kvarnsell 2915, s. 39). På 1980-talet infördes läroplanen Lgr 80 med det nya ämnet 

datalära, vilket kom att bli ett obligatoriskt kunskapsområde. Införandet av datalära och 

datoranvändningen i styrdokumentet sammankopplades med ett förändrat arbetssätt i riktning mot ökad 

elevaktivitet och en ändrad organisation av undervisning. Detta kan förknippas med DIS-projektet vars 

erfarenheter kom att ligga till grund för 1980-talets undervisning i datalära med fokus på att ge en 

förståelse för datorer som verktyg samt datorns roll i samhällsutvecklingen (Hylén 2011, s.28). År 1991 

bildades skolverket och skolöverstyrelsen lades ner, vilket påverkade hur nya IT-satsningar gjordes. 

Tillexempel flyttades fokus till användningen av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen. I 
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och med Internets inträde i skolorna i mitten av 1990-talet öppnades en ny värld. Till följd av den 

finanskris som uppkom i samband med att det under år 2000 inträffade ett kraftigt börsfall för många 

IT-bolag kom det under denna tid att ske mindre IT-satsningar i skolan. Trots att IT-bubblan sprack 

började skolorna använda sig av IT som ett generellt verktyg för informationssökning, skapande, 

kommunikation och bearbetning i början på 2000-talet (Hylén 2011, s. 34). Skolverket (2013) har i sin 

rapport beskrivit att flera skolor satsar mer på IT och skolornas materiella förutsättningar har i och med 

detta stigit. Vidare menar de att digitala verktyg i form av interaktiva skrivtavlor och surfplattor används 

i större omfattning i undervisningen (Skolverket 2013).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv där lärandet har sitt ursprung i Lev Semenovich 

Vygotskij arbete om språk, lärande och utveckling, där både lärare och elev ingår som aktiva parter i 

den sociala processen för lärandet. Anledningen till mitt val av det sociokulturella perspektivet som 

utgångsläge och teoretisk referensram är för att den är lämplig och aktuell för ämnet i studien men också 

för att lärandet i denna teori sker genom interaktioner med andra människor. Genom att interagera och 

kommunicera med omvärlden utvecklas eleven och utvidgar sina kunskaper och erfarenheter. Studien 

kommer att grunda sig på detta perspektiv och resultatet kommer analyseras utifrån de tre sociala 

begreppen inom det sociokulturella perspektivet, vilka är ” den proximala utvecklingszonen, mediering 

och artefakter”. Dessa tre begrepp kommer vara behjälpliga vid sortering av det empiriska materialet 

genom att undersöka hur det digitala läromedlet, surfplatta, inverkar på elevernas digitala skrivande.  

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet grundades av psykologen och teoretikern Lev Semenovich Vygotskij. 

Grunden till det sociokulturella perspektivet är individens förmåga att interagera med sin omgivning.  

Han menade vidare att lärandet sker i sociala omgivningar och i kommunikation med andra. Vi utformas 

från vår erfarenhet, kulturella redskap, sammanträden med andra individer och vår interaktion med 

samhället. Säljö (2014, s.37) citerar det enligt följande: ” Det är genom att höra vad andra talar om och 

hur de föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle göra i varje situation”. Det här kan hända både 

medvetet eller omedvetet beroende på individ och tillstånd (Säljö 2014, s.47). Enligt Vygotskij är 

lärandet något som pågår ständigt, där tidigare lärdomar kan bidra till nya kunskaper. Vidare menar 

Vygotskij att elever som interagerar med vuxna eller med andra elever som är mer erfarna, lär sig 

mycket mer (Kroksmark 2003, s.452).  

 

Ett relevant begrepp är kollektiv kunskap, vilket innebär att informationen är åtkomlig och kan beskrivas 

som den totala kunskap som en generation har förfogande till vid en förutbestämd tidpunkt. Vidare 

menar Säljö (2014, s.216–223) att de kulturella redskapen är i centrum för individens utveckling och 

uppfattning av världen. Säljö (2014, s.13) menar även att det för en individ är väsentligt att kunna 

överföra kunskap mellan varandra. Det innebär att utveckling kan ske över tid genom att man överför 

information och kunskap över generationer för att de kommande generationerna ska fortsätta att 

utvecklas och bygga vidare på de tidigare generationernas kunskap. Kulturella redskap är något som 

behövs för att interagera med kollektiv kunskap. De kunskaper som ligger i fokus kan skifta beroende på 
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samhälle, tidsepok och förutsättningar (Säljö 2014, s.13). Därför kan förutsättningarna för det 

sociokulturella perspektivet se annorlunda ut nuförtiden i jämförelse med hur det såg ut för tjugo år 

sedan.  Detta beror på att det nutida samhället har utvecklats tekniskt där man förses av teknologiska 

förutsättningar. IT-satsningar i skolan har givit större omfattning att använda digitala verktyg i 

undervisningen, som surfplattan. Surfplattan verkar som både ett verktyg för kommunikation och 

lärande, vilket gör det intressant för det sociokulturella perspektivet. Hur vi människor lär kan aldrig 

förenklas till en fråga om endast teknik eller metod, vilket det ibland finns en avsikt att göra, framförallt 

inom skola och utbildning (Säljö 2014, s.12). Han menar vidare att hur en människa lär, utvecklar 

intellektuella och manuella färdigheter, är en öppen fråga som aldrig kommer att lösas i den omfattning 

vi kommer få ett slutligt svar på (Säljö 2014, s.47) Vidare anser han att vi ska se på vår förmåga att lära 

som en del av en betydande och generell fråga om hur lärdomar rekonstrueras.  

4.-1.1 Artefakt 

Enligt Säljö (2014, s.29) används olika fysiska och intellektuella kulturella verktyg för att stärka 

elevernas lärande. De här verktygen kallas för artefakter och är olika redskap som används i 

undervisningen. Artefakterna som verktyg i det här sammanhanget kan vara alltifrån pennor till 

surfplattor. Surfplattor och andra digitala läromedel kan betraktas som fysisk karaktär eftersom de är en 

artefakt, skapad av oss människor. Säljö (2014, s.29) menar vidare att de här artefakterna kan hjälpa 

eleverna att samla ihop erfarenheter och kunskaper men också för att hjälpa eleverna att förstå samhället 

och omvärlden för att de ska kunna vara en del av samhället. Således blir skolans första uppgift enligt 

Vygotskij att skapa en social kontext som driver kunskap genom de här artefakterna som i det nuvarande 

samhället är de tekniska redskapen och i mitt fall surfplattor (Kroksmark 2003, s.454) Det som är 

centralt med artefaktens användning är att det enbart räcker med att man har kunskap om dess 

användning, utan att man behöver ha all kunskap som begärs för artefaktens skapande. En elev kan med 

hjälp av en artefakt få stöd från en annan person som ligger på en högre nivå för att kunna prestera på en 

högre nivå än vad denna elev egentligen skulle klara av. Duek (2013, s.78) menar att artefakterna har en 

mening för elevens lärande och språk.  Det innebär att en elev som med hjälp av och användning av 

artefakten surfplatta, kan skapa kunskap i sitt lärande. Vidare förknippas detta med Säljös (2014) teori 

där det talas om att medierad kunskap skapas genom artefakten och språk. Det är med hjälp av språket, 

artefakten och i det skriftliga samspelet som kunskap medieras (Duek 2013, s.79). Genom artefakten, i 

detta fall surfplatta, kan eleven upptäcka bokstäver och andra symboler, vilket kan vara betydande för 

deras förståelse och innebörden av språkets uppbyggnad och struktur. Elevens upptäckt av tecken och 

förståelse av deras betydelser bidrar till att artefakten får en mening (Duek 2013, s.79)  
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4.1.2 Proximal utvecklingszon 

Inom det sociokulturella perspektivet talar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen som är en zon 

där inlärning av kunskaper sker. Den proximala utvecklingszonen beskrivs av Hwang och Nilsson 

(2011, s.67) som att elevers utveckling och lärande kan betraktas som ett avstånd mellan vad en elev 

klarar av på egen hand och vad denna elev klarar av med hjälp av en vuxen eller lärare. I skolan är det 

lärarens skyldighet att lägga upp en undervisning som ligger inom varje elevs proximala utvecklingszon 

eftersom alla elever ska få lika möjlighet att lära sig. Läraren är i behov av att hitta en balans med 

arbetsuppgifterna som ger lite utmaning för att föra elevernas lärande framåt och se till att de uppfyller 

nästa nivå i sitt lärande. I detta fall fungerar läraren som ett stöd för eleven, vilket betyder att eleven får 

stödstrukturer för att kunna klara av att lösa det problem som den står inför. Denna sorts handledning 

kallas för scaffolding (Säljö 2014, s. 123). I dagens samhälle har digitalisering börjat inta en stor plats i 

undervisningen och därför kan en handledning från läraren med hjälp av det digitala verktyget, 

surfplatta, vara bra för att uppgifterna ligger inom varje enskild elevs proximala utvecklingszon. 

Surfplattan kan bidra med hjälp för att eleven ska kunna komma framåt i sin kunskapsutveckling. Detta 

kan även gynna de elever med särskilda behov som behöver andra metoder för inlärning än det 

traditionella, vad avser att skriva för hand eller läsa en bok. Vidare innebär det även att läraren har 

kunskaper om elevens förkunskaper och kan dela upp en uppgift i mindre delmål och hjälpa eleven 

kommunikativt och kognitivt. Läraren ska alltså inte ge eleven färdiga svar eller lösa problem åt eleven 

för detta skulle inte hjälpa eleven att klara av nästa utvecklingszon. Eleven måste vara aktiv och 

utmanas i sitt lärande för att det ska kunna ske en kunskapsutveckling. Som art är eleven mottaglig och 

har förmågan att ta vara på erfarenheter och kan använda dessa i framtida sammanhang.  

4.1.3 Mediering 

Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Med begreppet 

mediering innebär det att människan använder sig av verktyg för att kunna agera i omvärlden och förstå 

den. Säljö (2014, s.75) beskriver mediering som att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 

utvecklade ur vår kultur och dess lärda och fysiska redskap. Människan använder sig av två olika 

verktyg, vilka är materiella och språkliga verktyg (Säljö 2010, s.185). De materiella verktygen är 

individens verktyg som hen har tillverkat själv, så kallade artefakter. Exempel på materiella verktyg är 

bland annat surfplatta, papper och penna. Mediering sker även i de resurser som finns i elevens språk, 

där språket är det viktigaste medierade verktyget för att kunna utveckla kunskaper och mediera 

verkligheten, vilket innebär att skapa en förståelse för omgivningen. (Säljö 2014, s.82). Enligt Säljö 

(2014, s. 75) har eleven till en början ingen aning om hur verktygen kan eller ska användas och därför 
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kan verktygen användas under handledning från en kunnig lärare. Så småningom lär sig eleverna att 

använda verktyget på egen hand och lär sig bestämma när det bör användas. Medierade verktyg hjälper 

oss att kommunicera, skapa, ta emot och sprida information samt att bevara och skriva texter. 

Strandberg (2006, s.23) menar att lärande sker i kommunikation och att vi nuförtiden lever i ett samhälle 

där vi är omringade av teknologin eftersom den är inordnad överallt, vilket har förändrat vårt sätt att 

kommunicera. I skolan är digitalisering något självklart för eleverna men också för lärarna eftersom det 

används som ett pedagogiskt läromedel. Det som är centralt för det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling är elevens samverkan med fysiska och språkliga verktyg. Dessa verktyg gör det 

möjligt för att kunna kommunicera, sprida information och förflytta oss (Säljö 2014, s.74).  

4.2 Teorisammanfattning och diskussion  

Säljö (2014) beskriver Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande, vilket betyder att lärandet sker i 

interaktion med omgivningen. I denna interaktion använder sig individen av både fysiska och språkliga 

verktyg. Vidare beskriver han dessa två verktyg som verktyg som individen använder och har 

förfogande till för att kunna förstå omvärlden och kunna verka i den. Med detta menar Säljö (2014) att 

allt lärande är medierat och lärandet ses som något som sker i interaktion och kommunikation med 

omvärlden. I samspel med omvärlden tar människan med sig något som kan komma till bruk vid ett 

annat tillfälle. Hur och vad en människa lär sig kan dels bero på tidigare erfarenheter och dels på grund 

av den kulturella omgivningen. En av Vygotskijs grundläggande uppfattningar är att människor befinner 

sig i utvecklingszoner och genom att kommunicera och interagera med andra människor som 

exempelvis en lärare eller elev, kan denna individ lära sig något som sedan kan komma till bruk för att 

kunna ta sig till nästa utvecklingszon. Genom liknande kommunikativa skeenden kan människan bli 

delaktig i förmågor och kunskaper.   

 

Mediering, proximal utvecklingszon och artefakten är centrala begrepp vid 

observationsundersökningarna. Under observationerna kommer jag att titta på hur de undervisade 

svensklärarna arbetar med surfplattan och hur det inverkar på elevernas skrivförmåga. Det 

sociokulturella perspektivet menar att eleverna genom interaktion med sin omgivning samt genom att 

använda fysiska och språkliga verktyg utvecklar sitt lärande kommer att hjälpa mig att undersöka hur 

svensklärarna ser på surfplattans användning i skrivundervisningen. Därmed kommer svensklärarnas 

svenskundervisningar att undersökas för att se om eleverna föredrar digitalt eller traditionellt skrivande. 

Detta kommer att undersökas med hjälp av Säljös (2000) teorier kring de tre centrala begreppen, vilket 

kommer vara till hjälp vid både observationer och intervjuer samt att det kan svara på studiens syfte och 

frågeställningar.   
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Ur ett sociokulturellt perspektiv är fördelen med begreppen proximal utvecklingszon, mediering och 

artefakter att dessa begrepp är centrala och vanligt förekomna i undervisningen av elevers digitala 

skrivande. Genom den proximala utvecklingszonen kan eleven själv visa vad hen klarar av och vad hen 

kan med hjälp från en vuxen eller annan elev. Det är i denna utvecklingszon som förmågan att lära sig 

finns. Genom att samspela med sin omgivning utvecklar eleven sitt lärande (Säljö 2014, s. 12).  Med 

mediering och artefakt som har en stor betydelse i det sociokulturella perspektivet utvecklas eleverna att 

hantera omvärlden med hjälp av intellektuella och fysiska redskap som utgör samordnade delar av våra 

sociala praktiker. Med hjälp av artefakterna kan vi se och förstå hur tänkande tillämpas av människor 

som är verksamma i sociala praktiker (Säljö 2014, s.81). En annan fördel med digitala artefakter i 

undervisningen, är att det kan öka individualiserat lärande där eleverna kan arbeta utifrån sitt eget 

arbetssätt, förutsättningar och tempo. Detta kan även bidra till ökad medierad drivkraft och ökad 

självständighet. Nackdelen med den proximala utvecklingszonen kan vara att alla elever inte får tillgång 

till lika möjligheter och hjälp som andra elever, vilket de är i behov av.  En annan nackdel med 

utvecklingszonen kan vara att läraren inte noterar alla elever och de elever risker att inte utveckla sitt 

lärande. Därmed kan mediering och artefakten innebära en nackdel för elevens lärande eftersom 

användningen av surfplattan bidrar till att eleverna inte upplever världen i någon direkt ursprunglig 

mening. Med detta menas att eleverna i större utsträckning inte får något stöd av läraren i sitt skrivande 

eftersom surfplattan för det mesta har ett inbyggt stavningsprogram. Detta kan bidra till att eleverna 

förlitar sig på att stavningsprogrammet ska korrigera stavelserna och på så sätt känner eleverna att de 

inte behöver något stöd från läraren. Däremot kan det förekomma konsekvenser för elevens skrivande 

med penna och papper, då de här inte har tillgång till något slag av stavningsprogram.  
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5. Tidigare forskning 

Här presenteras några nationella och internationella undersökningar. Studien grundar sig på olika 

skrivverktyg i undervisningen såsom det digitala läromedlet surfplatta och traditionellt skrivande vad 

avser penna och papper på digitala. Dessa forskningar kan förknippas med studiens syfte och 

undersökning då det bygger på hur olika skrivverktyg kan användas i klassrummet och vilken effekt det 

ger för eleverna i deras skrivande och skapande av texter.  

5.1 Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning  

Marie Nordmark (2014) har undersökt elevers skrivförmåga vid användning av digitala verktyg. Denna 

studie analyserar relationerna mellan elevernas skrivande och skolmiljön där skrivandet sker och hur 

eleverna positionerar sig själva och andra i samband med deras användning av digitala artefakter och 

normer i klassrummet. Nordmarks (2014, s.14) forskningsfrågor riktar sig in på att bland annat 

undersöka hur eleverna använder olika digitala verktyg i sitt skrivande och hur dessa verktyg inverkar 

på deras skrivprocess. Nordmark har i sin forskning kommit fram till resultatet som visar att användning 

av digitala verktyg som bland annat surfplatta i skrivprocessen möjliggör ett annat sätt att skriva på än 

vad det innebär att skriva med penna och papper. Detta betyder att de sätt eleverna använder surfplattan 

på även påverkar hur de arbetar i skrivprocessen. Genom att eleverna får skriva på surfplattan bidrar 

skrivandet till att eleverna får en struktur och en tydligare bild över sin skapta text (Nordmark 2014, 

s.165). Det digitala skrivandet gör det möjligt för eleven att kontinuerligt redigera sin text i samma 

dokument under hela skrivprocessen medan handskrivning kräver mer tid och planering. Redigering av 

text på surfplattan gynnar framför allt de elever som är svaga i sitt skrivande eller har någon form av 

diagnos. Detta på grund av att de inte behöver skriva om texten när det blir fel utan kan istället gå 

tillbaka i texten och redigera (Nordmark 2014, s.166). Med detta menar Nordmark (2014, s. 195) att det 

digitala skrivandet kan ses som något positivt för eleven eftersom texten stegvist kan växa fram och 

enkelt skrivas med hjälp av olika redigeringsmöjligheter som ingår i ordbehandlingsprogrammet.  

5.2 Läromedel vid skapande av text  

Anna Åkerfeldt (2014) har undersökt elevernas skrivande vid skapandet av texter. Vidare skriver hon i 

sin avhandling att skrivande genom historien har kunnat utföras med olika typer av redskap. De här 

redskapen har blivit en del av förklaringen att skriva. Dock kan redskapen vara i bakgrunden av själva 

skrivandet och Åkerfeldt (2014) framställer det som att artefakterna kan bli genomsynliga, vilket kan 

vara bra därför att vi inte kan notera våra skrivverktyg kontinuerligt.  I sin avhandling genomförde 

Åkerfeldt (2014) en jämförande studie mellan papper och penna samt digitala läromedel i en 

provsituation, där det deltog tre högstadieklasser. En av frågorna som hon framförde var hur 
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skrivprocessen bli mer omfattande vid användandet av de två olika skrivverktygen.  I studiens resultat 

fann hon bland annat att eleverna tillbringar mer tid vid redigering av sina digitala texter på surfplattan 

samt att de pendlar mellan frågorna i provet. Med detta menar Åkerfeldt (2014) att det kan motivera 

eleverna till att komponera sin text, skriva ner det de vill ha sagt och för att de har en möjlighet att 

enkelt kunna utforma sin text med de möjligheter som ordbehandlingsprogrammet har att erbjuda. 

Vidare la hon märke till att eleverna använder surfplattan som redskap för att tänka samtidigt som de 

skriver (Åkerfeldt 2014).  

5.3 Surfplattans möjligheter för elevernas motivation  

Chou, et al. (2012) har genomfört en pilotstudie, där de har undersökt surfplattans funktion i 

undervisningen. Pilotstudien genomfördes i USA där 120 elever i årskurs 9 medverkade i en fallstudie, 

där de använde surfplattan i geografiundervisningen. Det som forskarna intresserade sig för att 

undersöka var de möjligheter som surfplattan gav eleverna att utveckla sitt intresse och genomförande 

av uppgiften. I klassrummet hade varje elev tillgång till en egen surfplatta som de använde i 

undervisningarna. I resultatet för pilotstudien fann forskarna att eleverna var engagerade. Vid 

observationerna la forskarna märke till att eleverna snabbt kom igång med sin uppgift, då de hade 

tillgång till en varsin surfplatta. Resultatet visade därmed att eleverna ägnade mer tid åt skoluppgifterna 

eftersom de ansåg att surfplattan kunde hjälpa dem med bland annat sökning av information. Därmed 

upplevde eleverna att de arbetade snabbare på surfplattan och att de utvidgade sin digitala kompetens. 

Elevernas motivation och intresse för skolarbetet blev mer utvidgat. Läraren och elevernas samarbete 

blev allt starkare och de kunde användarna surfplattan på ett mer effektivt sätt. Forskarna upptäckte en 

nackdel med surfplattans användning, vilket var att eleverna kunde tappa fokus på uppgifterna och 

istället ägna sig åt olika appar och spel som inte alls hade en koppling till uppgiften (Chou, et al. 2012). 

5.4 Digitalt läromedel och traditionellt verktyg  

Wollscheid, et al. (2016) har gjort en pilotstudie som genomfördes i två primära och elementära skolor 

belägna i ett förortsområde i Oslo, Norge. I varje skola gick cirka 400 elever och andelen elever med 

minoritetsspråklig bakgrund var något större än genomsnitt för Norge.  Det som forskarna undersökte 

var användningen av skrivverktyg som surfplattan som digitalt läromedel och det traditionella 

skrivandet vad avser papper och penna. Undersökningen genomfördes genom ett skrivprov för att mäta 

effekten av elevernas skrivande. Resultatet i pilotstudien visade att eleverna presterar bättre och har det 

lättare att skriva på en surfplatta än att använda sig av papper och penna. I observationerna fann 

forskarna att de elever som använde sig av surfplatta skrev snabbare jämfört med de elever som skrev 

med hjälp av papper och penna. Vidare fann forskarna att de elever som använde surfplattor vid det 
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skriftliga provet, skrev mycket fler ord än de elever som skrev provet med papper och penna. Därmed 

såg forskarna att en del elever vid vissa tillfällen hade svårt att komma ihåg att skriva en stor bokstav i 

det första ordet i meningen. Detta på grund av att de elever skrev för hand och inte hade tillgång till 

något stavningsprogram som finns på surfplattan (Wollscheid, et al. 2016).  

5.5 Diskussion  

I de ovanstående presenterade undersökningar som gjorts av tidigare forskare kring surfplattans roll i 

skrivundervisningen visar att det digitala verktyget har en positiv effekt och inverkan på elevernas 

skrivande och producering av text. De här tidigare studierna har valts med anledning av att de visar 

relevans för denna studie där användningen av surfplattan bidrar till en ökad motivation för elevernas 

skrivande men också för att det är enklare för eleverna att bearbeta texten digitalt än för hand. Därmed 

har de tidigare undersökningarna valts för att kunna få svar på frågeställningarna som ligger till grund 

för detta arbete. Denna studie syftar till att bygga vidare på den forskning som finns, fördjupa 

förståelsen av användningen av surfplattor, surfplattans inverkan på elevernas prestationer och 

motivation samt hur lärarna använder verktyget och till vad för att kunna inkludera alla elever oavsett 

särskilda behov. Till följd av detta kommer det aktuella didaktiska forskningsfältet bli en följd till 

undersökningen. I det här fallet är det svensklärarna som är i centrum, kring hur de ser på och använder 

surfplattan i sin svenskundervisning i årskurs 4.  
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6. Metod  

6.1 Val av metod  

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts i den aktuella studien. Empiriska data för den här 

studien samlades in genom triangulering. Det innebär att mer än en insamlingsmetod har använts men 

också att trianguleringens kombination leder till att jag kan studera samma fenomen från olika håll 

(Ahrne & Svensson 2011, s.27). I studien har jag använt mig av kvalitativ forskning såsom deltagande 

observation och intervjuer. Med hjälp av dessa två kvalitativa metoder uppstår ett övergripande mål för 

att få kännedom om det som visar sig och som inverkar på människor eller situationer och dessa 

människors sociala faktum. Anledning till mitt val av den kvalitativa metoden är för att kunna komma 

fram till syftet och få svar på studiens forskningsfrågor samt för att undersöka hur lärarna använder och 

arbetar med digitala verktyg i skrivundervisningen under svensklektionerna. Orsaken till varför det inte 

blev en kvantitativ metod var på grund av att den för intervjupersonen inte ger möjligheter att själv få 

välja sina svarsord, vilket intervjupersonen får tillgång till i den kvalitativa undersökningen.  

 

Denna studie har som utgångspunkt i den fenomenologiska ansatsen, där jag utifrån mina observationer 

försöker redogöra för svensklärarnas undervisningssätt utgående från förekomsten av surfplattans 

användning i undervisningsfältet. Med fenomenologisk ansats innebär det att jag som forskare själv 

utgår från vad jag ser i observationerna. I detta fall fungerar intervjuerna som ett komplement till 

observationerna i skrivundervisningen i ämnet svenska. 

 

6.2  Urval  

Vid valet av att hitta en lämplig undersökningsgrupp kan det upplevas som svårt och detta på grund av 

att man som forskare exempelvis måste bestämma vilka och hur många som ska delta i undersökningen. 

Denna studie utfördes på en F-6 grundskola inom Stockholmsområdet men som också var den skolan 

som jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning på (VFU) under min lärarutbildning. 

Genomförandet hade sin utgångspunkt i kvalitativa metoder vad gäller fyra observationer och intervjuer 

med fyra legitimerade SV-lärare som alla jobbar i årskurs 4–6.  Lärarna har olika långa erfarenheter av 

att jobba som lärare och deras antal år inom arbetet varierar. Exempelvis är en av lärarna förstelärare, 

har kunskaper kring digitala verktyg och har jobbat på samma skola i över tjugo år medan en annan 

lärare har jobbat som lärare i tre år. Detta kan förknippas med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, 

s.42) som menar att den forskningsfråga man har är viktig för vilken människogrupp man är villig att 

intervjua. På grund av detta blir nästa steg i arbetet att välja ut lämpade människor för intervjun. Vid 

mitt val av lärare sökte jag en variation vad avser erfarenheter och antal år som lärare, då jag utgick från 
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att lärarnas handlingssätt blir starkare med hjälp av kunskap. På så sätt blir det mer intressant att 

undersöka lärarnas erfarenheter och arbetssätt med digitala verktyg. Vid intervjuer som kvalitativ metod 

menar Trost (2005, s.123) att det är tillräckligt med att intervjua fyra lärare, vilket kan hindra att det blir 

överlägset. Forskaren kan alltså utföra sin undersökning av data och bli uppmärksam på de delar som 

förs samman eller som åtskiljs.  

 

De lärare som deltog i denna studie var de som hade tid att ställa upp. Sammanlagt var det sex lärare 

som blev tillfrågade att medverka i min studie men enbart fyra lärare svarade på mitt mejl som jag 

skickade ut. Anledningen till att jag enbart hade observation med två lärare var på grund av att de andra 

två lärarna inte hade tid att delta i undersökningen på grund av administrativa sysslor. För att kunna föra 

fram resultatet av studien och ha de intervjuade lärarna som anonyma har de fått fiktiva namn i 

resultatdelen. I tabellen nedan redovisas de fiktiva namnen, vilken årskurs respektive lärare undervisar i, 

yrkeserfarenhet och utbildning.  

 

Tabell 1. Deltagande lärare i undersökningen 

Fiktiva namn  Årskurs Yrkeserfarenhet Utbildning 

 Emil 

 

4 9 år Lärare 4–6, 

inriktning: svenska, 

So och engelska 

Rosie 

 

4 3 år  Lärare 1–6, 

inriktning; svenska, 

So och matte  

Annica 

 

4 25 år  Lärare 1–6 och 

förskolelärare, 

inriktning:  

matte, svenska, No, 

So, bild och musik 

Fatima 4 14 år  Lärare 4–6, 

inriktning: svenska, 

So, SVA och matte 
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6.3  Intervju  

I studien används som tidigare nämnt en semistrukturerad intervju, där avsikten med denna metod enligt 

Dalen (2008, s.30–31) är att forskaren i förtid har valt ut ett ämne som grundar sig på öppna frågor. 

Detta kan förknippas med Ahrne och Svensson (2011, s.64) som menar att öppna intervjufrågor blir mer 

likt ett vardagligt samtal som bidrar till att intervjupersonen kan känna uppleva en trygg atmosfär. 

Vidare kan detta vara en förutsättning för att intervjupersonen ska ge ärliga svar. För att kunna 

genomföra denna studie är jag i behov av att få svar på mina frågeställningar, vilket kommer att ske 

genom den semistrukturerade intervjun med fyra lärare på skolan.  

 

Vid genomförandet av studien var det första steget i arbetat att välja ett område för studien och 

formulera ett syfte med tillhörande frågeställningar. Vidare sökte jag fakta om surfplattans användning i 

skrivundervisningen i ämnet svenska och efter tidigare forskning som passade in på det ämnet. Sedan 

skapades det intervjufrågor (se bilaga 2) med utgångspunkt i syfte, frågeställningar, tidigare forskning 

och teori som har varit centrala i studien. Det andra steget var att ta kontakt med skolan och de avsedda 

lärarna som skulle ingå i studiens undersökning. Detta gjordes genom att jag sände ut mejl till lärarna 

där jag hade bifogat ett informationsblad (se bilaga 1) samt en intervjuguide, vilket bidrog till att de fick 

en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. I det utdelade mejlet skrevs det även en beskrivning för 

vem jag är, studiens syfte, vad som skulle undersökas och vad som skulle hända med det insamlade 

materialet. Därmed fanns det skrivet i mejlet angående etiska principer som bland annat presenterade 

rätten till anonymitet. Med detta menar Dalen (2008, s.42) att det för en forskare är viktigt att precisera 

innan man sätter igång med en intervju, för att de intervjuade lärarna ska få klart för sig om vad jag som 

forskare vill ha ut av detta. Efter att ha fått en godkännande från skolan och de avsedda lärarna, 

bestämde vi en tid och plats för intervjun. Intervjun med lärarna gjordes vid olika tillfällen och 

anledningen var att intervjuerna tog olika lång tid. I detta fall inträffade intervjuerna vid tre olika 

tillfällen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.45). Under intervjuerna ställdes samma frågeställningar, 

vilka även framfördes i samma ordning som på frågeformuläret.  

 

Vid utförandet av de kvalitativa intervjuerna användes en telefon som hjälp för att spela in intervjuerna. 

Anledningen till att använda telefon som hjälpmedel var för att det underlättar för mig som forskare att 

jag får med intervjupersonens egna ord. Vidare bidrar det inspelade materialet till att undersökningen 

blir lättare att genomföra men också ett bra alternativ för att under intervjun kunna föra egna 

anteckningar. Fördelen med att skriva ner egna anteckningar är enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2011, s.53) ett bra alternativ ifall exempelvis tekniken skulle krångla eller sluta fungera. På så sätt kan 
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forskaren med hjälp av de nedskrivna stödorden återställa dialogens innehåll. Efter att ha avlutat 

intervjuerna satte jag igång med arbetet av det analyserade materialet, byggd på de givna 

omständigheterna att intervjuerna har spelats in och omskrivits (Dalen 2008, s. 65).  

 

6.4  Observation 

Observation är en annan kvalitativ metod vilken fungerar som tillägg till en intervju. I en observation 

ingår det att forskaren befinner sig på en viss plats som lämpar sig för studien för att kunna se och lyssna 

på det som ska undersökas. Data skapas genom att anteckna det som inträffar under eller efter 

observationen (Johannessen & Tufte 2003, s.88). Det som skiljer sig mellan metoderna observation och 

intervju är att forskaren genom en observation får information medan en intervju inte ger lika mycket 

information. I denna studie utfördes en öppen observation, vilket innebär att som forskare tidigare har 

informerat läraren om studien och dess syfte (Lalander 2011, s. 89). Som forskare kan man skapa ett 

förtroende och bli accepterad av de som studeras att vistas i den miljön för att kunna få tillgång till 

fältet. Vid observationerna var en del elever nyfikna på vem jag var medan andra visste vem jag var och 

detta på grund av min tidigare närvaro som praktikant på skolan. Dock gick det bra att genomföra 

observationerna utan att inverka på elevernas förmåga att koncentrera sig.  

De områden som observerades i klassrummet var: ” Hur använder sig svensklärarna av det digitala 

verktyget ”surfplatta” i sin svenskundervisning?” Observationerna gjordes med två av de fyra lärarna 

eftersom de andra två lärarna inte hade möjlighet att ta emot mig för observation. Observationerna 

skedde vid fyra tillfällen, två observationer med vardera lärare. Både elever och lärare visste om min 

närvaro och anledningen till mina besök. Vid alla de fyra observationerna var jag passiv, vilket betyder 

att jag satte mig längst bak i klassrummet för att se på lärarens arbetssätt och elevernas presterande av 

surfplattans användning. Vid några tillfällen gick jag runt i klassrummet för att titta på elevernas texter 

och jag fick även läsa deras nedskrivna text på surfplattan (Lalander 2011, s.90). Vid observationerna 

använde jag mig av ett observationsschema (se bilaga 3) med lämpliga frågeställningar för studiens 

syfte. När man som forskare genomför observationer är det viktigt att skriva ner det man anser vara mest 

relevant och meningsfullt att observera. Som deltagande iakttagare undersöker man det som inträffar på 

fältet och de områden som studien går ut på. Efter att ha fullgjort alla fyra observationer var det dags att 

ställa samman det nedskrivna materialet för att välja ut det mest väsentliga i studiens analys.  

 

6.5  Analysmetod  

I denna studie kommer undersökningen utgå från analysmetoden som inkluderar de tre grundläggande 

arbetssätten, vilka är sortera, reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194). Det 
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första arbetssättet sortering, innebär att empirin vid en kvalitativ metod kan medföra ett ”kaosproblem” 

eftersom forskaren kan dokumentera ett flertal sidor med information. Som forskare kan man skapa en 

ordning bland sitt material för analysen genom att sortera information. All den information som har 

dokumenteras kan inte alltid vara relevant för det område som ska undersökas och därför kan det tas 

bort genom att forskaren väljer ut det mest väsentliga delarna ur texten för att förhålla sig till studiens 

syfte (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 194). Denna studie bygger på en kvalitativ metod med 

observation och intervju och detta medförde att det framkom mycket relevant information för studien. 

Efter att ha gått igenom den sorterade informationen ett flertal gånger, kunde det mest relevanta väljas ut 

för studiens syfte. Det andra arbetssättet i analysmetoden är reducering, vilket enligt Rennstam och 

Wästerfors (2011, s.202) innebär att empirin reduceras genom att forskaren väljer och/eller tar bort 

information från det insamlade materialet. Vidare menar Rennstam och Wästerfors (2011, s. 202) att 

syftet med att reducera material är för att skapa en god fördelning av materialet eftersom all information 

inte kommer till användning i den färdiga texten. I studien reducerades det empiriska materialet genom 

att det togs bort irrelevant information, vilket gav en god grund för forskaren att kunna lyfta fram den 

grundläggande informationen. Avsikten med det insamlade materialet är att forskaren efter reduceringen 

kan nå ut med viktig information till läsaren, vilket kan förknippas med studiens teori och tidigare 

forskning. Analysmetodens tredje arbetssätt är argumentation av empirin, vilket innebär att materialet 

efter att ha sorterats och reducerats, sätt i relation till föregående hypoteser eller studier som forskaren 

har hänvisat till. Vidare menar Rennstam och Wästerfors (2011, s. 206) att det är betydelsefullt att 

argumentera med stöd från sitt material istället för att enbart redovisa det.  

 

6.6  Etiska principer 

I kvalitativa undersökningar vad avser förberedelse av en intervju är det viktigt att som forskare vara 

medveten om vilka etiska överväganden man gör och därmed underrätta de intervjupersoner som är 

delaktiga i studien om dessa principer. De fyra etiska principerna är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. I den första principen vad avser informationskravet ska den 

intervjuade personen få klart för sig om vad syftet med forskarens studie går ut på. Innan intervjuerna 

informerade jag intervjupersonerna skriftligt genom att jag mejlade ut ett informationsblad, där det stod 

om studiens syfte. Bryman (2011, s.131) klargör samtyckekravets betydelse och betonar att de personer 

som deltar i undersökningen, själva får avgöra om de vill vara delaktiga. Detta framkom i studien då alla 

intervjupersoner fick frågan ställd om de ville vara med och delta i undersökningen innan vi bokade in 

datum för intervjun. Vidare är det viktigt att de medverkande intervjupersonernas uppgifter som används 

i studien ska vara konfidentiella. Det innebär att andra människor inte kan få tillgång till informationen 
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förutom forskaren själv som har förfogande till studiens material. De deltagande intervjupersonerna har 

lämnat uppgifter som enbart får användas i enlighet med undersökningens syfte, det så kallade 

nyttjandekravet. Denna studie rättar sig efter nyttjandekravet då intervjupersonernas personliga 

uppgifter endast används för att ge svar på studiens syfte (Bryman 2011, s. 131–132). 

6.7  Sammanfattning  

Forskarens föreställning eller förklaring av information är det som står i förgrunden inom kvalitativa 

metoder. Det kan exempelvis handla om motiv, sociala kontexter eller sociala processer. Beroende på 

vem man är som slutför undersökningen kan även resultatet avskilja sig från forskarens egna 

föreställningar, synsätt och tolkning av materialet, vilket kan frambringa ett problem för forskaren.  

I studien användes frågeställningar till syfte att undersöka ett fenomen, det vill säga, hur svensklärarna 

använder sig av det digitala verktyget ”surfplatta” i sin svenskundervisning samt hur svensklärarna i 

årskurs 4 upplever att elevernas stavning och skrivande påverkas av det digitala verktyget, surfplatta. 

Med den anledningen ansågs en kvalitativ metod i form av observationer och intervjuer vara ett 

förmånligt sätt att gå till väga. Därmed är det också viktigt att intervjufrågorna är utformade med 

ärlighet och klarhet för att de intervjuade lärarna ska kunna komma till tals och förklara. Intervjun ska 

även kännas behaglig för att intervjupersonen ska kunna få möjligheter att förklara och fråga om något 

tycktes vara otydligt. Av den orsaken valde jag att utgå från den kvalitativa metoden för att därmed 

kunna få en komplett förståelse för de deltagande lärarnas användning av surfplattan i 

skrivundervisningen i ämnet svenska. Den kvalitativa metoden har en fördel, vilken är att den har sin 

styrka i att visa på den kompletterade förståelsen av både intervju och observation (Holme och Solvang 

2006, s.79). Denna överblick gör det möjligt för den utsträckta förståelsen för sociala förlopp och 

kontexter. Utifrån denna undersökningsmetod kan den skapa en närkontakt i förhållande till de 

granskade enheterna, vilka även öppnar för en bättre syn på den individuellas livssituation. Holme och 

Solvang (2006, s.80) menar att undersökningens planering formas av små styrningar från forskaren men 

också av öppenhet för ny kännedom och ny uppfattning. Den positiva effekten av kvalitativa metoder 

bidrar även till att den ger en överlägsen och mer huvudsaklig förståelse för studiens frågeställningar. 

Detta kan förknippas md mina intervjuer och observationer där dessa två kunde komplettera varandra, 

vilket gav mig ny förståelse och ett bredare synsätt på varje lärares sätt att arbeta med surfplattan i 

skrivundervisningen. Därmed kan detta även ses som en nackdel och detta på grund av att denna studie 

enbart baserar sig på fyra lärares egna erfarenheter, tankar och känslor samt mina egna uppfattningar 

och tolkningar. Av den orsaken kan studiens resultat inte generaliseras.  



 

26 
 

7. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras och diskuteras studiens resultat och analys med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis redogörs det för undersökningens resultat och därefter analyseras och 

diskuteras empiriska data ur teorier och tidigare forskning.   

7.1 Intervju med lärarna  

I denna undersökning har intervjupersonens svar ställts samman där svaren gemensamt redogörs för i de 

presenterande underrubrikerna som är formade med syftet att hjälpa läsaren att tydligare se resultatet i 

studien. Sammanlagt har fyra intervjuer genomförts med legitimerade svensklärare. Svaren från lärarna 

har utarbetats och redovisats i fyra underrubriker som är ett samgående svar från intervjufrågorna. De 

deltagande lärarna i undersökningen uppkallas efter fiktiva namn med anledning för den lovande 

anonymiteten.  

7.1.1 Användning av surfplattan i skrivundervisningen 

Alla de deltagande intervjuade lärarna använder sig av surfplattan som digitalt verktyg i sin 

svenskundervisning. Vid intervjuerna med svensklärarna ställdes frågan Hur använder du surfplattan i 

din svenskundervisning för att utveckla elevers skrivande? Det sammanställda svaret från samtliga 

svensklärare är att surfplattan används som redskap vid skrivning, läsning, redovisning, dokumentation 

och informationssökning. Surfplattan används flitigt för att skriva på vid tillexempel längre texter eller 

berättelser. Eleverna arbetar med olika sorters texter då surfplattan integreras i svenskundervisningen, 

vilket lärarna beskriver i intervjuerna. I intervjuerna framkommer det att vid arbetet med surfplattan 

utvecklas elevens skrivning men även läsningen. Det innebär när eleverna exempelvis skriver berättelser 

övar de på sin ordförståelse, läsning, stavning och stavningsregler. Surfplattan innehåller nedladdade 

appar som lärarna har valt ut, vilka även är bra för att utveckla elevernas skrivförmåga samt att 

användningen av dessa appar omfattar en hel del färdighetsträning. Vidare framkommer det i 

intervjuerna att eleverna använder sig av Google dokument när de skriver texter i olika form och längd. 

Dessa skapta dokument kan eleverna sedan dela mellan varandra och med läraren. Detta för att kunna få 

formativ bedömning, i form av respons, vilket kan vara till hjälp när de ska skapa skrivna texter. Vidare 

i intervjun ställdes frågan Hu tycker du att det stödjer eleverna i sitt skrivande? Det sammanställda 

svaret är att samtliga lärare har elever som har någon form av diagnos, som tillexempel dyslexi, 

språkstörning och ADHD och dessa elever är i behov av särskilt stöd.  I surfplattan finns det 

hjälpfunktioner som kan stödja eleverna i att få sin text uppläst. Lärarna låter dessa elever få använda 

olika program och appar som kan stödja dem. Exempel på program och appar är inläsningstjänst, 

talsyntes, StayaRex och AppWriter.  Surfplattan som digitalt skrivverktyg kan hjälpa dessa elever i sin 
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språkutveckling. De program som används vid skrivandet är främst Google presentation och Google 

dokument. I dessa program kan eleverna skriva sina texter men också koppla bilder till texten som de 

själva har skapat genom att antingen ha tagit en bild från Google eller som de själva har målat på papper 

och sedan tagit ett foto på för att bifoga det i dokumentet. Genom att koppla bilder och text samman 

menar lärarna att det väcker lust och nyfikenhet hos eleverna men som även kan utveckla elevernas 

skrivinlärning. Rosie är en av de intervjuade lärarna som anser att stavningen inte är det viktiga med att 

kunna skriva på en surfplatta. Hon menar att det viktiga är att få igång elevernas skrivande och att de ska 

känna motivationen till att vilja producera skrivna texter.  

7.1.2 Lärarnas arbete med surfplattan i och utanför skrivundervisningen  

Lärarna använder surfplattan i sin skrivundervisning i ämnet svenska. Därmed menar lärarna att de vid 

många tillfällen förklarar för eleverna varför de ska arbeta med surfplattan. Lärarna anser att eleverna 

redan är medvetna och kan sätta sig in i surfplattans funktioner men att det ändå är viktigt att lyfta målet 

och syftet med surfplattans användning för eleverna. I intervjuerna framkommer det att samtliga lärare 

använder surfplattan för att dokumentera elevernas utveckling. Genom att dokumentera från lärarens 

sida men också från elevernas, kan läraren bli uppmärksam på vad de kan. Med detta menar de 

intervjuade lärarna att användandet av surfplattan kan bidra till att de får tillgång till information om 

elevernas syn på lärande och vad eleverna är i behov av att träna mer på. Vid den ställda intervjufrågan 

Hur ofta använder eleverna papper och penna istället för surfplatta när de skriver? är svensklärarna 

mer eller mindre överens om svaret. Däremot menar lärarna att eleverna tycker om att få skriva med 

hjälp av en surfplatta. Men för en del elever är surfplattan inget som de föredrar utan de väljer istället 

det traditionella skrivandet vad avser papper och penna. Detta kan förknippas med Rosie som föredrar 

att arbeta traditionellt men i kombination med surfplattan. I intervjun med Annica framkom det att hon 

ofta men också att hon föredrar att använda surfplattan som verktyg i skrivundervisningen. Hon menar 

att detta verktyg kan vara till stor vinst för många av hennes elever, särskilt de elever som är i behov av 

särskilt stöd eller som upplever handskrivning som problematiskt.  För dessa elever är surfplattan ett 

verktyg som ger dem en möjlighet att prestera bättre i sitt skrivande i skolan.  Därmed kan surfplattan 

även bidra till starkare självförtroende men också ett driv och motivation hos eleverna. Annica anser att 

surfplattan kan inverka både positivt och negativt på elevens användning av verktyget.  Med detta menar 

hon att eleverna tycker sig alltid stava rätt när de använder sig av surfplattan och detta för att de väntar 

på att surfplattan ska stava åt dem.  Detta är även ett problem för Rosie. Emil berättar i intervjun att han 

hellre väljer att eleverna ska skriva för hand trots att han gärna arbetar med surfplattan. Detta kan 

förknippas med Rosie, som även hon föredrar detta arbetssätt. Under hans lektioner ber han eleverna att 

lägga bort sina surfplattor, oftast för att han vill förvara den tidigare skrivtraditionen. Vidare anser Emil 
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att eleverna tränar på sin skrivning både i skolan och utanför skoltid när de använder sig av sin 

smartphone, surfplattor och andra digitala verktyg.  Av den orsaken anser han att svensklektionerna kan 

bedrivas utifrån det som eleverna själva inte övar på. Men å andra sidan betonar han vikten av att skriva 

på en surfplatta eftersom det även står i styrdokumentet att eleverna ska få öva på att skriva och använda 

surfplattan.  

 

De intervjuade lärarna har liknande uppfattningar om skrivundervisningen i ämnet svenska och 

surfplattan som digitalt läromedel men trots detta har de en del åsikter som skiljer dem åt. De två 

intervjuade lärarna som hade olika åsikter var Annica och Rosie. Annica är en lärare som tycker om och 

föredrar att jobba med surfplattan i svenskundervisningen. Hon anser att det är ett bra verktyg som kan 

hjälpa eleverna att prestera bättre i sin skrivutveckling. Rosie däremot vill att hennes elever ska skriva 

mer för hand än på sina surfplattor, vanligen för att hon gillar det traditionella skrivandet.  

7.1.3 Surfplattans inverkan på elevernas stavningsförmåga   

Samtliga informanter berättar i intervjun att de ser en aning skillnad mellan en elevtext som är 

handskriven och en annan som är skriven med hjälp av en surfplatta. Denna skillnad uppmärksammas 

oftast när det handlar om stavning. En del elevtexter som är skrivna på surfplattan kan ibland låta som 

talspråkligt. Det talspråkliga skriftspråket tycker lärarna kan återspegla sig även när eleverna skriver för 

hand. Med den anledningen menar samtliga lärare att eleverna bör skriva för hand för att träna och 

utveckla språket. Vid vissa tillfällen kan elevtexterna bli bra när de får skriva och skapa texter på 

surfplattan. Anledningen till att en del elever presterar bättre i sitt skrivande är att de känner sig mer 

bekväma vid användning av surfplattan och på så sätt blir texterna mer utförliga. Genom artefakten, 

surfplatta och penna, kan eleven upptäcka bokstäver och andra symboler, vilket kan vara betydande för 

deras förståelse och meningen med språkets uppbyggnad och struktur.  

 

I den ställda intervjufrågan Hur är dina uppfattningar av elevernas stavningsförmåga när de skriver på 

ett digitalt hjälpmedel i jämförelse med att de skriver för hand? svarar svensklärarna Rosie och Emil 

enligt följande. I Rosies klass tror hon att eleverna har en tanke om att en text som skrivs på surfplattan 

är den slutgiltiga texten. Hon påstår även att de elever som är mer ambitiösa och studiemotiverade är de 

elever som väljer penna och papper istället för surfplatta. Traditionellt skrivande används främst vid 

kortare textskrivning eller när de först ska skriva ett utkast för att sedan renskriva det i surfplattan. Emil 

menar att olikheten på hur eleven stavar för hand till skillnad från en surfplatta finns men det är oviktigt. 

Eleverna stavar betydligt bättre när de får skriva för hand och det har han kunnat notera med hjälp av 

sina långa erfarenheter som lärare. Vidare konstaterar han att skrivförmågan har blivit sämre i dagsläget 
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till skillnad från några år tillbaka. I dagsläget presterar många elever dåligt i sin stavningsförmåga än de 

tidigare eleverna som han hade i början av sitt läraryrke.  

7.1.4 För-och nackdelar med surfplattans användning i svenskundervisningen 

I intervjun med svensklärarna ställdes frågeställningen Vad anser du att surfplattan har för inverkan på 

elevers skrivutveckling. Finns det några för-och nackdelar med användandet? Samtliga lärare var 

överens om att surfplattan har en positiv inverkan på elevernas. De menar att fördelen med surfplattans 

användning bidrar till att eleverna får möjligheter att träna på flera olika områden utan att de är 

medvetna om det. Vidare konstaterar de att eleverna menar att de känner begärlighet när de i 

svenskundervisningen får använda surfplattan för att skriva på. Annica berättar att hon kan se hur lusten 

och motivationen ökar när hennes elever använder verktyget samtidigt som de anser att de får ut mer när 

de skriver på surfplattan.  Däremot menar Fatima att en del elever naturligt väljer handskrivning före 

digitalt skrivande men när dessa elever får tillgång till surfplattan kan hon se hur lusten stiger och de får 

en möjlighet att skriva på ett annat sätt.  

 

Vidare i intervjun ställdes frågan Hur använder du surfplattan i din svenskundervisning för att utveckla 

elevers skrivande? Lärarna menar att surfplattan är ett gynnsamt verktyg som kan leda till snabb 

respons. Ett exempel på respons är när eleverna får dela sina skrivna texter mellan varandra som de 

sedan ska läsa och ge någon slags feedback. Dessa skrivna texter är skrivna på Google dokument som 

eleverna enkelt kan skicka mellan varandra men att de även kan redigera sina texter tillskillnad från om 

texterna var handskrivna. Rosie klarlägger att det inte alltid är det slutgiltiga resultatet som är det 

väsentliga utan det är tillvägagångssättet som är i fokus. Vidare berättar hon att surfplattan kan 

underlätta vid en individanpassad undervisning. Med det menar hon att eleverna kan få tillgång t ill 

uppgifter som är lämpade efter deras behov och kvalifikationer. Dessa uppgifter kan eleverna klara av 

på egen hand utan hjälp från läraren eftersom surfplattan har olika hjälpfunktioner som kan vara till 

hjälp jämfört med om eleverna fick skriva för hand. Vidare anser Emil att surfplattan är en fördel för 

med rätt verktyg är eleven inte bunden till något läromedel utan den ger läraren en möjlighet att kunna 

skapa något utifrån elevens intresse som hen kan arbeta med. En annan fördel med surfplattans 

användning är att verktyget kan vara ett hjälpande verktyg till skillnad från pennan. Det digitala 

skrivandet gör det möjligt för eleven att kontinuerligt redigera sin text i samma dokument under hela 

skrivprocessen medan handskrivning kräver mer tid och planering.  

 

I intervjun med lärarna förekommer det även att det i klasserna finns elever som tycker att det är svårt 

att skriva för hand och tappar motivationen men när eleverna får skriva på surfplattan, tycker de att 
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skrivandet blir enklare samtidigt som de skapar längre och mer utvecklade texter. För de elever som har 

någon form av diagnos och är i behov av extra stöd, kan surfplattan vara ett bra verktyg för dessa elever. 

Samtliga intervjuade lärare anser att surfplattan har olika hjälpfunktioner men även apppar och program 

som kan vara användbara och som hjälper deras elever i sitt lärande och utveckling. Appar och program 

kan vara blandat som tillexempel, talsyntes, rättstavningsprogram och uppläsningsprogram. Genom att 

de eleverna med särskilda behov använder någon av dessa program eller appar kan denna elev uppleva 

att digitalt skrivande känns mer behagligt och lättare att producera texter men att det även kan resultera i 

att eleven får ett mer utvecklat skriftspråk. I och med det kan eleven visa vad hen kan och förstår 

samtidigt som hen presterar bättre i skrivundervisningen. I intervjun med Annica och Emil var båda 

överens om surfplattan som ett mycket bra verktyg i svenskundervisningen, vilket kan ge eleverna 

möjlighet att påvisa sina kunskaper fastän de upplever problematik med att skriva.  De menar att 

fördelen med digitala verktyg som surfplatta är att alla elever oavsett om man är i behov av extra stöd 

har en möjlighet att uttrycka sin kunskap samtidigt som man får med allas delaktighet i undervisningen. 

Lärande sker i kommunikation och i samspel med omgivningen.  

 

Vid redigering av text är samtliga intervjuade lärare överens om surfplattans användning som verktyg i 

skrivundervisningen i ämnet svenska. Därmed menar lärarna att verktyget kan bidra till en möjlighet att 

enklare bearbeta textens struktur och innehåll. Vid exempelvis textskrivning anser lärarna att surfplattan 

är ett digitalt hjälpmedel som kan hjälpa eleverna att skriva längre texter och kan redigera direkt på 

surfplattan utan att behöva sudda och skriva om, vilket tar extra lång tid. Annica och Fatima lyfter fram 

skrivprogrammens rättstavningsprogram som en funktion som hjälper eleverna i deras skrivutveckling. 

De menar att med hjälp av rättstavningsprogrammet kan eleverna snabbt upptäcka fel eftersom 

felstavade ord eller mening exempelvis rödmarkeras.  Rosie och Emil håller inte helt med de två andra 

lärarna eftersom de anser att eleverna är i behov av att själva få upptäcka sina fel och åtgärda det utan att 

behöva förlita sig på att rättstavningsprogrammet ska rätta åt dem.  I den ställda intervjufrågan ” Hur 

tycker du att surfplattan stödjer eleverna i sitt skrivande?” var alla lärare enade om ett svar, vilket var att 

surfplattan har en positiv inverkan på elevers skrivutveckling där motivation skapas. De menar att det är 

viktigt att variera undervisningen och variera arbetssätten för en ökad motivation. När eleverna får 

skriva på en surfplatta känner de glädje och upplever att det blir mer flyt i skrivandet än att enbart tänka 

på innehållet, det vill säga hur texten ska se ut eller vad de ska skriva om.  

 

Surfplattans användning är inte alltid en fördel i skrivundervisningen i ämnet svenska utan den kan även 

ha negativa effekter på elevernas skrivutveckling, menar de intervjuade lärarna. Det innebär att i 

samtliga klasser finns det elever som upplever att det är jobbigt att skriva för hand eftersom de är vana 
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att skriva på surfplattan. I intervjun med Rosie och Emil förklarade båda att de tycker att surfplattan 

inverkar negativt på elevernas handstil. De menar att eleverna måste träna på att forma bokstäver med 

hjälp av handstilen eftersom övning ger färdighet som leder till att denna kunskap blir kvar i minnet. En 

annan nackdel som framkom i intervjuerna var att eleverna inte alltid använder surfplattan på rätt sätt. 

Det innebär att eleverna efter några minuters textskapande tappar fokus och motivation som bidrar till 

att det blir stopp i deras skrivande och istället börjar eleverna använda surfplattan till andra saker än det 

som de egentligen ska arbeta med. Det kan tillexempel vara att en del elever spelar spel medan andra 

sitter och fotar sig själv.  Samtliga lärare menar att de inte alltid är lätt att hålla reda på vad eleverna gör 

mer än att hoppas på att de förhåller sig till arbetet.  

7.2 Observation i klassrummet 

I denna rubrik redogörs det för de fyra observationstillfällena med svensklärarna Rosie och Annica för 

att undersöka på vilket sätt surfplattan används i skrivundervisningen i ämnet svenska. Undersökningen 

grundar sig i två olika klasser i årskurs 4 i ämnet svenska. I Rosies klass finns det 27 elever varav en 

elev har ADHD och en annan elev har dyslexi. Annica däremot har en klass på 28 elever varav två 

elever har ADHD, en elev har dyslexi och en elev har språkstörning. Undervisningarna i svenska håller 

på mellan 40 minuter upp till 1 timme och 15 minuter. Eleverna arbetar individuellt och i par.  Vid de 

två första observationstillfällena kommer jag att följa klassföreståndaren Rosie. Vid det första 

observationstillfället arbetade klassen med att skriva klart sitt kapitel samt illustrera en bild som passar 

till kapitlet. I den andra observationen introducerar Rosie ett nytt kapitel för eleverna. Vid observation 

tre och fyra kommer jag redogöra för klassföreståndaren Annica som hon också arbetar med en 

berättande text, där de skriver om deckare. Arbetssättet med dessa två lärare kan skilja sig åt lite grann 

eftersom Rosie arbetar mer multimodalt medan Annica enbart arbetar utifrån digitalt skrivande.  

 

De fem punkter som är centrala och som observeras under de fyra tillfällena är:  

• Vilka datorprogram används? 

• Fördelar med surfplattans användning i undervisningen 

• Nackdelar med surfplattans användning i undervisningen 

• I vilket syfte och hur används surfplattan i undervisningen? 

• Hur påvisas elevernas engagemang och delaktighet - är alla elever delaktiga? 
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7.2.1 Beskrivning av lektionsupplägget i skrivundervisningen i ämnet svenska  

De undervisade svensklärarna Rosie och Annica har svensklektioner två gånger i veckan, måndag och 

onsdag. Under mina observationer arbetade båda lärarna med berättande text där eleverna skriver 

deckare. Detta projekt har de arbetat med sedan två månader tillbaka och håller på med det för 

närvarande. I deckaren ska eleverna skriva nio kapitel och här gäller det att eleverna använder sig av 

beskrivningar men också sina sinnen för att göra textskapandet mer verkligt och spännande. Skrivarbetet 

med deckaren har varit på följande sätt att läraren inleder med att läsa ett kapitel ur deckaren som finns 

med i en bok. Därefter får eleverna själva skriva ett eget kapitel och som hjälp för eleverna finns ett par 

frågor till varje kapitel. Dessa frågor ska vara till hjälp för elevernas skrivande men också vara bra för 

eleverna att bli bättre på sitt skrivande. Det här arbetssättet följs till varje kapitel. Vid arbetet med och 

förbättring av varje kapitel, arbetar eleverna efter skrivprocessen där de börjar med att skriva en kladd 

på surfplattan för att sedan i grupper om två kunna ge varandra respons och bearbeta texten.  

7.2.2 Observationstillfälle 1  

I denna observationsdel kommer jag att redogöra för klassföreståndaren Rosie. Läraren Rosie har en 

klass på 27 elever varav en elev har ADHD och en annan elev har dyslexi. I hennes klassrum används 

surfplattan som verktyg när eleverna ska skriva längre texter, i detta fall deckare. Vid surfplattans 

användning blev jag observant på att alla elever var delaktiga, även de elever som är i behov av extra 

stöd. 

 

Det är onsdag morgon och eleverna kommer in i klassrummet, sätter sig på sina platser och läser sin 

bänkbok, vilket är en vanlig morgonrutin för eleverna. När klockan visar 08.15 ber läraren eleven att 

läsa klart sin mening och tyst lägga ifrån sig sin bok. Rosie som är mentor för klassen hälsar på eleverna 

genom att säga ”god morgon” och eleverna svarar tillbaka. Hon börjar med att inleda dagen genom att 

presentera dagens schema som står uppskrivet på whiteboardtavlan och detta för att eleverna ska få en 

inblick i hur dagen kommer att se ut. Därefter fortsätter hon vidare genom att berätta om dagens 

svensklektion. Eleverna ska fortsätta skriva på sina deckare och under denna lektion måste alla elever bli 

klara med sitt kapitel som de påbörjade med veckan innan samt ha hunnit rita en bild som passar till 

texten. Efter denna genomgång ber hon eleverna hämta sina surfplattor för att komma igång med 

skrivandet. Det tar ett tag tills alla elever har hämtat sin surfplatta och tagit fram dokumentet. Jag 

bestämmer mig för att gå runt och titta på elevernas texter. Här kunde jag tydligt notera att eleverna 

skrev olika långa texter men de såg väldigt motiverade ut till att skriva på sina texter och detta på grund 

av att jag vid intervjun med Rosie fick veta att hennes elever gillar att skriva på surfplattan. Därmed var 
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det väldigt tyst i klassrummet och man kunde uppleva arbetsro. Rosie använder sig av ett multimodalt 

arbetssätt, vilket innebär att eleverna ska producera en text samt rita en bild till kapitlet. När eleverna 

hade skrivit klart sitt kapitel fick de rita en bild som passar in på deras kapitel och detta för att göra 

skrivandet mer intressant och skapa en ökad motivation för elevernas skrivande. Något som jag blev lite 

extra uppmärksam över vid detta observationstillfälle var att en elev skrev sin text på papper istället för 

surfplatta, vilket gjorde mig lite extra nyfiken. Jag bestämde mig för att gå fram till denna elev och fråga 

om hen skulle skriva på surfplattan. Det svar jag fick var att hen föredrar att först skriva för hand och 

sedan skriva in det på surfplattan. Detta på grund av att hen upplever handskrivning som något mer 

händelserikt och en övning på att kunna forma bokstäver.  

 

I dagens lektion ska eleverna även ha bearbetat sina texter utifrån den respons de fått från sin vän. Med 

detta kan jag förtydliga att eleverna är indelade i par och under den tiden de skriver sina kapitel på 

Google dokument kan de skicka sina texter mellan varandra för att få någon slags respons. Vidare ska 

denna respons vara till hjälp vid bearbetning av texten men också förslag på ändringar. Att ha en 

responskamrat bidrar även till att man kan få hjälp om man inte kommer på vad som ska skrivas och 

detta var något som jag noterade vid observationen. En del elever hade svårt att avsluta sitt kapitel och 

frågade därför sin responsvän om hjälp.  

 

Vid detta observationstillfälle kunde jag notera att fördelen med att eleverna skriver på surfplattan är att 

alla elever är delaktiga oavsett förmåga eller diagnos. Det kan bero på att eleverna tycker om att skriva 

på en surfplatta eftersom de även har tillgång till stavningsprogram samt att de inte behöver fråga Rosie 

om hur ett ord exempelvis stavas. En annan fördel med surfplattans användning är att eleven lätt kan gå 

tillbaka i sitt dokument för att få idéer till sitt kapitel. Surfplattan har även negativa effekter som kunde 

påverka en del elevers lust till skrivandet. Det innebär att dessa elever började tappa 

koncentrationsförmågan och istället började foto sig själva. En annan nackdel var att vissa elever blev 

distraherade av surfplattan genom att de istället använde surfplattan till att spela spel istället för att 

skriva. Detta bidrog till att dessa elever varken hann skriva klart kapitlet eller rita en bild, vilket Rosie 

bad dem göra klart vid nästa lektionstillfälle.   

7.2.3 Observationstillfälle 2  

Det är måndag förmiddag och eleverna går in i klassrummet efter att ha haft rast. De sätter sig på sina 

platser och väntar på att alla elever ska komma in, för att läraren ska kunna sätta igång med 

svensklektionen. Under tiden ser jag hur en den elever sitter och pillar på sina surfplattor medan andra är 

inne på elevspel.se. När alla elever har kommit in och satt sig på sina platser ber Rosie de eleverna att 
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lägga ifrån sig sina surfplattor. Under denna svensklektion ska eleverna fortsätta arbeta med att skriva på 

sina deckare. Vid förra lektionspasset hann nästan alla elever skriva klart och illustrera en bild till 

kapitlet medan de som tappat koncentrationsförmågan skulle försöka bli klara under denna lektion. 

Läraren Rosie inleder lektionen med en genomgång av det nya kapitlet för att de elever som är klara ska 

kunna börja på detta kapitel.  Men innan hon går igenom det nya kapitlet frågar hon eleverna om vad de 

minns från det föregående kapitlet. Hon låter eleverna tänka en stund för sig själva och några få elever 

räcker upp handen för att svara. Därefter går hon vidare genom att visa en bild på det nya kapitlet på 

smartboarden. På bilden visas fyra frågeställningar som eleverna ska arbeta utifrån och använda när de 

skriver om kapitlet i sin deckare. Under tiden som Rosie går igenom frågeställningarna ger hon även 

exempel på hur eleverna kan tänka kring dessa frågor och hur de kan använda dem när de skriver. Rosie 

fortsätter vidare genom att hon läser ur exemplet i boken för att eleverna ska få en idé om vad nästa 

kapitel kan handla om för att de sedan ska kunna skriva ett eget kapitel.  Under den tiden Rosie läser 

exemplet ser jag hur alla elever sitter tyst och lyssnar. Andra elever är mer fokuserade då de sitter och 

lyssnar intressant för att förmodligen kunna förstå texten samtidigt som de kan få idéer till sitt 

textskrivande. Efter att ha läst klart kapitlet ställer hon frågor till eleverna kring texten som de ska kunna 

svara och detta för att de ska få en förståelse av hur frågeställningarna kan besvaras men också för att 

eleverna ska arbeta med dessa frågor. Efteråt ber hon eleverna sätta igång med skrivandet. Eleverna tar 

fram sina surfplattor och börjar skriva på Google dokument. Som forskare lägger jag märke till att 

eleverna snabbt kommer igång med sin uppgift då de har tillgång till en varsin surfplatta. Under tiden 

som eleverna arbetar gick jag runt i klassrummet för att titta på deras texter.  Många av eleverna gick 

igenom sina föregående kapitel för att få ihop den röda tråden med det nya kapitlet. En annan elev ber 

sin responskamrat om lite tips och idéer. Det råder tystnad i klassrummet med full fokus på skrivandet.  

Några elever sitter och lyssnar på Spotify samtidigt som de försöker komma på något att skriva om i det 

nya kapitlet. En elev väljer hellre att koncentrera sig på att ändra textens teckensnitt och visa sin 

bänkkamrat istället för att komma igång med skrivandet. Två elever föredrar att sitta i hörnet längs 

väggen och skriva på sin surfplatta. Jag går fram till dem och frågar varför de sitter här och de svarar 

genom att säga ” vi tycker det är roligare att sitta på golvet och vi koncentrerar oss bättre”. Jag svarar 

med ett leende ” vad bra” och gick därifrån för att inte störa.  

 

Under lektionen kallar Rosie fram en elev i taget och går igenom deras text, där hon tar upp olika saker 

som tillexempel fel meningsuppbyggnad eller att kapitlet inte är sammanhängande med det föregående 

kapitlet. Jag noterar att en elev har svårt att komma igång och Rosie ber hen att skriva ner allt på papper 

som hen tänker och kommer på i form av en tankekarta. Efter cirka 50 minuters lektionstid blir jag 

observant över att de flesta elever börjar tappa fokus genom att de börjar vandra runt i klassrummet, 
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prata med varandra och är inne på appar som inte har med textskrivandet att göra.  En del elever har 

skrivit längre texter medan andra lite kortare och de elever som inte hann skriva klart vid föregående 

lektion har nu både skrivit klart och illustrerat en bild.  

 

Vid denna observation kunde jag notera att eleverna presterade bra när de skrev på surfplattan. De kom 

snabbt igång och kände motivation till att skriva. När eleverna får skriva på surfplattan kunde jag notera 

att användningen av surfplattan gör det lättare för eleverna att skriva, redigera, ta bort och lägga till än 

om de hade använt papper och penna, vilket hade tagit betydligt längre tid att skriva ner en mening.  

 

7.2.4 Observationstillfälle 3 och 4 

I denna observationsdel kommer jag att redogöra för klassföreståndaren Annica, där jag har 

sammanfogat observation tre och fyra med anledning av att klassen har dubbla lektionspass i ämnet 

svenska på torsdagar. Läraren Annica har en klass på 28 elever varav två elever har ADHD, två elever 

har dyslexi, en elev har språkstörning och två elever är tystlåtna. Dessa elever har tillgång till olika 

program och appar som stödjer dem i sitt skrivande.  

 

Det är torsdag förmiddag och eleverna kliver in i klassrummet efter att ha haft en kortare rast. Annica 

väntar in alla eleverna genom att hon står vid sin kateder. Denna svensklektion består av två pass, vilket 

innebär att svensklektionen håller på i 1 timme och 40 minuter. Under detta lektionspass ska eleverna 

arbeta med berättande text där även dem i likhet med Rosie arbetar med att skriva deckare på 

surfplattan. Men en sak som skiljer Annicas arbetssätt från Rosie är att hon inte utgår från ett 

multimodalt textskapande utan eleverna arbetar enbart med att producera text. Annica går snabbt 

igenom vad eleverna ska göra under lektionen och eleverna sätter igång genom att de tar fram 

surfplattan då jag antar att de är bekanta med arbetssättet. Klassen använder sig av datorprogrammet 

Google dokument där de kan gå in, skriva och titta på sina föregående kapitel. Vid observationstillfället 

lade jag märke till att eleverna hade skrivit olika långa kapitel. En del elever har skrivit kortare kapitel 

medan andra har skrivit längre. I intervjun med Annica talade hon om att de flesta eleverna blir 

motiverade när de använder surfplattan. De vill och skriver mer på surfplattan än för hand eftersom de 

direkt får hjälp med stavning och meningsbyggnad.  

 

Vid detta observationstillfälle är det många elever som sitter och ger skriftlig respons åt sin kamrat men 

det förekommer även muntlig respons. De läser varandras texter och ger respons enligt instruktioner, de 

skulle skriva något se de tyckte var bra och något som de skulle vilja att klasskamraten reviderade eller 
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gjorde tydligare. Annica har en elev som har språkstörning och vid intervjun berättade hon om denna 

elev. Med språkstörning förklarar Annica att denna elev inte har samma språkliga förmåga som sina 

jämnåriga klasskamrater. Eleven har svårt att själv prata, förstå vad andra säger eller uppfatta saker och 

ting. Denna elev får istället skriva kortare texter och eleven har även tillgång till ett program som heter 

talsyntes. Detta program innebär att texten omvandlas till tal genom att eleven får texten uppläst för sig 

själv. Vidare har eleven tillgång till rättstavningsprogram, vilket även de andra eleverna som har ADHD 

och dyslexi har tillgång till.   

 

I skolan är det lärarens skyldighet att lägga upp en undervisning som ligger inom varje elevs proximala 

utvecklingszon eftersom alla elever ska få lika möjlighet att lära sig. Läraren är i behov av att hitta en 

balans med arbetsuppgifterna som ger lite utmaning för att föra elevernas lärande framåt och se till att 

de uppfyller nästa nivå i sitt lärande. I detta fall fungerar läraren som ett stöd för eleven, vilket betyder 

att eleven får stödstrukturer för att kunna klara av att lösa det problem som den står inför. Eftersom 

Annica har en del elever som är i behov av extra stöd kan surfplattan vara ett bra verktyg för deras 

lärande men också delaktighet. Genom att dessa elever får skriva på surfplattan kan de även skriva flera 

kapitel än om de hade skrivit för hand. En annan fördel med surfplattans användning till skillnad från 

handskriven text är att eleverna blir mer motiverade att skriva när de använder sig av Google dokument 

eftersom de får feedback direkt via nätet och de behöver inte skriva om all text för att redigera utan kan 

ändra på samma blad. Det är enklare för eleverna att korrekturläsa och enklare för att slå upp orden som 

de inte förstår. 

 

Vidare blev jag observant över att Annicas klass är någorlunda stökiga och högljudda till skillnad från 

Rosies klass. I Annicas klassrum har de elever som har svårt att koncentrera sig eller blir störda tillgång 

till ett tyst rum. Detta rum är likt ett extra rum och rymmer cirka sex elever. Några av eleverna föredrog 

att sitta utanför klassrummet, det vill säga i korridoren där det finns tillgång till bord och stolar. De 

elever som satte sig här var de elever som hade ADHD. Jag blev uppmärksam på att dessa elever inte 

fick så mycket gjort eftersom de blev distraherade av surfplattan och istället började spela spel, söka på 

roliga bilder eller tog foton på varandra, vilket även kan betraktas som en nackdel med surfplattans 

användning.  

 

Efter cirka 45 minuters lektion avbröt Annica svensklektionen för att eleverna skulle få röra sig lite för 

att få tillbaka koncentrationen och prestera bättre. Eleverna fick titta på ett Youtube klipp på engelska 

där eleverna skulle göra olika rörelser beroende på vilken färg de hade på kläderna. Denna övning tyckte 

eleverna om och det kunde man se på dem genom att de skrattade och hade det trevligt. Efter ett kortare 
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uppehåll fortsatte eleverna att skriva på sin deckare och en del elever hann klart innan lektionen ens var 

slut. Dessa elever fick skicka sin text till sin responskamrat och under den tiden de väntade på att få 

feedback fick de antingen läsa sin bänkbok eller spela spel på surfplattan och detta för att hålla igång 

eleverna så de inte störde sina klasskamrater.  

7.3 Analys av resultat  

Av intervjuerna framkommer att svensklärarna använder sig av surfplattan som digitalt verktyg i 

svenskundervisningen. Däremot är de deltagande svensklärarna mer eller mindre överens om att 

traditionellt skrivande fortfarande är viktigt. Två av lärarna menar att det traditionella skrivandet är 

nödvändigt att träna på i skolan eftersom eleverna är i behov av att forma bokstäver, kommunicera och 

för att handskrivning bidrar till att eleven kommer ihåg på ett bättre sätt. Det centrala för det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är elevens samverkan med fysiska och språkliga 

verktyg. Säljö (2014, s.74) menar att dessa verktyg gör det möjligt för eleven att kunna kommunicera, 

sprida information och förflytta sig. Genom att eleven använder sig av medierande verktyg kan hen 

agera i omvärlden och förstå den. Mediering inträffar även i de resurser som finns i elevens språk, där 

språket är det viktigaste medierande verktyget för att kunna utveckla kunskaper och mediera 

verkligheten (Säljö 2014, s.82). 

 

Lärarna använder artefakten surfplatta som ett komplement till handskrivning i sin skrivundervisning i 

ämnet svenska. Detta redskap kan ur ett sociokulturellt perspektiv betraktas som en artefakt. Säljö 

(2014, s.29) menar att artefakten, i detta fall surfplattan, stärker elevens lärande när den används i 

skrivundervisningen. Vidare menar han att artefakten kan hjälpa eleverna att samla ihop erfarenheter 

och kunskaper när den används (Säljö 2014, s.29). Enligt Nordmark (2014, s.165) menar hon att 

användningen av surfplattan i skrivprocessen möjliggör ett annat sätt att skriva på än vad det innebär att 

skriva med penna och papper. Vidare menar lärarna att deras elever tycker om att få skriva med hjälp av 

en surfplatta. För en del elever är surfplattan inget som de föredrar utan de väljer istället det traditionella 

skrivandet vad avser papper och penna. De intervjuade svensklärarna som visade minst reaktion över 

surfplattans användning i skrivundervisningen var Annica och Fatima. De menar att eleverna ska få 

skriva på surfplattan eftersom den ger eleverna större chanser att producera läsbara texter. Detta kan 

kopplas till Wollscheid et al. (2016) studie där de talar om att elever som använder det traditionella 

skrivandet har svårare att skriva en längre text, på grund av färre ord samt att de inte har tillgång till 

något rättstavningsprogram som kan hjälpa dem till skillnad från en surfplatta som för det mesta har 

inbyggda hjälpmedel.   
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I intervjuerna berättade lärarna att de vid många tillfällen förklarar för eleverna varför de ska arbeta med 

surfplattan i skrivundervisningen i ämnet svenska. Lärarna anser att eleverna redan är medvetna och kan 

sätta sig in i surfplattans funktioner men att det ändå är viktigt att lyfta målet och syftet med surfplattans 

användning för eleverna. Detta kan förknippas med det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000, s. 

216–223) menar att kulturella redskap, det vill säga artefakten, är det redskapet som är i fokus för 

individens utveckling och uppfattning av världen. Det som är centralt med artefaktens användning är att 

de enbart räcker med att man har kunskap om dess användning, utan att man behöver ha all kunskap 

som begärs för artefaktens skapande (Kroksmark 2003, s. 454).  

Vidare i intervju framkom det att eleverna tycker om att skriva på surfplattan eftersom det öppnar upp 

för möjligheter att redigera direkt i sina dokument utan att behöva sudda och skriva om. Annica menar 

att om eleven kan uttrycka sig genom att skriva på surfplattan ska eleven få göra det. Vidare menar hon 

att eleven inte ska behöva lägga ner en massa energi och bortkastad tid på att skriva tre rader för hand 

som kan ta cirka fyrtio minuter medan om eleven får skriva på surfplattan kan det ta fem minuter. 

Elevens upptäckt av tecken och förståelse av deras betydelser kan bidra till att artefakten får en 

betydelse (Duek 2013, s.79). Detta stödjs även av Nordmark (2014, s.166) som menar när eleverna får 

skriva på surfplattan bidrar skrivandet till att eleverna får en struktur och en tydligare bild över sin 

skapta text. Redigering av text på surfplattan gynnar framför allt de elever som är svaga i sitt skrivande 

eller har någon form av diagnos. Detta på grund av att de inte behöver skriva om texten när det blir fel 

utan kan istället gå tillbaka i texten och redigera (Nordmark 2014, s.166). Med detta menar Nordmark 

(2014, s. 195) att det digitala skrivandet kan ses som något positivt för eleven eftersom texten stegvist 

kan växa fram och enkelt skrivas med hjälp av olika redigeringsmöjligheter som ingår i 

ordbehandlingsprogrammet.  

 

Surfplattans användning funkar som ett stöd i skrivundervisningen. Samtliga lärare förklarade i 

intervjun att det finns elever som har svårt eller tycker att det är jobbigt med handskrivning och de 

tycker bättre om att skriva på surfplattan. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan artefakten vara till hjälp 

för elevens kunskapsutveckling. Detta kan även gynna elever och elever med särskilda behov som 

behöver andra metoder för inlärning (Säljö 2014, s.123). Detta kan förknippas med det sociokulturella 

perspektivet där läraren fungerar som ett stöd för eleven samt att eleven får tillgång till stödstrukturer för 

att kunna klara av att lösa det problem som den står inför (Säljö 2014, s.123). Inom det sociokulturella 

perspektivet talas det även om den proximala utvecklingszonen som är en zon där inlärning sker. Denna 

utvecklingszon kan stödja svensklärarnas situation genom att de använder sig av zonen kan de lägga upp 

en undervisning som ligger inom varje elevs proximala utvecklingszon eftersom alla elever ska få 

samma möjligheter att lära sig och utvecklas. I detta fall har svensklärarna ett uppdrag att hitta en balans 
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med arbetsuppgifterna som ger lite utmaning för att föra elevernas lärande framåt och se till att de 

uppfyller nästa nivå i sitt lärande (Säljö 2014, s.123).  

 

Intervjupersonerna berättade även att elevernas textproducerande på surfplattan gör det enklare för 

eleverna att kunna arbeta tillsammans. Det innebär att eleverna vid varje färdigskrivet kapitel skickar sitt 

dokument till sin responsvän för att få feedback. Detta kan gå i linje med det sociokulturella 

perspektivet på lärande som sker via interaktionen mellan en vuxen eller med andra elever en fördel och 

detta på grund av att dessa individer kan ha en djupare förståelse och bredare kunskap där man genom 

samspelet kan lära av varandra samt ta till sig ny kunskap (Kroksmark 2003, s.452). Detta kan 

förknippas med Säljö (2014, s.47) teori där han menar att vi ska se på vår förmåga att lära som en del av 

en betydande och generell fråga om hur kunskaper rekonstrueras. Genom att eleverna får skriftlig 

respons kan de utveckla sina texter. Nordmark (2014) menar att när eleverna får skriva på surfplattan 

bidrar skrivandet till att de får en struktur och en tydligare bild över sin skapta text. Detta kunde jag 

fastställa när eleverna fick respons på surfplattan och snabbt kunde redigera genom att gå tillbaka istället 

för att skriva om en ny text. Genom att eleverna samspelar med varandra utvecklas deras lärande och ur 

ett sociokulturellt perspektiv kommer eleverna att lära sig nya saker genom att ta emot respons. Vidare 

menar Säljö (2014, s.220) att det är väsentligt att kunna överföra kunskap mellan varandra, i detta fall 

den respons eleverna ger varandra. 

 

Samtliga svensklärare berättar i intervjun att surfplattans användning kan motivera eleverna till att 

komponera sin text. De menar att eleverna tycker att texten blir mer läslig och känner sig nöjda. Enligt 

Nordmark (2014, s.166) är det digitala skrivandet en positiv effekt på elevernas lärande eftersom när 

eleven skriver på en surfplatta kommer texten att växa fram och därmed kan texten enkelt skrivas med 

hjälp av exempelvis rättstavningsprogram. När eleverna får skriva på en surfplatta känner de glädje och 

upplever att det blir mer flyt i skrivandet än att enbart tänka på innehållet, det vill säga hur texten ska se 

ut eller vad de ska skriva om. Detta kan även enligt Chou et al. (2012) betraktas som något positivt 

eftersom eleverna snabbt kommer igång med arbetet när de får använda en surfplatta och på så sätt 

utvidgas elevernas motivation och intresse för skolarbetet.  

 

Studiens analys av resultat vad gäller observation- och intervjuundersökningarna visar att surfplattan har 

en positiv effekt på skrivundervisningen i ämnet svenska, vilket bidrar till att eleverna känner glädje och 

motivation. Surfplattans användning kan enligt Chou et al. (2012) bidra till en möjlighet för elevernas 

motivation. Chou et al. (2012) menar när eleverna använder surfplattan blir de mer engagerade samtidigt 

som de snabbt kommer igång med uppgiften. Detta kan förknippas med det sociokulturella perspektivet 
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där artefakten som verktyg ingår. Att eleven väljer att använda artefakten penna, bidrar till att elevens 

lärande stärks samtidigt som hen vet i vilket syfte verktyget används, vilket kan vara bra för 

kunskapsutvecklingen (Säljö 2014, s.29). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det centrala med 

artefaktens användning att det enbart räcker med att eleverna har kunskap om dess användning, vilket 

syntes tydligt i observationen (Säljö 2014). Klassen använder sig av datorprogrammet Google dokument 

där de kan gå in, skriva och titta på sina föregående kapitel. Vid observationstillfället lade jag märke till 

att eleverna hade skrivit olika långa kapitel. En del elever har skrivit kortare kapitel medan andra har 

skrivit längre. I intervjun med läraren Annica talade hon om att de flesta eleverna blir motiverade när de 

använder surfplattan. De vill och skriver mer på surfplattan än för hand eftersom de direkt får hjälp med 

stavning och meningsbyggnad. Detta går hand i hand med Wollscheid et al. (2016) som menar att de 

elever som skriver på surfplattan har det lättare för sig att skriva texter och fler ord än de elever som 

använder det traditionella verktyget papper och penna. Vidare menar de att eleverna kan ta hjälp av 

rättstavningsprogrammet vid textproducering vilket kan bidra till ökad motivation och lust bland 

elevernas textskapande. Detta kan förknippas med den proximala utvecklingszonen där inlärning av 

kunskap sker. Hwang och Nilsson (2011, s.67) beskriver denna zon som att elevers utveckling och 

lärande kan betraktas som ett avstånd mellan vad en elev klarar av på egen hand och vad denna elev 

klarar av med hjälp av en vuxen eller lärare.  Genom att dessa elever får skriva på surfplattan kan de 

även skriva flera kapitel än om de hade skrivit för hand.  Detta kan även Åkerfeldt (2014) relatera till 

där hon menar att surfplattan kan motivera och stödja eleverna till att utarbeta sin text, skriva ner det de 

vill ha sagt och för att de har en möjlighet att enkelt kunna utforma sin text med de möjligheter som 

ordbehandlingsprogrammet har att erbjuda.  

 

Utifrån observationerna och intervjuerna förekom det nackdelar med surfplattans användning i 

skrivundervisningen i ämnet svenska. En nackdel var att vissa elever blev distraherade av surfplattan 

genom att de istället använde surfplattan till att spela spel istället för att skriva. Detta bidrog till att dessa 

elever varken hann skriva klart kapitlet eller rita en bild, vilket Rosie bad dem göra klart vid nästa 

lektionstillfälle. Ur ett sociokulturellt perspektiv måste eleverna vara aktiva och utmanas i sitt lärande 

hur jobbigt och besvärligt det än är och detta för att eleven men även läraren ska kunna se en 

kunskapsutveckling (Säljö 2014, s.124). Samtliga lärare menar att de inte alltid är lätt att hålla reda på 

vad eleverna gör mer än att hoppas på att de förhåller sig till arbetet. I enlighet med Chou et al. (2012) 

kan eleverna tappa fokus på uppgifterna och istället ägna sig åt olika appar och spel som inte har en 

direkt koppling till skrivuppgiften, vilket var något som även samtliga lärare var enade om i intervjun. 

Jag blev uppmärksam på att dessa elever inte fick så mycket gjort eftersom de blev distraherade av 
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surfplattan och istället började spela spel, söka på roliga bilder eller tog foton på varandra, vilket även 

kan betraktas som en nackdel med surfplattans användning.  
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8 Slutdiskussion  

Denna studie baserar sig på hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar deras elevers skrivförmåga 

i ämnet svenska i årskurs 4. Syftet är att undersöka hur lärarna använder och arbetar med digitala 

verktyg i skrivundervisningen under svensklektionerna. I studien används kvalitativa metoder vars 

resultat visar lärarnas sätt att arbeta med surfplattan i skrivundervisningen. Däremot var det relativt svårt 

att få svar på hur lärarna utifrån sina erfarenheter använder surfplattan i sin skrivundervisning genom 

bara observation. Vid den här situationen funkade intervjuerna som en utökad del och svaret på frågan 

kom att bli mer förståelig. En slutsats man uppnått i denna studie är att de svensklärare som medverkade 

i undersökningen har erfarenhet av att arbeta med och använda surfplattan i skrivundervisningen men 

även de elever som är i behov av särskilt stöd. I varje klassrum finns det elever med särskilda behov, där 

svensklärarna är vid medvetande om dessa elevers behov och kan därigenom bistå med hjälp. 

Svensklärarna är eniga om att det är betydelsefullt att se över enskilda brister hos eleverna men arbetar 

även med att få eleverna att kooperera genom pararbeten.  

 

Studiens resultat har gett mig som forskare en inblick i lärarnas uppfattning om surfplattan som 

skrivverktyg. Om jag ska utgå från resultatet är den till stor del positiv, men det finns också nackdelar 

med hur surfplattan ska användas i skrivundervisningen. Däremot upplever jag det som att samtliga 

svensklärare ser surfplattan som ett viktigt verktyg i skrivundervisningen för att elevtexterna ska bli mer 

utvecklade. Studien visar också att det traditionella skrivsättet inte kan utelämnas helt från 

skrivundervisningen. Både lärare och elever anser att båda artefakterna, i detta fall penna och surfplatta 

bör användas i skrivundervisningen. I resultatet visar det att flera elever inte alltid föredrar att skriva på 

en surfplatta utan istället vill använda papper och penna, för att träna på sin skrivstil samtidigt som de 

formar bokstäver. Vidare i resultatet framkommer det att surfplattans som verktyg används vid 

textskapande, både korta och långa texter, vid respons och vid informationssökning. Vid skrivning i 

ämnet svenska används programmet Google presentation och Google dokument vilket är det främsta 

programmet som används i skrivundervisningen i ämnet svenska. Studiens undersökning visar ett 

resultat om att det är viktigt att svensklärarna låter eleverna fritt få välja det verktyg som de vill använda 

när de ska producera och skriva texter. Skrivundervisningen ska utgå från varje elev eftersom de alla lär 

och arbetar på olika sätt.  

 

Vidare i studien framgår det tydligt att lärarna ser både positiva och negativa effekter på surfplattans 

användning i skrivundervisningen i ämnet svenska. En av den största fördelen med surfplattan som 

skrivverktyg är att den för många elever men även för samtliga svensklärare kan ses som en 
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motivationshöjare. Det som svensklärare ser som en orsak för ökad motivation är bland annat 

redigeringsfunktionen och rättstavningsprogram. En annan orsak är att surfplattan har appar och 

program som elever med särskilda behov kan använda sig av för att känna delaktighet och inkludering i 

skrivundervisningen i ämnet svenska. Forskarna Chou, Block och Jesness (2012) lyfter fram surfplattans 

möjligheter för elevernas motivation. De menar att när eleverna använder surfplattan som verktyg blir 

de mer engagerade, de kommer snabbt igång med sitt skrivande samt att de utvidgar sin digitala 

kompetens. Ökad motivation och engagemang visar även Nordmarks studie (2014) vid surfplattans 

användning i skrivundervisningen. Med det menar Nordmark (2014) att det digitala skrivandet kan 

betraktas som positivt för eleverna eftersom texten stegvist kan växa fram. I resultatet framgår det även 

att två av de fyra intervjuade lärarna upplever att surfplattan har en inverkan på elevernas vilja och lust 

att skriva, då dessa elever upplever att det är lättare att producera text på en surfplatta. Däremot menar 

de andra två lärarna, Rosie och Emil att det i deras klasser finns elever som föredrar traditionellt 

skrivande, vad anser papper och penna, före surfplatta eftersom dessa elever tycker att de besitter bättre 

kunskap och får forma bokstäver när de skriver förhand.   

 

Denna studie undersöker hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar deras elevers skrivförmåga i 

ämnet svenska i årskurs 4. Syftet är att undersöka hur lärarna använder och arbetar med digitala verktyg 

i skrivundervisningen under svensklektionerna. I läroplanen för grundskolan står det i skolans 

värdegrund att den undervisning som inträffar i klassrummet ska vara anpassad efter varje enskild elevs 

behov och förutsättningar (Skolverket 2014, s. 8). Resultatet av dessa studier visar att surfplattan är ett 

stort stöd med många bra hjälpprogram och appar särskilt för de elever som har någon form av diagnos 

och har både läs-och skrivsvårigheter. Samtliga svensklärare ser den undervisande betydelsen med 

surfplattan eftersom det finns olika funktioner för stöd som tillexempel talsyntes och 

rättstavningsprogram. Två av de fyra intervjuade svensklärarna ser rättstavningsprogrammet som 

lämpligt för de eleverna med svårigheter medan de andra två lärarna menar att eleverna inte memorerar 

lika snabbt hur ett ord stavas eftersom de direkt får ett rött streck under ordet som är felstavat.  

 

I resultatet framgår det även tydligt att många av eleverna i samtliga klasser ser surfplattan som ett 

betydande motivationsdriv i deras skrivarbete. Dessa elever ser en stor vinst med surfplattans 

användning, bland annat att de upplever skrivarbetet som mindre besvärligt när de får skriva på 

surfplattan och på så sätt kan de skapa längre texter vilket även framkommer i intervjun med 

svensklärarna. I intervjun men även i observationerna med samtliga svensklärare syns det tydligt att 

eleverna motiveras mer av själva tanken på textredigering som finns i surfplattan och idéen på att om de 

vill sudda, kan de enbart ta bort eller lägga till samtidigt som texten utvecklas. I det centrala innehållet 
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ska ämnet svenska därmed skildras eftersom eleverna i undervisningen med hjälp av en surfplatta eller 

ett annat verktyg kunna skriva, redigera texter samt få skapa texter (Skolverket 2014, s. 247).  

 

Studiens resultat visar vad gäller observationsundersökningar att svensklärarna utgår från respons i 

skrivundervisningen i ämnet svenska där eleverna får samverka med varandra genom att de ger varandra 

respons i par. Elevernas användning av surfplatta som digitalt verktyg kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses som ett medierande redskap som eleverna använder för att kunna förklara och samspela 

med sin omvärld.  Säljö (2014, s. 12) menar att lärande sker i sociala omgivningar och i kommunikation 

med andra. I det här fallet ger eleverna varandra respons genom surfplattan där de delar sina dokument 

mellan varandra. En fördel med att få respons direkt via surfplattan är att de inte behöver skriva om all 

text för att redigera utan kan ändra på samma blad. I likhet med Säljös teoretiska begrepp, det 

sociokulturella perspektivet, menar Nordmark (2014, s.166) att det digitala skrivandet gör det möjligt 

för eleverna att ständigt redigera sin text i samma dokument medan handskrivning kräver mer tid. I 

undersökningarna visar det även att surfplattan för de flesta eleverna är ett hjälpande verktyg jämfört 

med penna. Med detta menar jag att eleverna presterar bättre när de skriver på surfplattan än för hand. 

Därmed får de elever med svårigheter en möjlighet att visa vad de kan när de använder surfplattan. Detta 

kan leda till att de elever som skriver på surfplattan kommer bli bättre i sitt språk eftersom verktyget 

hjälper eleverna att arbeta mer med sina texter. I undersökningens resultat har negativa effekter på 

surfplattans användning i den svenska skrivundervisningen kommit fram. Exempel på nackdelar är att 

eleven går in på andra appar som inte har med skrivundervisningen att göra eller att eleven använder 

surfplattan för att spela spel. Denna nackdel kan även forskarna Chou, Block och Jesness (2012) tala för. 

De menar att när eleven tappar fokus på uppgiften, börjar hen istället ägna sig åt olika appar och spel 

som inte alls har en koppling till uppgiften.  

 

I denna studie har jag fått en djupare inblick i hur lärarna använder digitala verktyg som surfplatta i sin 

skrivundervisning i ämnet svenska och hur en del elever upplever skrivarbetet med surfplattan kontra 

papper och penna. Detta är något jag kommer inkludera och använda mig av i mitt framtida arbete som 

lärare. Alla elever oavsett förmåga eller särskilt behov ska ha rätt till att få rätt stöd och hjälpmedel som 

den är i behov av.  Under genomförandet av denna studie har fokus varit ur ett lärarperspektiv om hur de 

använder och arbetar med digitala verktyg i skrivundervisningen i ämnet svenska samt hur verktyget 

påverkar deras elevers skrivförmåga. Det digitala verktyget surfplatta är ett ganska nytt verktyg i 

undervisningen och få undersökningar har gjorts kring det.  I vidare forskning skulle det vara intressant 

att ur ett elevperspektiv undersöka hur eleverna ser på surfplattans användning i skrivundervisningen. 

Ser de för-och nackdelar med surfplattans användning?  Känner de att de lär sig något av det 
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arbetssättet? Vidare skulle jag vilja undersöka surfplattans användning ur ett genusperspektiv. Med detta 

menar jag att undersöka skillnaden mellan flickor och pojkars upplevelser av digitala verktyg som 

hjälpmedel i läs-och skrivundervisningen.  
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Bilaga 1  

Informationsblad till lärare 

Information om ett forskningsprojekt 

”Digitala läromedel i undervisningen i ämnet svenska för årskurs 4: hur digitala läromedel 

utgör en resurs för skrivande i klassrummet” 

 

Projektet är ett självständigt arbete som genomförs av studenten Mechlin Yacoub vid 

Grundlärarutbildningen 4–6 med inriktning internationell profil, Södertörns högskola. Projektet löper 

under mars-maj 2018.   

 

Bakgrund till projektet 

I dagens samhälle har den digitala världen tagit fart i både hemmet, vardagslivet och i skolan. Barn och 

ungdomar växer upp i ett samhälle där informations- och kommunikationstekniken (IKT) är en naturlig 

del av samhället och där digitala verktyg betraktas som något självfallet. I skolan blir det allt mer vanligt 

att det används digitala verktyg i form av surfplatta, smartboards, dator och internet. Skolan är den plats 

som utvecklar framtidens elever och därför behöver skolan nödvändigtvis utvecklas för att skapa en mer 

digitaliserad skola. Eftersom skolan allt mer tar in digitala verktyg i undervisningen har läraren ett 

ansvar att lära eleverna behärska och använda digitala verktyg. Skolan arbetar efter styrdokumentet där 

de har ett ansvar för att varje enskild elev kan använda modern teknik som ett verktyg. Vidare ska 

eleverna kunna uttrycka sig genom handstil samt att skriva texter för hand och med hjälp av digitala 

verktyg.  

I projektet kommer lärare att intervjuas om hur de arbetar med digitala verktyg i svenskundervisningen 

och hur de arbetar med att utveckla digitala hjälpmedel och digitalt skrivande som ska leda till bättre 

skrivfärdigheter bland eleverna. Då studien kommer att offentliggöras kommer jag arbeta efter de etiska 

riktlinjer som innebär att alla informanter och deltagare kommer att vara anonyma samt kommer platser 

att avidentifieras för att inte kunna spåra var undersökningen är genomförd. 

Kontaktuppgifter 

Mechlin Yacoub           

Kursansvarig 

Jenny Magnusson         

Handledare  

Lina Nyroos                  
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Bakgrundinformation om lärarna  

1. När utbildade du dig till lärare? 

2. Hur länge har du arbetet som lärare? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad har du för utbildningsbakgrund?  

Digitala verktyg i svenskundervisningen 

5. Vilken pedagogisk vinst ser du med det digitala läromedlet ”surfplatta” i din undervisning?  

6. Hur använder du surfplattan i din svenskundervisning för att utveckla elevers skrivande? 

7. Vilken funktion tycker du att digitala verktyg fyller i skrivundervisningen? 

8. Hur tycker du att det stödjer eleverna i sitt skrivande? 

9. Hur ofta använder eleverna papper och penna istället för surfplatta när de skriver? 

10. Hur är dina uppfattningar av elevernas stavningsförmåga när de skriver på ett digitalt hjälpmedel 

i jämförelse med att de skriver för hand? 

11. Finns det elever som använder digitala hjälpmedel mer än andra? Varför? 

12. Vad anser du att surfplattan har för inverkan på elevers skrivutveckling. Finns det några för-och 

nackdelar med användandet?  

13. Vad tror du att eleverna tycker om detta arbetssätt? Känner du att du får med alla elever i 

undervisningen vid surfplattans användning? 

14. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Observationsschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektionsinnehåll 

(Beskrivning av 

innehållet i 

lektionen 

Vilka 

datorprogram 

används?  

Fördelar med 

surfplattans 

användning i 

undervisningen 

Nackdelar med 

surfplattans 

användning i 

undervisningen  

I vilket syfte och 

hur används 

surfplattan i 

undervisningen?  

Hur påvisas 

elevernas 

engagemang 

och delaktighet 

- är alla elever 

delaktiga? 

        

      

      

      

      

 

Datum:  

Lektion: 

Lektionstid:  

Lärare:  

 

 


