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Sammandrag 

Johanna Söderberg; Digitaliserad skrivinlärning: En systematisk litteraturstudie om elevers 

skrivinlärning med hjälp av digitala verktyg. Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, A-

nivå, 15 högskolepoäng, ht 19. Örebro Universitet, institutionen för humaniora, utbildnings- 

och samhällsvetenskap.  

Uppsatsen analyserar olika artiklar som har forskat kring skrivinlärning med hjälp av digitala 

verktyg. Syftet med undersökningen är att skapa en sammanställning av forskningen som 

finns på området. Uppsatsen utgår från sju olika artiklar som undersökt frågan på olika sätt 

och artiklarna sammanfattas baserat på uppsatsens tre forskningsfrågor. Sammanställningen 

visar på en mängd olika metoder och arbetssätt inom området samt att de digitala verktygen 

kommer med både möjligheter och utmaningar. Möjligheterna handlar bland annat om 

kommunikation, att kunna redigera texter samt stavningsstöd med hjälp av talsyntes. Ett par 

utmaningar som uppsatsen belyser handlar om att kunna hantera olämpligt innehåll på internet 

samt att innehållets volym kan bli tidskrävande. 

Nyckelord: digitalisering, skrivinlärning, skrivkunnighet, iPad, surfplatta, dator, f-3 
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1 Inledning 

2011 trädde den nya Läroplanen i kraft och enligt Nationalencyklopedin (2019) var det under 

det året som begreppet digitalisering började användas mer och mer. Detta innebar även att 

samhället utvecklades med nya arbetssätt. 

I en senare utgåva av Lpo 94, Grundskolan - kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 

2008) under rubriken ”Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje året” är 

kravet i svenskundervisningen att eleverna ska kunna skriva för hand (s. 100). Även om det då 

fanns en punkt att skolan ska sträva mot att eleverna ”utvecklar sin förmåga att skriva läsligt 

för hand och att använda datorn som hjälpmedel” (Skolverket, 2008, s. 98), var det inget krav 

att eleverna skulle kunna använda sig av digitala verktyg. Däremot, under centralt innehåll i 

kursplanen för svenska, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) (Skolverket, 2018a) står det att elever i årskurs 1–3 ska få utveckla sin förmåga att 

skriva dels för hand, dels med digitala verktyg (s. 258). För förskoleklassen ska utbildningen 

behandla ”Digitala verktyg och medier för kommunikation” (Skolverket, 2018a, s. 20).  

För att undervisningen ska kunna behandla det som Läroplanen uttrycker, krävs det att lärare 

vet hur. Martin Tallvid (2016) skriver i Skolan i ett digitaliserat samhälle att lärare behöver få 

kunskap och kompetens om de digitala verktygen. Dels för att kunna ta vara på alla 

möjligheter som kommer med digitaliseringen men också för att kunna hjälpa eleverna i sitt 

arbete (s. 3). I rapporten It-användning och it-kompetens i skolan, av Skolverket (2016) 

redogörs det för lärarnas tillgång till tekniska resurser. 2012 uppgav 77 % av grundskollärarna 

att de hade en personlig dator på jobbet, jämfört med 27 % fyra år tidigare. 2015 hade 

däremot 96 % av de tillfrågade grundskollärare tillgång till egen dator (s. 43). Samtidigt som 

96 % av alla lärare hade tillgång till egen dator var det 66 % som uttryckte att de saknade 

pedagogiskt IT-stöd. Ett stöd som lärare ska få för att veta hur de ska kunna använda och 

integrera IT i undervisningen (s. 57).   

Siffrorna från denna rapport tyder på en relativt hastig utveckling och det är bland annat detta 

som fångat mitt intresse för ämnet. I mitt framtida yrke som lärare kommer jag sannolikt möta 

olika inställningar och metoder när det kommer till det digitala arbetet. Hittills har jag stött på 

både positiva och negativa aspekter med digitalisering.  
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Vid några tillfällen har eleverna arbetat med appar som går ut på att svara på frågor genom att 

välja rätt alternativ. Det jag upptäckte då var att apparna inte fyllde sin funktion. Många av 

eleverna klickar sig fram tills de får rätt alternativ utan att bry sig om varken frågan eller 

alternativen. Jag har även stött på mer traditionella arbeten där det digitala istället skulle 

kunna vara till hjälp. Till exempel vid ett arbete att skriva en bokrecension har det hänt att 

eleverna har skrivit svaret till fråga 1 under fråga 2, vilket har lett till en uppgivenhet som i sin 

tur lett till att arbetet inte blir gjort. Det har även hänt att elever valt att inte visa sitt arbete på 

grund av att de varit missnöjda med sin handstil. Båda dessa exempel skulle kunna undvikas 

med hjälp av digitala verktyg. 

Jag har även bevittnat olika verksamma lärare som använder sig av digitala verktyg på olika 

sätt, vissa mer och vissa mindre. De som inte använt de digitala verktygen lika mycket har 

ofta förklarat att det beror på en osäkerhet som grundar sig i att de inte vet hur de ska 

användas. Under digitaliseringens utveckling har det också pågått ett flertal debatter kring vad 

det digitala gör mot människan och framför allt unga elever. För att bilda mig en egen 

uppfattning inför min framtida yrkesroll fann jag det aktuellt att sammanställa hur digitala 

verktyg kan användas i skolan samt vilka följder det kan bli. Jag anser att skrivkunnigheten är 

en viktig och stor del av undervisningen i lågstadiet, därför är det den delen av 

undervisningen jag valt att fokusera på i samband med digitala verktyg. 

2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en sammanställning av det digitala arbetet i samband 

med skrivkunnighet i lågstadiet. Frågorna som kommer undersökas i arbetet är: 

1. Hur kan elever lära sig skriva med hjälp av digitala verktyg? 

2. Vilka möjligheter respektive utmaningar kommer i användandet av digitala verktyg 

som hjälpmedel? 

3. Kan digitala verktyg utesluta traditionella verktyg? 

3 Disposition 

För att redogöra hur min undersökning gått till kommer härnäst ett metodavsnitt. I metoden 

lyfts några viktiga begrepp för att förstå litteratursökningen följt av en redogörelse hur 
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sökningarna gått till samt en metoddiskussion. Efter metoden följer ett bakgrundsavsnitt där 

jag lyfter några viktiga aspekter med digitalisering i skolan. För att skapa ytterligare 

förförståelse innan analysen tar vid kommer först en presentation av studierna som ligger till 

grund för undersökningen. I analysen tas de tre ovanstående forskningsfrågorna upp var för 

sig. Liknande upplägg följer sedan i både slutsatsen och till sist i diskussionen. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt med förslag om vidare forskning. 

4 Metod 

Forskningsfrågorna kommer undersökas genom en systematisk litteraturstudie. Det är en 

metod som enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) avser att sammanställa 

resultat från tidigare forskning (s. 31). Eftersom denna tidigare forskning ska ligga till grund 

för ytterligare undersökning innebär det att studierna måste vara av god kvalité (s. 26–27).  

I min litteratursökning har jag använt mig av tre olika strategier som Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) redogör för. Jag har gjort databassökningar i ERIC, en 

databas som täcker en stor del av det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet (s. 75). Jag 

har också gjort manuella sökningar som innebär en granskning av referenslistor på artiklar 

och uppsatser som berör det valda området (s. 74). 

Vid litteratursökningen på databasen gjordes ett par avgränsningar. Bland annat ville jag att 

forskningen skulle vara relativt ny, därför begränsade jag min sökning till resultat som 

publicerats mellan 2009 till och med 2019. För att dessutom nå ett resultat med publikationer 

av god kvalité begränsade jag resultaten till peer review. Detta innebär att artiklarna har 

genomgått en kritisk granskning innan de publicerats (Eriksson Barajas, Forsberg, 

Wengström, 2013, s 61). För att däremot inte begränsa resultaten på grund av val av sökord 

har jag använt mig av Booleska operatorer som ”AND” och ”OR” vilket medför en bredare 

sökning då flera ord kombineras (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström, 2013, s. 78). 

Ytterligare en funktion som breddar resultaten är trunkering. Genom att avbryta ett ord med 

en asterisk (*) får man med ordets olika möjliga ändelser (Eriksson Barajas, Forsberg, 

Wengström, 2013, s 81). 
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4.1 Databassökningar 

Till att börja med sökte jag på ”elementary* AND computer* AND early writing*” vilket gav 

ett resultat på 42 artiklar. jag skummade igenom de 20 första rubrikerna och fann två 

intressanta artiklar: Apps, iPads, and literacy: Examining the feasibility of Speech Recognition 

in a first-grade classroom av Elizabeth A. Baker (2016) och How children can support their 

learning to write and read by computer in the early years of school av Marja Nurmilaakso 

(2015). De övriga resultaten vid denna sökning gav inspiration till ämnesord som kunde vara 

relevanta till vidare sökning. Därför blev nästa sökning: "’Technology Uses in Education’ 

AND ‘elementary school students’ AND (spelling OR writing)”. Denna sökning gav 99 

resultat där jag återigen valde att skumma igenom de första 20. Bland dessa fanns en 

intressant artikel av Jill Dunn och Tony Sweeney (2018): Writing and iPads in the early 

years: Perspectives from within the classroom. Den tredje och sista sökning av följande 

komposition ”(literacy OR writ*) AND techno* AND early* AND (’grade 1’ OR ’grade 2’ 

OR ’grade 3’)” gav 143 resultat. Efter att ha skummat igenom samtliga rubriker och valt ut ett 

tiotal artiklar studerades abstracten. Till sist fanns två relevanta artiklar: Digital writing 

practices: a close look at one grade three author av Lisa Kervin och Jessica Mantei (2016) 

samt Experienced iPad-Using early childhood teachers: practices in the one-to-one iPad 

classroom av Ya-Huei Lu, Anne T. Ottenbreit-Leftwich, Ai-Chu Ding & Krista Glazewski 

(2017). 

4.2 Manuella sökningar  

Via databasen uppsatser.se fann jag, genom snöbollsurval, artikeln Improving literacy skills 

through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested av Annika 

Agélii Genlott och Åke Grönlund (2013). Författarna till uppsatsen där denna artikeln fanns 

har också använt sig av avgränsningsmetoden peer review vilket gör artikeln av Agélii 

Genlott och Grönlund till godkänd forskning. 

Vidare, i en artikel av Marie Nordmark (2018) nämns en studie av Eva Hultin och Maria 

Westman (2013). På så vis upptäckte jag deras artikel. De i sin tur, refererar till forskning av 

Arne Trageton. Sökningen för att komma åt Tragetons forskning gav dessvärre inga resultat 

och därför kommer hans forskning att nämnas i andra hand.  
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4.3 Metoddiskussion  

För att diskutera kring valet av metod har jag valt att utgå från tre begrepp av Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013). Reliabilitet mäter hur stor chansen är att resultatet 

blir samma vid två olika tillfällen (s. 103). Andelen forskning på digitalisering i samband med 

skrivinlärning är inte särskilt stor. Den digitaliserade skolan är dessutom ett relativt nytt 

område vilket gör att mer specifika inriktningar inte är lika utforskade som det mer generella. 

Trots detta anser jag att studier med liknande metoder skulle ge ett resultat som liknar denna 

uppsatsens resultat, med andra ord en hög reliabilitet.  

Validitet handlar om uppsatsens förmåga att mäta det som ska mätas (Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström, 2013, s. 105). Det vill säga, om uppsatsen svarar på de frågor som 

är skrivna. Eftersom undersökningen är formad på ett sammanställande sätt anser jag att 

validiteten är hög. När jag analyserade de olika artiklarna fanns frågorna i bakhuvudet och 

därför är forskningsfrågorna besvarade i den mån information fanns. Det som sänker 

validiteten är den sista frågan som jag anser är ganska outforskad. Frågan är besvarad, men 

inte till samma grad som de två första frågorna.  

Generaliserbarhet innebär att resultatet går att generalisera till andra grupper (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 100). Uppsatsens generaliserbarhet skulle jag säga 

är låg. Beroende på vilket land, stad och vilken skola en liknande studie skulle göras kan 

resultaten variera. Alla skolor har inte samma förutsättningar och resurser, samt att olika 

skolor har anammat digitaliseringen olika mycket. Medan några har bestämt sig för att satsa 

det mesta på digitala verktyg finns det de skolor där det traditionella arbetet fortfarande 

dominerar. 

För min undersökning anser jag att jag valde rätt metod för att nå ett så brett resultat som 

möjligt. Alternativet, att utföra en egen empirisk studie hade minskat uppsatsens 

generaliserbarhet, validitet och reliabilitet då det inte hade varit genomförbart att samla 

tillräckligt mycket data under samma tid.  
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5 Bakgrund 

Att utforma en studie för att undersöka hur en specifik faktor blir påverkad av en annan 

specifik faktor är ingen enkel uppgift. Det kan vara svårt att avgöra vem som blir påverkad av 

vad och på vilket sätt. I Marie Nordmarks artikel Att skriva med och utan digitala verktyg 

(2018) belyses det komplexa arbetet med att undersöka skolarbeten. Utöver läromedel, lärare, 

klasskamrater och miljö menar hon att skolarbeten även påverkas av bland annat motivation 

och kunskap (s. 1). 

Några andra som också lyfter motivationen som en viktig beståndsdel i lärandet är Torbjörn 

Lundgren och Karin Ohlis. De har tillsammans skrivit boken Vad alla bör veta om läs- och 

skrivsvårigheter i en digital värld (2013). Där talar de om vikten av digitala hjälpmedel, 

framför allt för de med motoriska svårigheter. De menar att det är tack vare de digitala 

hjälpmedlen som eleverna får en möjlighet att öva på att skriva samt producera texter. Om 

den möjligheten inte hade funnits hade risken för sämre självförtroende varit stor. Författarna 

fortsätter med motiveringen att ett dåligt självförtroende ofta leder till ett lågt engagemang 

och dålig motivation (s. 51).  

Konrad Morgan, Maddy Morgan, Lotta Johansson och Erik Ruud (2016) har i sin artikel 

undersökt hur IKT (Informations- och kommunikationsteknik) påverkar elevers kunskaper 

och resultat (s. 3). Författarna menar att undervisning med digitala verktyg förväntas höja 

elevernas motivation att lära som i sin tur förväntas höja elevernas resultat. Slutsatsen som 

författarna drar är att IKT-påverkan är liten men positiv. De menar däremot att det inte är de 

digitala verktygen i sig som påverkar utan snarare undervisningen. Det vill säga, lärarens 

pedagogiska uppdrag att planera, stötta och leda påverkar hur digitaliseringen påverkar 

eleverna (s. 24).  

Vid pedagogers uppdrag att planera ingår val av metod. När det gäller skrivinlärning belyser 

Maj Björk och Caroline Liberg (1996) svårigheten med att välja vilken metod som är bäst för 

att eleverna ska lära sig läsa och skriva (s. 10). Det är dessutom viktigt att metoderna anpassas 

efter alla individers olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2018a, s. 6). Martin Tallvid 

(2016) menar att digitaliseringen medför möjligheter för skolan att kommunicera och att detta 

är något man ska ta vara på. Detta grundar han på de teoretiska lärandeperspektiven som 
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utvecklades under 80- och 90-talen där begreppet kommunikation var en viktig del av 

kunskap och lärande (s. 2–3).   

I Digitaliseringen i skolan – möjligheter och utmaningar (Skolverket, 2018b) beskrivs 

kommunikation även som en del av digital kompetens. Utöver det handlar det även om 

interaktion, kunna söka information samt att producera digitalt material (s. 44). Enligt Lgr11 

är den digitala kompetensen något som utbildningen ska ge eleverna (Skolverket, 2018a, s. 8). 

Vidare står det i Läroplanen (2018a) att skolan har ett uppdrag att förbereda eleverna för att 

leva i samhället och främja deras utveckling till att bli medborgare (s. 7). Skolverket (2018b) 

menar att det är genom att utveckla den digitala kompetensen som eleverna förbereds inför sin 

framtida roll i samhället (s. 44–45). 

För att utveckla digital kompetens finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till vid det 

digitala arbetet i skolan; nätmobbning och upphovsrätt. Enligt 14 § i upphovsrättslagen (SFS 

1960:729) får lärare och elever använda andras texter och bilder i sina arbeten. Däremot får de 

inte användas för något annat ändamål än i utbildningssyfte. Likaså är skolans digitala 

kommunikationsportaler endast avsedda för arbetet i skolan. För en lärare är det däremot svårt 

att ha kontroll över vad som händer utanför skolan. Enligt Nord och Zipernovszky (2017) i 

Skolverket (2019) handlar nätmobbning om att personen som blir utsatt inte kommer undan 

kränkningarna utan att mobbningen kan pågå dygnet runt. Samtidigt finns det en möjlighet för 

personen som mobbar att inte avslöja sin identitet. Robert Slonje och Peter K. Smith (2008) 

fortsätter med ytterligare en faktor att en mobbare som sitter bakom en skärm inte ser den 

utsattes reaktion vilket bidrar till att mobbaren känner mindre empati (s. 148).  

6 Presentation av studier 

1. Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund (2013). Improving literacy skills through learning 

reading by writing: The iWTR method presented and tested 

iWTR-metoden som författarna testar i sin studie är en utvecklad variant av en tidigare studie 

som togs fram i USA under 80-talet. ”Write to read” som den ursprungliga versionen hette har 

i den här studien blivit ”Integrated Write To Read”. Metoden är framtagen för att öva på läs- 

och skrivkunnighet genom att eleverna får producera egna texter där det integrerade arbetet 

spelar en viktig roll (s. 99). Denna metod testades på 87 första klass-elever i en svensk skola. 
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För att få en uppfattning om hur metoden påverkar eleverna både socialt och individuellt så 

delades de upp i olika grupper. Indelningen var baserad på standardiserade tester, utvärdering 

och observation (s. 98). 

2. Eva Hultin & Maria Westman (2013). Early literacy practices go digital.  

Hultin och Westman presenterar i sin artikel en studie som de gjort för att undersöka hur 

digitaliseringen påverkar läs- och skrivutvecklingen i skolans tidiga åldrar. För att samla 

material till sin studie har författarna följt en grupp förstaklasslärare under två år. De lärare 

som Hultin och Westman följer har tagit sig an ett projekt för att testa en lärmetod i läs- och 

skrivundervisning. Lärarnas klassrum har blivit utrustade med datorer, smart-tavlor, 

projektorer och andra liknande digitala hjälpmedel då metoden utesluter penna och papper 

och istället går ut på att eleverna ska använda sig av datorer från början (s. 1096). 

Vid arbetet av studien har författarna deltagit och observerat möten som ägt rum varje månad, 

där lärarna diskuterar projektets utveckling. De har sedan valt ut åtta av dessa lärare som har 

ställt upp på kvalitativa intervjuer. Slutligen har Hultin och Westman även varit med i 

klassrummet och observerat arbetet med denna metod i två olika klasser i sammanlagt fyra 

veckor (s. 1097). 

3. Marja Nurmilaakso (2015). How children can support their learning to write and read by 

computer in the early years of school.  

Marja Nurmilaakso har skrivit en artikel som är baserad på en studie där hon skickat ut ett 

frågeformulär till förskole- och lågstadielärare. Efter att endast fått svar från 27 lärare när hon 

skickade ut frågan gick formuläret även ut till förskole- och grundlärarstudenter. Detta 

genererade i svar från totalt 71 finska lärare och lärarstudenter. Formuläret bestod av 80–100 

frågor som relaterar till hennes forskningsfrågor. Frågorna handlar om elevers förmåga att lära 

sig läsa och skriva med hjälp av digitala verktyg (s. 102). 

4. Jill Dunn & Tony Sweeny (2018). Writing and iPads in the early years: Perspectives from 

within the classroom. 

Författarna har gjort en studie och undersökt hur lågstadielärare och dess elever uppfattar 

skrivuppgifter på iPad jämfört med skrivuppgifter med hjälp av papper och penna (s. 859). 



12 

 

Studien gjordes på Irland där sex klasser och klasslärare deltog. Barnen i klasserna var mellan 

sex och sju år gamla. Samtliga skolor hade redan infört iPad i sina skolrutiner och var därför 

bekanta med appar som var lämpliga för studiens innehåll (s. 862). För att få bredare 

perspektiv fick några elever enskilt visa hur de gjorde när de använde en iPad, samt att sex 

elever på varje skola ställde upp på intervjuer. Dessutom var författarna på plats för 

observation och studien innehåller även intervjuer med lärarna (s. 859).  

5. Elizabeth A. Baker (2016). Apps, iPads and Literacy: Examining the feasibility of speech 

recognition in a first-grade classroom.  

Det Baker undersöker i sin studie är arbetet med talsyntes vid läs- och skrivinlärningen. Hon 

har fokuserat på elever med svårigheter i området, men det är flera gånger som hennes metod 

används i helklass, oavsett nivå. Studien tar plats på en skola i USA och den är utvald på 

grund av dess tillgång till iPad och nätverk. Efter intervjuer med några lärare på skolan blev 

en utvald till att delta i studien. Baker följde en förstaklasslärare med 22 elever mellan 

oktober-maj (s. 239). Studien delades upp i två faser där den första fasen (oktober-december) 

handlade om att lära känna skolan, klassen, undervisningen, lärare och elever (s. 295). Under 

fas två (januari-maj) började eleverna undersökas och Baker fick tillfälle att träffa åtta elever 

ur klassen, nästan varje dag, och arbeta med dem individuellt med sin metod (s. 297). 

6. Ya-Huei Lu, Anne T. Ottenbreit-Leftwich, Ai-Chu Ding & Krista Glazewski (2017) 

Experienced iPad-Using early childhood teachers: practices in the one-to-one iPad 

classroom 

Författarna till denna artikel har gjort en studie med syftet att undersöka hur lärare som har 

erfarenhet av att använda iPads, använde den i läs- och skrivundervisningen där alla barn har 

varsin iPad (s. 9). Från en skola i USA var det totalt fyra förskoleklass- och förstaklasslärare 

som deltog i undersökningen. De hade samtliga använt sig av iPad i sin undervisning i över 

två år (s. 12). Genom observationer och intervjuer har de samlat data för att undersöka hur 

iPad-erfarna lärare använder sig av iPad i sin undervisning med unga elever. I sin studie har 

de valt att fokusera på lärarnas perspektiv snarare än elevernas (s. 12–13).  
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7. Lisa Kervin & Jessica Mantei (2016) Digital writing practices: a close look at one grade 

three author 

Kervin och Mantei har gjort en undersökning på en skola I Wales. På skolan de har valt att 

fokusera på, får eleverna en egen iPad från och med årskurs fem. Författarna studerar en 

enskild elev som går i årskurs tre. Eleven de fokuserar på kallas Adam, han är åtta år, och 

författarna följer honom i hans skrivprocess (s. 134). Under sju veckor var författarna på 

skolan och intervjuade Adam och hans lärare. De observerade olika klassrumssituationer och 

har dokumenterat skrivprocessen genom bilder (s. 134).  

7 Analys 

7.1 Hur kan elever lära sig läsa och skriva med hjälp av digitala verktyg? 

Den integrerande metoden som Agélii Genlott och Grönlund (2013) använder sig av består av 

6 steg: 

1. Eleverna får ta del av lektionens innehåll och mål som läraren valt ut vid sin planering.  

2. För att få ett samband mellan innehållet och lektionen presenteras ett ämne, till 

exempel ”faktatexter, djur”. Därefter ger läraren exempel från denna genre. 

3. Läraren går igenom typiska drag för den utvalda genren, till exempel mottagare, 

begrepp, textens form och dylikt. 

4. Eleverna börjar skriva. 

5. Publikation av texten. Här finns det två alternativ: 

a. Klassen har en egen webbportal, som bara de kan komma åt. Där publiceras 

texterna direkt efter att den är färdig.  

b. Texterna skrivs i ett dokument som är delat med resten av klassen från början.  

Båda dessa alternativ ger möjlighet till direkt kommunikation och eleverna kan ge 

återkoppling till varandra direkt. Syftet med detta är att tydliggöra gör eleverna att de skriver 

till någon på riktigt. 
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6. Avslutningsvis samlas klassen för en formativ bedömning (s. 101–102).   

Agélii Genlott och Grönlund (2013) menar att deras metod även skapar möjligheter för 

eleverna att gå tillbaka till sina tidigare texter med dess kommentarer. Tack vare de digitala 

hjälpmedlen finns de samlade på en plats dit eleverna kan gå tillbaka och hämta 

självförtroende samt ta hjälp av hur de gjort i tidigare arbeten (s. 103). 

Likt Agélii Genlott och Grönlund (2013) lyfter Hultin och Westman (2013) också en metod 

som behandlar det integrerade arbetet i läs- och skrivundervisning. Som exempel kan det 

handla om att skriva en faktatext om ett djur. Metoden börjar med att läraren kortfattat går 

igenom viss information om djuret, alternativt kan det visas en kort film. Detta följs av att 

läraren diskuterar med eleverna där de tillsammans fastställer vilken fakta som tagits upp, 

förslagsvis noteras detta genom en tankekarta eller dylikt. Efter detta börjar en gemensam 

skrivning där läraren agerar som klassens sekreterare och eleverna berättar vad som ska 

skrivas. Lärarens skrivprogram tas upp på storbild så att hela klassen kan se texten växa. När 

de känner sig färdiga läser de igenom texten och eleverna få återigen en chans att ändra i sin 

gemensamma text (s. 1099). Digitaliseringen har skapat ett större fokus på elevernas 

individuella skrivutveckling. Även de kooperativa texterna ger barnen viktiga erfarenheter 

som de kan ha nytta av i sin individuella skrivning längre fram (s. 1102).  

De kooperativa undervisningstillfällena menar Kervin och Mantei (2016) att Adam fick stor 

hjälp från i sin skrivprocess. Vid flera tillfällen fick Adams klass möjlighet att dela sina 

arbeten med varandra på en storskärm. Genom detta fick Adam och hans klasskamrater delge 

varandra idéer och tankar kring varandras arbeten. Det var inte bara kommentarerna Adam 

fick som hjälpte honom i hans arbete, utan även att han fick sitta i ”publiken” och lyssna på 

andras berättelser och planer. Enligt författarna är tillfället att ge respons en lika viktig del av 

lärandet som att få respons (s. 138). 

Ytterligare en metod som behandlar ett kooperativt arbete lyfts av Lu m.fl. (2017). En av 

lärarna i deras studie hade ett återkommande arbetssätt varje vecka. Beroende på vad som 

hade diskuterats och vad det hade undervisats om under veckan fick eleverna ett tema, till 

exempel havsdjur. Eleverna fick ett blad med riktlinjer till texten de skulle skriva och fick 

sedan fria händer att söka sig fram till information om djuret. Läraren gav förslag på appar 

men ville inte begränsa elevernas användning. Läraren valde här att integrera förskoleklassen 
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med en femteklass. Förskoleeleverna och femteklassarna blev indelade i par, en från varje 

årskurs, och den äldre eleven fanns därefter till som stöd för den yngre. Femteklassarna 

hjälpte till med stavningen, att välja ut lämpliga bilder och att hantera olika appar (s. 17).  

Med hjälp av appar har eleverna i klassen som Kervin och Mantei (2016) undersöker, bland 

annat planerat, gjort utkast, redigerat och publicerat sina texter. När det gäller val av app 

valde läraren att ge eleverna frihet så att de själva får välja vilken som passar dem bäst (s. 

134). Adam fick en uppgift att skriva om firanden inom familj eller kultur. I sin skrivprocess 

använde han sig av olika appar för att bland annat göra tankekarta, söka information om sitt 

arbete, hitta ljudeffekter samt att han valde en personlig bild från iPadens fotoalbum (s. 139). 

Den visuella kommunikationen, det vill säga bilder, ljudeffekter och dylikt spelar en stor roll i 

elevernas arbete enligt Dunn och Sweeney (2018). Genom att eleverna kan förtydliga och 

förstärka det de vill förmedla i sina texter med hjälp av bland annat bilder och emojis gjorde 

arbetet roligare att genomföra (s. 865). Författarna menar också att skrivarbetet på en iPad kan 

göra lärandet meningsfullt genom att barnen får använda sig av verktyg som för många hör till 

vardagen (s. 867). 

Vidare syns det digitala arbetet med appar även i studien av Lu, m.fl. (2017). Författarna såg i 

sin studie att de olika lärarna arbetade på liknande sätt, alla lärare använde iPaden i stationer. I 

arbetet fick eleverna först en snabb genomgång om de olika stationerna och var 10e-15e 

minut bytte de station. Apparna som lärarna hade valt ut till sina stationer varierade beroende 

på lärare. Några av apparna erbjöd flera olika uppgifter och övningar medan andra var mer 

fokuserade på en eller ett par övningar. En lärare menade att hon via de friare apparna kunde 

följa elevernas utveckling genom att observera vilka övningar de valde att göra och framför 

allt vilka de undvek (s. 15–16).  

Ytterligare ett arbetssätt som Lu m.fl. (2017) observerade var en variant på faktatext. En av 

lärarna hade visat eleverna hur man kunde klippa in pratbubblor på en redan befintlig bild. 

Undervisningen blev ämnesövergripande och kunde till exempel handla om Alexander Bell. 

Läraren tog fram en bild på Bell som eleverna skulle använda, därefter fick eleverna i uppgift 

att skriva egna pratbubblor på bilden. Arbetet gick ut på att eleverna skulle beskriva honom 

med den fakta de kunde som om de själva var Alexander Bell (s. 17).  
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I studien av Baker (2016) lyfts en metod som skiljer sig något från de ovannämnda då 

författaren undersöker en metod som behandlar arbete med talsyntes. Under sin andra fas av 

studien startade hon ett moment som hon kallar för writing center. Fyra gånger i veckan fick 

de åtta utvalda eleverna gå till writing center för att arbeta med författaren. Under de 

tillfällena jobbade eleverna med Baker och övade på att skriva genom att använda sig av 

talsyntesen. En viktig del av arbetet var också att Baker hade en diskussion tillsammans med 

eleverna kring verktygets funktion, bland annat dess pålitlighet, om vilka fel som kan uppstå 

när man talar in och så vidare. Vid ett tillfälle när ett ord blev fel och ’toad’ blev ’toes’, tog 

hon tillfället i akt och gjorde situationen till ett lärtillfälle. Hon frågade eleverna vad som 

behövdes ändras med ’toes’ för att det skulle bli ’toad’. Resultatet blev ’toed’ men författaren 

nöjde sig med att det inte var helt korrekt och fortsatte övningarna (s. 297). När eleverna fick 

jobba individuellt upptäckte de med en gång att talsyntesen inte alltid resulterade i vad de talat 

in. Detta menar författaren är ett lärande i sig. Till en början var hon orolig att denna metod 

inte skulle vara möjlig att genomföra på grund av de fel som uppstod när eleverna talade in. 

Men när en elev utbrast ”det var inte det jag sa”, så förstod författaren att eleverna kan lära av 

det bristande i talsyntesens funktion (s. 300). Genom att arbeta med talsyntesen visade det sig 

att eleverna fick ett bredare ordförråd. Detta visades genom två tester som eleverna gjorde i 

början, respektive slutet av undersökningen (s. 302).  

Enligt Arne Trageton (2003) i Hultin och Westman (2013) visar forskning på ett positivt 

resultat i mätning av elevprestationer i samband med digitala verktyg. Elever som lärt sig läsa 

och skriva på datorn når bättre resultat längre fram i skolan jämfört med de elever som lärt sig 

på de mer traditionella sätten. Detta är något som på ett sätt även styrks av lärarna som deltar i 

författarnas studie då de menar att de barn som lärt sig läsa och skriva på datorn, 

resultatmässigt ligger före de elever som möter de mer konventionella metoderna (s. 1098). 

Detta syns även i Nurmilaaksos studie (2015) där en tydlig majoritet uppfattar att det digitala 

arbetet medför positiva resultat när det handlar om unga elevers förmåga att lära sig läsa och 

skriva (s. 103).   

En aspekt som de digitala verktygen medför som bidrar till elevers förmåga att lära sig läsa 

och skriva är enligt Hultin och Westman (2013) att eleverna kan rätta sina texter själva. De 

digitala verktygen har skrivprogram där de flesta stavfel markeras, vilket gör att eleverna kan 

upptäcka på egen hand var i texten de behöver korrigera (s. 1099). Även Nurmilaakso (2015) 
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nämner hur lärare inte behöver rätta några stavfel i texten. Om ett barn får möjlighet att skriva 

ett tag blir hen oftast nöjd med sitt arbete, och lärandet blir självlärande (s. 105). Dunn och 

Sweeney (2018) ger ytterligare exempel på funktioner som bidrar till elevernas lärande. 

Utöver att felstavade ord blir markerade, har iPaden en funktion som förutspår och ger förslag 

på några ord som kan komma härnäst. För lärarna i studien var det märkbart hjälpsamt för de 

elever som har svårt att skilja på ’a’ och ’an’. Tack vare den funktionen kunde eleverna få 

hjälp med vilket ord det ska vara (s. 864). Ur elevernas perspektiv fungerade det som ett 

hjälpmedel med vägledning i hur man ska fortsätta sin text (s. 866). 

7.2 Vilka möjligheter respektive utmaningar kommer med användandet av digitala 

verktyg som hjälpmedel? 

7.2.1 Möjligheter  

Av vad Agélii Genlott och Grönlund (2013) kunde se gynnades eleverna på fler än ett sätt i 

arbetet med de digitala verktygen. På grund av den direkta kommunikationen fortsatte 

diskussionerna i webbportalen efter återkopplingen. Bland annat började eleverna ge varandra 

gåtor som de fick lösa, något som visade på ytterligare framsteg i skrivinlärningen. Ytterligare 

fördelar med digitala verktyg är enligt författarna att allas bokstäver blir likadana, vilket både 

leder till att ingen behöver pekas ut på grund av sin handstil samt att det blir lättare för 

samtliga deltagare att läsa (s. 103). Nurmilaakso (2015) menar även att det digitala skrivandet 

kan bredda elevernas kunskaper kring alfabetet och göra dem uppmärksamma på markeringar, 

mellanrum, typsnitt och dylikt (s. 105). Hultin och Westman menar också att skrivandet blir 

enklare med digitala verktyg eftersom det inte krävs några högt utvecklade motoriska 

förmågor för att kunna skriva på dator. De menar också att eleverna kan producera längre 

texter utan att ha full kontroll över alla bokstäver (s. 1100). 

Ytterligare möjligheter som kommer med den digitaliserade inlärningen är enligt Hultin och 

Westman (2013) att det är mycket lättare för eleverna att redigera i sina texter (s. 1099). 

Datoranvändningen ger också eleverna en möjlighet att använda bilder, ljud, filmer och dylikt, 

i sina produktioner vilket öppnar upp till en ny omfattning av textproduktion (s. 1100). Även 

Baker (2016) fick höra att bildsökningen som blev möjlig med de digitala verktygen var ett 

stort plus, då tyckte barnen att de slapp rita själva eftersom de ändå bara blev missnöjda (s. 

302). Även Dunn och Sweeney (2018) fick höra av flera elever att en fördel med de digitala 

verktygen var den visuella kommunikationen eftersom de slapp rita själva (s. 865). För många 



18 

 

av eleverna var det också positivt att man inte blev trött i handen när de skrev på iPad, vilket 

de blev när de skrev för hand. Dessutom var det en elev som menade att det gick fortare att 

skriva på iPad än för hand, vilket också var en fördel (s. 865–866).  

För de elever som ännu inte kan läsa så bra finns det också möjligheter då de lättare kan delta 

i skrivarbetet tack vare uppläsningsfunktionen. För varje tangent, ord och mening kan de få 

höra vad de skrivit och på så sätt arbeta ihop en text (Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 

103). Även Hultin och Westman (2013) nämner talsyntesen, de talar dock om den som en 

ersättare för ljudningen, som tidigare varit en egen del av läs- och skrivundervisningen (s. 

1099). Baker (2016) som enbart använde sig av talsyntes menar att flera av eleverna som 

arbetade enligt hennes metod fick bättre självförtroende. Författaren fick höra av en glad elev 

att hon klarat av att skriva en hel saga, som om denna elev inte trodde hon skulle kunna klara 

något sådant. När Baker frågade eleverna om de var nöjda med vad de åstadkommit fick hon 

ett brett leende tillbaka (s. 300). På så sätt märkte eleverna att de var kapabla till att skriva, 

och när de upptäckte sina framsteg längtade de efter att få skriva mer (s. 304).  

Att iPaden var motiverande för barnen genomsyrade Dunn och Sweeneys studie (2018). Det 

var många, både lärare och elever, som talade för det roliga med arbetet där eleverna inte 

tyckte att det kändes som jobb. Lärarna såg också iPaden som ett bra sätt att arbeta när det 

gäller elevernas olika nivåer (s. 863). Även lärarna i Lus m.fl. (2017) studie var överens om 

att på grund av att eleverna hade tillgång till varsin iPad kunde lärarna lättare anpassa arbetet 

till elevernas individuella nivåer. När eleverna arbetade på egen hand med olika appar fick de 

tid att arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå. Detta ledde också till att lärarna upplevde att 

de fick mer tid att lägga på enskilda individer eller förbereda annat material. De talade om 

iPaden som en lärarassistent och att de inte behövde oroa sig för vad eleverna gjorde, utan de 

visste att eleverna höll sig till sina uppgifter på iPaden (s. 18–19). 

I Nurmilaaksos studie (2015) poängterar några av de tillfrågade lärarna att det kan vara bra för 

eleverna att lära sig hantera datorer eftersom det är dagens teknologi. Majoriteten av lärarna 

uttryckte också hur eleverna gillar att lära sig läsa och skriva vid en dator för att det är roligt. 

En del av respondenterna menade då att det kan vara motiverande (s. 103–104). Baker (2016) 

noterade även hon att eleverna uppskattade arbetet med de digitala verktygen. En elev 

önskade att hon fick skriva hela dagen för att hon gillade det så mycket (s. 300).   
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7.2.2 Utmaningar  

Utmaningar som kan synas arbetet med digitala verktyg som hjälpmedel är enligt 

Nurmilaakso (2015) att det finns en del lärare som har ett skeptiskt förhållningssätt till datorer 

och media och är därför inte särskilt motiverade att använda sig av detta i sin undervisning. 

Författaren själv tror att det skulle kunna bero på begrepp och koncept som hör till som gör att 

digitaliseringen låter komplex och lite skrämmande (s. 100). Av de svar som Nurmilaakso 

(2015) fick in till sin studie fanns en del respons kring barnens handstil. Somliga var rädda att 

barnen inte skulle få öva på att skriva och att det skulle leda till att handstilen blev nästintill 

obefintlig. Några var också rädda att det digitaliserade arbetet i skolan skulle bidra till att 

eleverna blir beroende av datorer. Några av respondenterna befarade till och med att datorer 

skulle orsaka fysiska symptom så som trötthet och huvudvärk (s. 103). 

För att arbetet med talsyntesen skulle fungera visade det sig några gånger att det var viktigt att 

internetuppkopplingen fungerade som den skulle. De gånger den inte gjorde det syntes det i 

elevernas ordval. Eleverna valde att förenkla sina ord där till exempel ’limousine’ blev ’bil’ 

och ’enhörning’ blev ’häst’. Det blev liknande följder när talsyntesen återkommande visade 

fel och det inte fanns någon vuxen i närheten som kunde hjälpa till (Baker, 2016, s. 301–302). 

Baker (2016) upptäckte även i sitt arbete med talsyntesen att den bättre kunde tyda en vuxen 

kvinnas röst än ett barns röst, vilket enligt henne gjorde att syftet med arbetet förlorades (s. 

300). Författaren fick också flera gånger kämpa med det faktum att det inte fanns någon spärr 

för olämpliga ord. Till exempel blev det en gång fel i den klassiska versen “Jack and Jill went 

down the hill” då talsyntesen översatte detta till “Jack and Jill went down to hell”. Vid flera 

tillfällen var hon snabb och hann upptäcka olämpligheter före eleverna och kunde på så sätt 

radera det, men det fanns också stunder då eleverna upptäckte det före henne (s. 300). 

Författaren märkte ett flertal gånger att bildsökningen också kunde bli ett problem då det även 

där kunde dyka upp olämpligheter (s. 303). Bildsökningen är något som enligt Kervin och 

Mantei (2016) var tidskrävande för Adam. Då han valde att söka efter bilder på Google så 

blev innehållet övermäktigt. Det fanns för mycket alternativ för att Adam skulle kunna välja. 

Författarna menar även att upphovsrätten till bilder på Google kan vara ett problem då vem 

som helst inte får använda alla bilder hur som helst (s. 136).  
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I motsats till Hultin och Westman (2013), Nurmilaakso (2015), Dunn och Sweeney (2018) 

samt Lu m.fl. (2017) som nämner det positiva med att enkelt kunna redigera i sina texter och 

dylikt så talar Baker (2016) om det som en utmaning. Enligt henne hade eleverna svårt att 

hantera markören i sin iPad och därför gick det åt mer tid än nödvändigt för att radera eller 

lägga till ett ord eller bokstav (s. 303).  

7.3 Kan digitala verktyg utesluta traditionella verktyg? 

Nurmilaaksos studie (2015) visade att nästan alla respondenter var negativa till att fysiska 

böcker skulle bytas ut mot datorer i framtiden. Deras inställning handlade om en kombination 

där både böcker och datorer får plats i skolan, vilket också förklarar att majoriteten av 

respondenterna anser att datorer inte ska användas dagligen (s. 102–104). Agélii Genlott och 

Grönlund (2013) menar att deras metod inte utesluter det traditionella arbetet utan att det 

traditionella arbetet, kan skjutas upp till andra klass då de redan lärt sig stava (s. 98). 

Majoriteten i Nurmilaaksos studie (2015) uttryckte att det är av vikt att eleverna får utveckla 

sin handstil, de menar att det fortfarande behövs och att det kommer behövas. Däremot är det 

enklare för många barn att öva skrivning på en dator (s. 105). Det bästa sättet för barn att lära 

sig läsa och skriva är enligt Nurmilaaksos studie (2015) en kombination av det digitala och 

det traditionella (s. 105).  

Att ha en balans mellan det digitala och det traditionella var av vikt även för lärarna och 

eleverna i Dunn och Sweeneys studie (2018, s. 867). När en elev menade att man förbättrade 

sin handstil genom att skriva för hand stämde resten av klassen in och samtliga tyckte att det 

var viktigt (s. 866). En lärare i studien nämnde hur vissa elever föredrog att skriva för hand 

framför iPad (s. 864). Författarna tog då upp i sin diskussion att en viktig detalj i det digitala 

arbetet är att man inte förutsätter att alla barn är lika engagerade i tekniken och att det inte är 

ett arbetssätt som fungerar för alla (s. 867). 

Vid den skola där Baker (2016) utförde sin undersökning var normerna att eleverna skrev på 

papper. Detta på grund av att alla inte hade tillgång till en egen iPad, utan skolan hade ett 

flertal som flera klasser fick dela på. Därför raderades också minnet på varje iPad, varje kväll. 

I Bakers studie var talsyntesen på iPaden endast ett hjälpmedel, men när eleverna skulle 

skriva så skrev de för hand (s. 297).  
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I Lu, m.fl. studie (2017) hade många av lärarna anpassat sina redan existerande uppgifter och 

övningar så att digitala verktyg kunde tillämpas (s. 18). Det var dessutom bara en av de fyra 

lärarna som hade en iPad-fri station i sin stationsundervisning (s. 15). 

8 Slutsats 

8.1 Hur kan elever lära sig skriva med hjälp av digitala verktyg? 

Baker (2016), Kervin och Mantei (2016), Lu m.fl. (2017), Agélii Genlott och Grönlund 

(2013) samt Dunn och Sweeney (2018) nämner i sin analys att skolorna använder sig av 

surfplattor, till exempel en iPad, i sin undervisning. Nurmilaakso (2015) och Hultin och 

Westman (2013) är däremot mer fokuserade på användning av dator. Oavsett vilket redskap 

som används är möjligheterna många. Trots att de sju olika artiklarna är utformade på olika 

sätt och undersöker olika metoder på varierande vis finns det en del likheter. Exempelvis 

förespråkas ett arbete med talsyntes av Baker (2016), Hultin och Westman (2013, s. 1099) 

samt Agélii Genlott och Grönlund (2013, s. 103) speciellt vad gäller elever med 

skrivsvårigheter. Ytterligare en metod, som tas upp av flera artiklar, behandlar det kooperativa 

arbetet (Kervin och Mantei, 2016, s. 138, Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 101–102, 

Hultin och Westman, 2013, s. 1102, Lu m.fl., 2107, s. 17). Det råder heller inget tvivel om att 

tangentbordsskrivning anses vara positivt enligt många lärare, bland annat är 

rättstavningsprogram och förslagsord, sådana faktorer som bidrar till elevernas utveckling 

(Hultin och Westman, 2013, s. 1099, Nurmilaakso, 2015, s. 105, Dunn och Sweeney, 2018, s. 

864, Lu m.fl., 2017, s. 17). 

Samtliga artiklar belyser olika sätt att arbeta på med hjälp av digitala verktyg, trots att de 

flesta använder sig av liknande redskap. Detta visar på den mängd varianter som går att 

tillämpa i undervisningen. Lu m.fl. (2017, s. 15–16) och Kervin och Mantei (2016, s. 134) 

beskriver olika lärare och skolor som använder sig av flera olika appar vilket gör det möjligt 

att variera undervisningarna.   
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8.2 Vilka möjligheter respektive utmaningar kommer i användandet av digitala 

verktyg som hjälpmedel? 

8.2.1 Möjligheter 

När det gäller tangentbordsskrivningen finns det flera aspekter som de olika författarnatar 

upp. Det finns ingen skillnad i olika handstilar utan alla elever arbetar under samma 

förutsättningar (Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 103), det är enklare att bli uppmärksam 

på bland annat mellanrum och olika skiljetecken (Nurmilaakso, 2015, s. 105), för vissa går det 

fortare att skriva (Dunn och Sweeney, 2018, s. 865) och det är många som tycker att det är 

roligt (Baker, 2016, s. 300, Nurmilaakso, 2015, s. 103–104). Dessutom är 

redigeringsmöjligheterna bättre på en skärm än på ett papper (Hultin och Westman, 2013, s. 

1099, Nurmilaakso, 2015, s. 105, Dunn och Sweeney, 2018, s. 864, Lu m.fl., 2017, s. 17).  

Att tillämpa digitala verktyg i sin undervisning är enligt Nurmilaakso (2015, s. 103–104) och 

Dunn och Sweeney (2018, s. 867) ett bra sätt för eleverna att få arbeta med sådana verktyg 

som idag är en del av samhället. För en del elever kan det arbetet göra stor skillnad i form av 

ett höjt självförtroende. Dunn och Sweeney (2018, s. 863), Baker (2016, s. 300) och 

Nurmilaakso (2015, s. 103–104) belyser vilken skillnad det gör för eleverna och att de blir 

motiverade till arbetet när de får en känsla av att lyckas. Det är också motiverande för många 

elever att kunna använda sig av den visuella kommunikationen så som bilder och dylikt. 

Genom att kunna hämta bilder från internet eller någon annanstans är det flera elever som 

uttrycker en lättnad på grund av att de slipper rita själva och bli missnöjda med sitt arbete 

(Baker, 2016, s. 302, Dunn och Sweeney, 2018, s. 865).  

Slutligen är Dunn och Sweeney (2018, s. 863), Lu m.fl. (2017, s. 18–19) samt Hultin och 

Westman (2013, s. 1102) överens om att det digitala arbetet skapar möjligheter för att alla 

elever ska kunna arbeta på sina individuella nivåer.   

8.2.2 Utmaningar 

De utmaningar som lyfts i samband med det digitala arbetet är ofta relaterade till internets 

storlek (Baker, 2016, s. 301–302, Kervin och Mantei, 2016, s. 136). Framför allt krävs det 

många gånger att uppkopplingen till internet inte brister. När den fungerar som det ska och 

eleverna får möjlighet att söka fritt på internet kan det vara svårt för lärare att ha kontroll på 

alla elevers sökningar. Ett stavfel kan bland annat handla om att det åker med en bokstav för 
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mycket, att en bokstav byts ut mot någon liknande eller dylikt. Ibland kan sådana stavfel leda 

till att ursprungsordet blir något annat. På internet kan ett sådant stavfel resultera i olämpliga 

ord och bilder. Kanske råkar en elev skriva ’Rumpa’ istället för ’Pumpa’. Det som finns på 

internet är också näst intill oändligt, vilket innebär att en bildsökning kan bli tidskrävande på 

grund av allt som finns att välja på. Dessutom lyfter Kervin och Mantei (2016, s. 136) att det 

vid sådana tillfällen är viktigt att inte glömma upphovsrättslagen.  

Trots att redigeringsmöjligheterna är bättre på digitala verktyg enligt många av författarna 

lyfter Baker (2016, s. 303) svårigheterna med arbetet. Att lyckas hantera markören, placera 

den på rätt plats och få den att göra som man vill kan vara svårt för de elever som inte lyckats 

behärska den funktionen. Vad gäller arbetet med talsyntes kan det också vara utmanande för 

eleverna att tala på så vis att det blir rätt (Baker, 2016, s. 300). 

8.3 Kan digitala verktyg utesluta traditionella verktyg? 

Nurmilaakso (2015, s. 105) och Dunn och Sweeney (2018, s. 867) är överens om att det krävs 

en balans mellan det digitala och det traditionella arbetet. På vissa skolor råder fortfarande en 

norm att skriva för hand på papper, dels på grund av otillräcklig tillgång till digitala verktyg, 

dels på grund av att vissa elever föredrar att skriva för hand. Nurmilaakso (2015, s. 103) och 

Dunn och Sweeney (2018, s. 866) nämner också vikten av att skriva för hand då handstilen 

måste utvecklas och upprätthållas. 

Det är däremot olika på olika skolor då Lu m.fl. (2017, s. 18) talar för att många lärare snarare 

anpassar sina redan existerande, traditionella uppgifter till att bli mer digitala. 

9 Diskussion 

9.1 Hur kan elever lära sig skriva med hjälp av digitala verktyg? 

Kommunikationsmöjligheterna som kommer med det digitala arbetet, anser jag medför 

mycket positivt i elevernas arbete. Både den visuella kommunikationen och den övriga 

kommunikationen som exempelvis kan ske via en webbportal. Med den visuella 

kommunikationen kan eleverna till exempel få känna en tillfredsställelse av att fullända en 

text med hjälp bilder. Den kommunikation som kan ske över en webbportal, att eleverna ska 

respondera på varandras arbeten, kan medföra en fördel att eleverna fortsätter diskutera annat 
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(Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 103). Oavsett vad det är de diskuterar sker 

kommunikationen i skrift, vilket resulterar i att eleverna utvecklar sin skrivförmåga. Däremot 

kan den digitala kommunikationen också medföra en stor nackdel, vilket jag återkommer till 

senare.  

En ytterligare funktion som digitaliseringen för med sig är tangentbordet. Som Nurmilaakso 

lyfte fram (2015, s. 105) kan just tangentbordsskrivning göra elever uppmärksamma på 

mellanrum, skiljetecken och dylikt. Att skriva på dator eller surfplatta tydliggör skillnaden på 

ett mellanrum och det lilla mellanrummet som är mellan två bokstäver i ett ord. Eleverna kan 

också bli medvetna om, och upptäcka sina egna stavfel tack vare skrivprogram som markerar 

ord som är felstavade (Hultin och Westman, 2013, s. 1099). Genom att digitala verktyg 

erbjuder denna funktion kan lärarna fokusera på andra aspekter i skrivundervisningen 

eftersom eleverna själva kan lära sig stava rätt (Nurmilaakso, 2015, s. 105).  

I motsats till självlärandet tar Hultin och Westman (2013, s. 1099) samt Kervin och Mantei 

(2016, s. 138) upp det kooperativa arbetet där eleverna dels får arbeta ihop en text 

tillsammans med läraren som sekreterare, dels där de får ta del av varandras texter och ge 

respons. Dessa metoder är möjliga att genomföra på grund av digitaliseringens möjligheter att 

dubblera en liten skärm och visa den i större format så ett helt klassrum kan ta del av den 

samtidigt. Detta är enligt Kervin och Mantei (2016, s. 138) en minst lika viktig del av lärandet 

som den individuella processen. Eftersom eleverna både får ge och ta respons men även 

lyssna till när andra får och ger respons kan de ta hjälp av samtliga idéer och förslag. 

Lärarna i studien av Lu m.fl. (2017) samt läraren som ingick i Kervin och Manteis studie 

(2016) använde sig av surfplattor och därmed appar. I båda studier valde lärarna att ge elever 

frihet att arbeta med de appar som de själva föredrog. Efter att eleverna fått en uppgift att 

skriva en text fick de sedan själva välja vilka appar de skulle använda i sin process. Samtliga 

lärare uttryckte att de inte ville begränsa eleverna på något sätt utan ge dem den frihet som 

behövdes för att hitta de apparna som passade bäst (Kervin och Mantei, 2016, s. 134, 137, Lu 

m.fl., 2017, s. 17). En skillnad som syns mellan de två undersökningarna är däremot att 

lärarna uttrycker i studien av Lu m.fl. (2017, s. 18–19) att surfplattan kan användas som en 

lärarassistent. Medan eleverna arbetade på sina surfplattor kunde lärarna få tid till att fokusera 

på annat. Frågan är om det är rätt inställning till varför man ska använda sig av digitala 

verktyg? 
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9.2 Vilka möjligheter respektive utmaningar kommer i användandet av digitala 

verktyg som hjälpmedel? 

9.2.1  Möjligheter 

En viktig faktor för unga elever i skolan, torde vara motivering. I undersökningen visade flera 

av de olika metoderna och arbetssätten föra med sig olika motiverande aspekter. Bland annat 

den visuella kommunikationen (Dunn och Sweeney, 2018, s. 865, Hultin och Westman, 2013, 

s. 1100, Baker, 2016, s. 302), självförtroendet och känslan av att lyckas (Dunn och Sweeney, 

2018, s. 863, Agélii Genlott och Grönlund, 2013, s. 103, Baker, 2016, s. 300) samt att många 

barn tycker att det är roligt (Nurmilaakso, 2015, s. 103–104, Baker, 2016, s. 300, Dunn och 

Sweeney, 2018, s. 863). Genom att få göra saker som är roliga och som man blir nöjd med 

blir eleverna inspirerade att fortsätta, vilket är positivt för deras utveckling. 

Hultin och Westman (2013, s. 1099), Nurmilaakso (2015, s. 105), Dunn och Sweeney (2018, 

s. 864) samt Lu m.fl. (2017, s. 17) lyfte också att redigeringsarbetet blir mycket enklare i och 

med det digitala arbetet. Av mina upplevelser i olika klassrum är det inte ovanligt att vissa 

elever skriver rätt sak på fel plats. Detta kan generera i en uppgivenhet och missnöje som 

leder till att eleven tappar motivationen att fortsätta. Om samma sak skulle hända på ett 

digitalt verktyg så är lösningen endast ett par knapptryck bort. 

Digitaliseringen medför även en lösning för de elever som upplever att de inte vill visa vad de 

skrivit på grund av att de är missnöjda med sin handstil. Med hjälp av digitala verktyg skulle 

alla elever kunna skriva på exakt samma sätt genom att använda samma inställningar (Agélii 

Genlott och Grönlund, 2013, s. 103). För en del elever går det dessutom fortare att skriva med 

tangentbord än för hand vilket också kan bidra med förhöjt självförtroende (Dunn & 

Sweeney, 2018, s. 865). 

Vidare skapar det digitala arbetet möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas olika 

nivåer (Dunn och Sweeney, 2018, s. 863, Lu m.fl., 2017, s. 18–19, Hultin och Westman, 

2013, s. 1102). Genom att använda sig av exempelvis en surfplatta, kan två elever som 

befinner sig på olika platser i sin utveckling arbeta med samma sak fast på olika sätt. Medan 

en elev tar hjälp av talsyntesen för att skriva en berättelse, kan den andra skriva sin berättelse 

och utvecklas på sitt sätt. Oavsett används samma verktyg och alla elever är inkluderade i 

samma arbete samtidigt som det följer läroplanens riktlinjer för en likvärdig utbildning då 
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undervisningen kan anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 

2018a, s. 6). 

9.2.2  Utmaningar 

Baker (2016, s. 303) ifrågasätter redigeringsmöjligheternas fördelar i digitalt arbete och menar 

istället att det kan vara en utmaning för eleverna att hantera markören. För den som förstår 

och vet hur man gör för att flytta markören, markera text, flytta text och dylikt, blir arbetet 

enkelt. Men för en elev som inte förstår hur markören fungerar kan det skapa frustration och 

göra arbetet besvärligt och påfrestande. Varför detta skulle vara en större utmaning för eleven 

än att flytta en penna på ett papper, som elever idag lär sig med relativt stor framgång, 

tydliggör inte Baker. 

Utöver detta är omfattningen på internet definitivt en utmaning i rollen som lärare. Bortsett 

från att mycket av det som finns på internet är olämpligt på skolor och framför allt olämpligt 

för barn är också innehållets volym en utmaning. Att till exempel låta barnen söka sig fram till 

bilder på internet kan resultera i en mängd bilder som bidrar till att eleverna inte kan välja och 

gå vidare utan måste fortsätta genomsöka så mycket som möjligt. Detta är en utmaning som 

nämns i studien av Kervin och Mantei (2016). De nämner även att upphovsrätten kan bli en 

utmaning för lärare att hantera i sitt yrke (s. 136). Kanske kan det vara relevant att diskutera 

även upphovsrättslagen med eleverna för att uppmärksamma vad man får och inte får göra 

med innehållet på internet. 

Ytterligare något som är viktigt att diskutera med eleverna i vårt digitala samhälle återkopplar 

till det tidigare stycket om digital kommunikation. Risken med att låta elever respondera på 

varandras texter i en webbportal är att empatin minskar när man inte ser mottagarens reaktion 

(Slonje & Smith, 2008, s. 148). Det är också mycket enklare att misstolka skrivna texter när 

det saknas kroppsspråk och tonfall. För att hantera denna utmaning anser jag att det är 

relevant att diskutera med eleverna kring hur man generellt ska bete sig på internet. 

9.3 Kan digitala verktyg utesluta traditionella verktyg? 

I Lu m.fl. (2017) framställs det som att det skulle vara möjligt att helt låta det digitala arbetet 

ta över det traditionella. I den undersökningen hade många av lärarna anpassat den tidigare 

planeringen för att det skulle gå att använda digitala verktyg (s. 18). I Nurmilaaksos studie 
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(2015, s. 103) talades det dock emot detta då många lärare oroade sig för att eleverna inte 

skulle utveckla någon handstil. Varför detta oroade lärarna framgår däremot inte utan istället 

talas det traditionella arbetet som något självklart. 

Dunn och Sweeney (2018, s. 863), Lu m.fl. (2017, s. 18–19) samt Hultin och Westman (2013, 

s. 1102) har talat för hur bra det är med digitala verktyg, då de tillåter eleverna att arbeta på 

sina individuella nivåer. För att upprätthålla denna rättvisa är det också viktigt att tänka på att 

alla barn inte uppskattar digitala verktyg (Dunn och Sweeney, 2018, s. 867). Det kommer 

alltid att finnas vissa elever som kommer föredra att arbeta med papper och penna. På grund 

av detta håller jag med Nurmilaakso (2015, s. 105) och Dunn och Sweeney (2018, s. 867) som 

menar att en balans mellan det digitala och det traditionella arbetet är viktigt. Detta för att 

kunna anpassa utbildningen efter alla individers behov.  

I övrigt anser jag att det känns relevant att det digitala arbetet ingår i skolan, eftersom 

digitaliseringen är en del av dagens samhälle och ett av skolans uppdrag är att förbereda 

eleverna på att bli en del av samhället (Skolverket, 2018a, s. 7). På så sätt bidrar skolan med 

att undervisa eleverna om de verktyg som kommer spela en stor roll i deras framtida yrkesliv. 

Däremot anser jag att det är viktigt att vet hur man ska använda de digitala verktygen i sin 

undervisning. Lu m.fl. (2017, s. 18–19) som talade om surfplattan som en lärarassistent, kan 

tolkas som att man kan låta eleverna göra nästan vad de vill på sin surfplatta så länge de håller 

sig till ett visst antal utbildningsappar. Men på grund av att eleverna ofta relaterar surfplatta 

med nöje anser jag inte att det är så enkelt. Enligt min mening krävs det ett organiserat arbete 

när man tillämpar digitala verktyg i undervisningen. Med andra ord, inte ge eleverna frihet att 

välja mellan olika appar, det blir för enkelt att byta till en annan app när de tröttnat på den 

ena. Med en organiserad plan får elever tydliga uppgifter om vad som ska göras och på så sätt 

tror jag att det kan gynna elevernas utveckling.  

För att det ska vara möjligt att organisera sin digitala undervisning håller jag med Martin 

Tallvid (2016, s. 3) om att alla lärare skulle få en utbildning i området. En utbildning som kan 

innehålla bland annat metodförslag och diskussioner kring olika följder som nätmobbning och 

olämpligheter samt strategier för att hantera dem. Kanske skulle det digitaliserade arbetet bli 

en större del av lärarutbildningen.  
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Denna sammanställning har bidragit med ett flertal olika metoder som jag anser kommer vara 

av nytta till min framtida roll som lärare. Uppsatsen bjuder även in till funderingar, bland 

annat kring det traditionella arbetet, om det är nödvändigt att kunna skriva för hand och i 

sådana fall, varför? Jag upplever dessutom att jag genom denna sammanställning lyckats bilda 

mig en uppfattning kring undervisning med digitala verktyg där jag i mitt framtida yrke lättare 

kan ta ställning till ämnet. 

10 Vidare forskning  

Vid undersökningen anser jag att det saknades forskning som behandlar en uteslutande 

inställning. Till exempel vad som skulle hända om digitaliseringen tog över det traditionella 

och verktyg som papper och penna skulle uteslutas. Nurmilaakso (2015, s. 103) som nämnde 

att flera lärare var oroliga att eleverna inte skulle utveckla någon handstil nämnde inte varför 

denna oro uppstod. Till vidare forskning anser jag att det saknas forskning på området varför 

och om det traditionella arbetet är viktigt. 
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