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Abstract: 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i lågstadiet uppfattar att de 
använder digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Mitt 
syfte har varit att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom 
användningen av digitala verktyg samt undersöka vilka positiva och negativa effekter 
lärarna lyfter fram som ett resultat av detta. En anledning till att den här studien handlar 
om digitala verktyg är för att läroplanen reviderades i år för att förtydliga skolans 
uppdrag angående att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket 2017, s. 2). För 
att genomföra den här studien har jag intervjuat sex lärare i årskurs 1–3 på tre skolor, där 
alla lärare har skilda erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg. Resultatet i studien 
har visat att digitala verktyg är gynnsamt för så gott som samtliga elever. Det medför en 
ökad motivation och lust att arbeta. Eleverna kan skriva texter utan att finmotoriken blir 
ett hinder och lärandet kan göras på ett lustfyllt sätt. Digitala verktyg gör det även enklare 
att individanpassa undervisningen. En negativ aspekt som lyfts fram av lärarna är en oro 
att finmotoriken ska påverkas när de använder digitala verktyg i stor utsträckning. 
Lärarnas svar tycks bekräfta att digitala verktyg kan fungera som ett värdefullt 
medierande redskap i undervisningen, ett medel för scaffolding som gör det lättare att 
träffa den enskilda elevens proximala utvecklingszon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Digitala verktyg, Läs- och skrivsvårigheter, Läs- och skrivundervisning, 
Läs- och skrivinlärning, Dyslexi, Att skriva sig till läsning, Sociokulturellt perspektiv, 
lärare, Kvalitativ intervjustudie. 
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1 Inledning 
 
Läs- och skrivförmåga är avgörande för alla medborgare i vårt informationssamhälle. 
Mellan 1 och 20 procent (Nielsen 2005, s. 9) av befolkningen stöter på hinder när de ska 
lära sig att utveckla sin läs- och skrivförmåga. En orsak till de vaga statistiska 
uppgifterna är att olika forskare tillämpar olika kriterier för vad som räknas som en 
lässvag elev (Nielsen 2005, s. 9). En nyckel till motivation och intresse hos eleverna är 
variation i läs- och skrivundervisningen, enligt en rapport av Skolinspektionen som 
utfördes efter en kvalitetsgranskning år 2013 av läs- och skrivundervisningen i 
grundskolans tidigare år (Skolinspektionen 2015, s. 2). Min tanke är att användningen 
av digitala verktyg kan vara ett sätt att variera undervisningen. Det stämmer i så fall med 
slutsatsen i tidigare forskning, att digitala verktyg kan utgöra en motivationskälla för 
eleverna (Tallvid 2015, s. 38–39). Den här studien kommer att undersöka sambandet 
mellan användningen av digitala verktyg, motivation och framgång i läs- och 
skrivinlärningen. Särskilt angeläget är det då att undersöka vilken potential digitala 
verktyg har för elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom en fördröjd läs- och 
skrivutveckling kan få allvarliga konsekvenser för individen (Nielsen 2005, s. 12–13). 
Därför är det viktigt att läs- och skrivundervisningen håller hög kvalitet. En nyckelfaktor 
för att hålla hög kvalitet på undervisningen är motivation (Tjernberg 2013, s.36) och en 
annan, delvis överlappande, nyckelfaktor är individualisering (Tjernberg 2013, s. 42).  
 
Användningen av dator som ett verktyg för att uppnå läskunnighet är något som ökar i 
Sverige (Damber 2013, s. 96). Elevernas tillgång till datorer är visserligen ojämnt 
fördelad mellan olika skolor (Skolverket 2016b, s. 8), men generellt har tillgången till 
datorer ökat och det blir allt vanligare att elever får en egen dator eller får låna en dator 
under skoltid (Skolverket 2016b, s. 4). 
 

Förutsättningarna för att digitala verktyg ska kunna användas för att stödja elevernas läs- 
och skrivutveckling varierar alltså stort mellan olika skolor och elevgrupper. Det beror 
dels på tillgången till digitala verktyg, men även på lärarnas kunskaper. Under 
vårterminen 2017 genomförde jag examensarbete 1 med fokus på digitala verktyg i läs- 
och skrivundervisningen. Examensarbete 1 ämnade besvara frågan vilka effekter som 
användningen av digitala verktyg i undervisningen kan ge. Examensarbetet visade att det 
finns både positiva och negativa effekter av att använda digitala verktyg. Några slutsatser 
som kunde dras är att det viktigaste är hur de digitala verktygen används för att de ska 
kunna fungera som framgångsrika hjälpmedel. Lärarens kompetens i att använda digital 
teknik är av betydande vikt, samt att läraren kan använda de digitala verktygen så att de 
blir integrerade i lektionen. 
 
Mina erfarenheter av digitala verktyg i undervisningen och i skolans värld är något som 
har byggts upp under åren på grundlärarprogrammet. Under min skoltid använde vi inte 
några digitala verktyg förrän i högstadiet och det handlade om färdighetsträning i att 
skriva på datorn. De senaste åren däremot har jag märkt, i synnerhet på min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU), att skolan har blivit betydligt mera digitaliserad. 
Läroplanen har sedan 2011 innehållit vissa passager om digital kompetens, och vid 
revideringen 2017 skrevs skolans ansvar för att utveckla elevernas digitala kompetens 
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fram ytterligare. Av den anledningen kan man anta att verksamma lärare besitter stor 
erfarenhet av arbetet med digitala verktyg i undervisningen. I det här arbetet undersöker 
jag hur lärare i lågstadiet uppfattar att de använder digitala verktyg i undervisningen för 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Samlingsnamnet digitala verktyg står i detta arbete för 
datorer, läsplattor, smartboards och projektorer. Det vill säga alla fysiska 
informationsteknologiska redskap som används av lärarna som jag har intervjuat. 
 
Jag vill ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom användningen 
av digitala verktyg samt undersöka vilka positiva och negativa effekter lärarna lyfter 
fram som ett resultat av detta. För att undersöka det här intervjuar jag sex verksamma 
lärare från tre olika skolor där digitala verktyg används i olika utsträckning. På så vis 
kan arbetet visa en bredd av erfarenheter, samtidigt som det går att få en viss uppfattning 
om vilka erfarenheter av digitala verktyg som en pedagogisk resurs som är oberoende av 
yttre omständigheter. Dessa erfarenheter förklarar jag sedan utifrån det sociokulturella 
perspektivets syn på lärande för att kunna dra didaktiska slutsatser med räckvidd bortom 
de tre undersökta skolorna. 
 
 
 

2 Bakgrund 
 
I det här kapitlet beskrivs de yttre förutsättningarna som finns att förhålla sig till i läs- 
och skrivundervisningen. Först och främst handlar det då om skolans läroplan; dels vilka 
riktlinjer som gäller för all undervisning och dels hur det centrala innehållet för ämnet 
svenska formuleras. Det ska också framhävas att läroplanen reviderades år 2017 
framförallt för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens 
(Skolverket 2017, s. 2). Andra viktiga förutsättningar för lärarnas arbete med läs- och 
skrivundervisningen är vilka metoder och verktyg som finns att tillgå i skolmiljön. De 
vanligaste av dessa kommer att beskrivas i kapitlets andra del.  
 
 
2.1 Myndigheternas syn på relationen mellan digitala verktyg och läs- och 
skrivinlärning 
 
 
De officiella dokument som berör läs- och skrivinlärning och/eller digitala verktyg i 
undervisningen ger sällan en entydig beskrivning av relationen mellan de två. Det som 
rapporter från flera olika myndigheter lyfter fram är framförallt att motivation är en 
nyckelfaktor inom läs- och skrivundervisningen. Det visas också att varierad 
undervisning tycks gynna elevers motivation, och i vissa rapporter framhävs att digitala 
verktyg kan utnyttjas för att öka variationen och motivationen.   
 
År 2013 gav Skolinspektionen ut en rapport gällande hur en varierad läs- och 
skrivundervisning kan ge motivation och större intresse för att läsa och skriva. Rapporten 
utfördes efter en kvalitetsgranskning år 2013 av läs- och skrivundervisningen i 
grundskolans tidigare år (Skolinspektionen 2015, s. 2). Resultatet av granskningen 
visade att undervisning om olika texttyper leder till att eleverna blir mer trygga i språket 
och kan använda texter mer effektivt. Om elever inte får en undervisning som är 
individanpassad och inte får möta varierade texter, samt inte får ta del av olika strategier 
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för bearbetning och egenproduktion, leder det till att skolan riskerar att inte kunna fånga 
upp eleverna, vilket påverkar elevernas lärande negativt (Skolinspektionen 2015, s. 9). 
  
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell 
undersökning där läsförmågan hos elever i årskurs fyra granskas (Skolverket 2012, s. 
12). Den senaste PIRLS-undersökningen från år 2011 visade att svenska elevers 
läsförmåga har försämrats och att den positiva inställningen till läsningen har blivit 10 
procent sämre sedan år 2001. Resultaten i PIRLS kan kopplas ihop med den inställning 
som eleverna har till läsning. Elever med en positiv syn på läsning har fått bättre 
läsprovsresultat än de elever som inte har en positiv syn på läsning (Skolverket 2012, s. 
6–7).  
 
År 2015 genomfördes den senaste PISA-undersökningen som visar att läsförståelsen har 
förbättrats hos eleverna sedan år 2012, när senaste undersökningen utfördes. De 
förbättrade resultaten i elevers läsförståelse mellan år 2000 och 2012, samt resultaten 
som gått uppåt mellan år 2012 och 2015, kan vara en effekt av de lågpresterande 
elevernas resultat som blivit bättre genom åren (Skolverket 2016a, s. 22).   
 
I en artikel på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida står det att: ”Förutom att 
digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle 
fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande om det nyttjas på ett 
genomtänkt och strukturerat sätt” (Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  
 
Genom att kombinera dessa rekommendationer från olika myndigheter med inflytande 
över skolan kan man sluta sig till att digitala verktyg är lämpliga att använda i läs- och 
skrivundervisningen för att öka variationen i undervisningen och motivationen hos 
eleverna. För att kunna formulera mera detaljerade frågor om hur en sådan läs- och 
skrivundervisning kan se ut kommer jag i nästa avsnitt att granska gällande läroplan. 
 
 
2.2 Läroplanens riktlinjer kring digitala verktyg samt läs- och skrivinlärning 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017 
(i fortsättningen kallad Lgr 11) står det att alla elever är olika och av den anledningen 
ska skolans undervisning anpassas till alla elevers förutsättningar och behov, samt främja 
deras lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2017, s. 8). En fråga för mitt arbete 
är därför i vilken utsträckning digitala verktyg kan bidra till att göra undervisningen, i 
detta fall avgränsat till läs- och skrivundervisning, mer individanpassad och gynna 
elevernas motivation. 
 
I kursplanen för ämnet svenska står det att undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar för att utveckla språket för att kommunicera, lära och tänka. Det beskrivs 
även att elevernas intresse för att läsa och skriva ska stimuleras och förmågan att 
formulera texter av olika genrer och i olika medier ska utvecklas. Eleverna ska få 
möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med texter som är både interaktiva och 
föränderliga (Skolverket 2017, s. 252). Eleverna ska få en förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar både enskilda individer och hela samhället. Eleverna ska 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik, utveckla digital kompetens, samt lära 
sig att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala tekniken 
(Skolverket 2017, s. 9). Det råder ingen tvekan om att eleverna ska arbeta med digitala 
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verktyg, men mitt arbete undersöker hur de kan utnyttjas för att gynna just läs- och 
skrivundervisningen, som är en viktig del av svenskämnets centrala innehåll. 
 

Det centrala innehållet för svenska under rubriken ”Läsa och skriva” är följande: 
 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.  
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-

byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med 
som utan digitala verktyg.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och 
gemensamma texter och göra förtydliganden.  

• Handstil och att skriva med digitala verktyg.  
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  
• Alfabetet och alfabetisk ordning.  
• Sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket 2017, s. 253). 
 
Det finns inga uppenbara hinder mot att samtliga dessa punkter under rubriken 
Läsa och skriva i det centrala innehållet, förutom handstil, skulle kunna stödjas 
genom digitala verktyg – men frågan i mitt arbete är vilken potential och vilka 
risker verksamma lärare ser i det avseendet. 
 
 
2.3 Digitala verktyg i dagens skola 
 
Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer kring läs- och skrivundervisning, som 
beskrevs i föregående två avsnitt, har påverkat hur digitala verktyg används på skolorna 
idag. Avsnittet sammanfattar först hur tillgången till digitala verktyg ser ut i landets 
skolor rent kvantitativt. Därefter beskrivs kortfattat några av de vanligaste digitala 
verktyg och digitala undervisningsmetoder som lärarna i denna studie refererar till.  
 

2.3.1 Hårdvara 
 
Vart tredje år gör Skolverket en uppföljning av IT-användningen och IT-kompetensen i 
förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Deras syfte att undersöka vilka förutsättningar 
och kunskaper inom IT som finns. Resultat från den senaste undersökningen år 2015 
visade att de digitala verktygen blivit flera i både förskolorna, skolorna samt inom 
vuxenutbildningen. Siffror från undersökningen visar att det går 8,2 barn per 
surfplatta/dator i förskolan jämfört med för fyra år sedan då det gick 12,5 barn per 
surfplatta/dator. I grundskolan går det 1,8 elever per surfplatta/dator jämfört med 3,0 
som var genomsnittet för fyra år sedan (Skolverket 2016b, s. 4). Elevernas tillgång till 
digitala verktyg i grundskolan är fortfarande ojämnt fördelad mellan skolorna. En 
fjärdedel av eleverna i grundskolan har ett eget digitalt verktyg till förfogande medan 
resterande tre fjärdedelar delar på digitala verktyg (Skolverket 2016b, s. 8). 
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28% av eleverna i grundskolan har en egen läsplatta eller dator som de har lånat eller 
fått. Bärbar dator är den vanligaste datortypen som används, men även läsplattor används 
i skolan (Skolverket 2016b, s. 43). 
 
 
Vidare har även tillgången till projektorer ökat. 70 procent av förskolorna har projektorer 
enligt Skolverkets undersökning år 2016. Fyra år tidigare hade endast 50 procent 
projektorer. På grundskolorna och gymnasiet har tre av fyra skolor en projektor i varje 
klassrum. Fyra år tidigare var det endast hälften (Skolverket 2016b, s. 4).  
 
Förutom datorer, läsplattor och projektorer är det enligt de lärare jag intervjuat numera 
också vanligt med så kallade smartboards i klassrummen. En smartboard är ett 
undervisningsverktyg som kan beskrivas som en kombination av en interaktiv 
whiteboard, dator och projektor. Smartboarden kan användas som en whiteboard eller 
kopplad till datorn och internet för att exempelvis visa film, söka information eller göra 
övningar (Netsmart AB 2017). 
 
2.3.2 Mjukvara   

Det finns möjligheter att ge stöd som fungerar kompensatoriskt för personer i läs- och 
skrivsvårigheter, både i skolvärlden och på arbetet. Det kan handla om att använda 
hjälpmedel som dator med hjälpprogram i form av talsyntes och program som använder 
ikoner istället för skriven text (Nielsen 2005, s. 93–94). 

Talsyntes: De intervjuade lärarna beskriver talsyntes som ett program som omvandlar 
text till tal, vilket används på datorer och läsplattor i skolan. Genom att få höra texten 
hjälper det eleven att koppla ihop ljud och bokstav, vilket stärker den fonologiska 
medvetenheten. När eleven får höra texten uppläst får den direkt respons och kan 
upptäcka eventuella stavfel på egen hand.  
 
Att skriva sig till läsning (ASL): Att skriva sig till läsning är en metod som används i 
den tidiga läs- och skrivundervisningen där elevernas skrivande sker på en dator eller 
läsplatta, antingen varsin eller delad två och två (Hultin & Westman 2014, s. 15–17). 
Tanken är att eleverna ska skriva digitalt under hela årskurs ett och bli introducerade till 
att skriva för hand i årskurs två (Hultin & Westman 2014, s. 75). För att kunna använda 
metoden behöver klassrummen vara utrustade med datorer eller läsplattor som har 
internetuppkoppling. De behöver även finnas program som talsyntes, talade tangentbord, 
ordbehandlingsprogram, rättstavningsprogram samt bokstavsprogram. Klassrummet ska 
även vara utrustade med interaktiva skrivtavlor och projektor. Tanken är att eleverna ska 
kunna skriva på deras digitala verktyg redan innan de kan skriva bokstäver. När eleverna 
får höra vad de skriver får de en direkt respons på vad de har skrivit och om det står det 
som de hade tänkt. Innan eleverna kan skriva får de skriva så kallade mönstertexter där 
de får fylla på ord utifrån olika meningar som exempelvis ”jag kan”, ”jag har”. Om 
eleverna inte kan några bokstäver alls skriver läraren upp det som eleven vill skriva på 
en lapp, varpå eleverna får stöd av den förskrivna texten. Något som är viktigt när man 
använder ASL som metod är att det sker en ständig kommunikation kring texterna, både 
innan skrivprocessen, under och efter avslutad skriven text (Hultin & Westman 2014, s. 
15–17). En av fördelarna med att använda den här metoden är att arbetssättet ger struktur 
och skapar möjligheter till individanpassning. En tydlig struktur när eleverna skriver och 



 

6 
 

det faktum att de får en direkt återkoppling på vad de skriver möjliggör att eleverna orkar 
skriva längre. En annan vinst med metoden är att finmotoriken inte blir något hinder i 
skrivandet och de elever som inte är motoriskt redo att skriva för hand kan klara av att 
skriva egna fina texter med hjälp av digitala verktyg (Hultin & Westman 2014, s. 65–
66). 
 
App/Applikation: App är en förkortning av applikation och är program med olika 
funktioner och möjligheter som kan installeras på till exempel datorer och läsplattor. 
Uttrycket är hämtat från allmänspråket och används av de intervjuade lärarna som 
förklarar följande: På skolorna kan eleverna ges möjlighet att använda appar, 
exempelvis för att träna läs- och skrivförmågan eller för att göra matematiska övningar. 
Många appar som kan användas i skolan är utformade på ett sätt som är tilltalande för 
barn, lockande att använda och ibland liknar spel.  

 
3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här empiriska studien är att undersöka hur lärare i lågstadiet uppfattar att 
de använder digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. I 
syftet ingår att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom 
användningen av digitala verktyg samt att undersöka vilka positiva och negativa effekter 
lärarna lyfter fram som ett resultat av arbete med digitala verktyg.  
 
Mina frågeställningar är följande: 

• I vilken utsträckning anser lärare att de använder digitala verktyg för att anpassa 
undervisningen till elever i läs- och skrivsvårigheter? 

• På vilka sätt anser lärare att digitala verktyg kan stödja läs- och skrivutvecklingen 
hos elever i läs- och skrivsvårigheter? 

• Vilka problem kring användningen av digitala verktyg lyfter lärare fram som 
särskilt negativa för elever i läs- och skrivsvårigheter?  

 
 
4 Tidigare forskning  
 
Det här kapitlet inleds med tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter. Först 
presenteras en definition av vad läs- och skrivsvårigheter är, därefter beskrivs vilka 
konsekvenser läs- och skrivsvårigheter kan medföra för individen och vilka faktorer som 
påverkar läs- och skrivinlärningen positivt respektive negativt. Därefter övergår jag till 
tidigare forskning om digitala verktyg i undervisningen och i slutet av kapitlet 
sammanfattas hur undervisningen enligt tidigare forskning bör utformas för att gynna 
särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 
4.1 Definition av läs- och skrivsvårigheter 
 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter är ett samlat begrepp som handlar om begränsningar 
i att kunna läsa och skriva. Svårigheter att tillgodogöra sig skriftlig text är ett gemensamt 
kännetecken för alla som har läs- och skrivsvårigheter. Anledning till nedsatt 
funktionsförmåga i att läsa och skriva kan vara bristfällig undervisning, inte tillräckligt 
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med övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dyslexi är en 
nedsättning av vissa språkliga funktioner, i synnerhet de fonologiska. Ett tydligt 
kännetecken är att personen har svårt att avkoda och automatisera ord vid läsning, men 
även svårigheter att stava. Generella läs- och skrivsvårigheter är mer förekommande än 
dyslexi som drabbar 5–8 procent av befolkningen (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2012). 
 
En avhandling angående läs- och skrivsvårigheter utförd av Nielsen visar att många 
stöter på hinder när de ska lära sig att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Siffror visar 
på mellan 1 och 20 % av befolkningen och en orsak till de vaga statistiska uppgifterna 
är att olika forskare tillämpar olika kriterier för vad som räknas som en lässvag elev 
(Nielsen 2005, s. 9). Till skolan kommer olika elever med skilda bakgrunder, med olika 
förförståelse och med olika intressen. Läraren ska kunna anpassa undervisningen och 
möta alla elever på deras enskilda nivå. Om undervisningen inte anpassas till elevens 
nivå och om eleven betraktas som en problembärare istället för en elev med starka och 
svaga sidor skapas problem, då elevens läs- och skrivsvårigheter blivit ett elevproblem 
istället för ett undervisningsproblem (Nielsen 2005, s. 10). 
 
Två av de perspektiv som lyfts fram inom den specialpedagogiska forskningen gällande 
svårigheter är det traditionella och det relationella/alternativa perspektivet. I det 
relationella perspektivet framhålls elever i svårigheter, medan man i det kategoriska 
perspektivet talar om elever med svårigheter. Inom det kategoriska perspektivet anses 
svårigheterna alltså ligga hos eleven, vilket innebär ett individualistiskt perspektiv. För 
att eleven ska kunna bemästra sina svårigheter behöver åtgärder göras för den enskilda 
personen – exempelvis genom att tillsätta resurser för att arbeta med de svaga sidorna 
hos eleven eller hitta undervisningsmetoder som passar diagnostiserade elevgrupper. I 
det här perspektivet är det eleven som konstrueras som problembäraren. I det 
relationella/alternativa perspektivet betraktas behovet av specialpedagogik som sociala 
konstruktioner istället för individuella. Svårigheterna sägs ligga på skolan som system 
och inte på individen. Ur det relationella perspektivet övervinns svårigheter genom 
samverkan mellan flera aktörer, i en skolkontext alltså i samverkan mellan både elev, 
lärare och övrig skolmiljö (Nilholm 2005, s. 125–126). 
 
 
4.2 Konsekvenser för individen 
 
För personer som har svårigheter med att läsa och skriva ställs den egna förmågan mot 
det krav som finns i samhället. Vi lever i ett samhälle där läsa och skriva är två av de 
viktigaste sätten att kommunicera. Detta leder till att många barn och ungdomar känner 
att de inte är tillräckligt bra och av den anledningen inte tycker det är lönsamt att 
anstränga sig. Olika konsekvenser som det kan leda till är oengagemang, skolk och svaga 
betyg. I andra fall är eleverna kvar i skolan men undviker läsning och skrivning i största 
möjliga mån, vilket ofta leder till misslyckanden då de flesta ämnen kräver läsning och 
skrivning (Nielsen 2005, s. 11–12). Svårigheter med att exempelvis läsa, värdera skriftlig 
information, förstå vad man läser, skriva och kommentera är svårigheter som kräver ett 
långsiktigt arbete, där man arbetar dag efter dag på ett medvetet sätt. Såväl personlighet 
som självkänsla påverkas för personer i läs- och skrivsvårigheter. Att känna sig dålig och 
dum som en konsekvens av att inte klara att läsa och skriva, är något som många personer 
med dyslexi berättat att de upplevt. Trots att många ger upp på grund av ovan nämnda 



 

8 
 

svårigheter, finns det många barn och ungdomar i skolorna som kämpar med viljan att 
klara av att läsa och skriva (Nielsen 2005, s. 12–13). 
 
 
 
 
4.3 Faktorer som påverkar läs- och skrivinlärning  
 
Språkförmågan är delvis biologiskt betingad och alltså ärftlig, men hur den utvecklas 
beror i stor utsträckning på miljön. Läs- och skrivlärandet kan alltså påverkas både 
positivt och negativt beroende på vilka miljöfaktorer som finns. En god lärandemiljö bör 
innefatta en undervisning som är skicklig och eleverna ska ha tillgång till böcker, få ta 
del av högläsning och olika skriftspråkliga aktiviteter. Om eleverna får dessa 
förutsättningar kan man minska risken för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas. 
Lärandet handlar om en kombination av faktorer i omgivningen samt elevens egen insats 
och kunskap. Några viktiga delar i elevens tidiga läs- och skrivundervisning är den 
fonologiska medvetenheten, den alfabetiska principen, ordförrådet samt strategier för 
förståelse. Vidare anses elevernas motivation betydande för inlärningen, samt att 
lärandet görs på ett lustfyllt och meningsfullt sätt för eleverna (Tjernberg 2013, s.36). I 
en undervisning som förebygger läs- och skrivsvårigheter ska eleverna tala, läsa och 
skriva på ett sätt där de förmågorna stöder varandra och utvecklas tillsammans. I enlighet 
med Tjernberg skriver även Nielsen att det är viktigt att läraren ska lägga fokus på att 
lärandet är meningsfullt och sker i ett sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla en god självbild och motivation (Nielsen 2005, s. 93). Att tidigt kartlägga och 
ge effektiva insatser till de elever som behöver, är viktigt för att minska risken att de 
eleverna misslyckas i deras läsinlärning. Några faktorer som framstår som viktiga för 
elever i läs- och skrivsvårigheter, i synnerhet dyslektiker är en-till-en undervisning som 
innebär en lärare till en elev, korta och intensiva pass i kombination med en kunnig 
lärare. Ytterligare faktorer som lyfts fram som betydelsefulla är att undervisningen är 
individanpassad och att olika tillvägagångsätt används (Tjernberg 2013, s. 42).  
 
För att läs- och skrivlärandet ska fungera är det av vikt att eleven eller barnet får känna 
sig trygg och få stöd från en vuxen både känslomässigt och genom engagemang. Elevens 
eller barnets självkänsla gällande läsning och skrivning kommer att påverkas om hen 
ständigt möter hinder. Läsförståelsen påverkas negativt om personen i fråga har en 
negativ självbild och blir passiv (Nielsen 2005, s. 74–75). Att känna lust till något är ett 
positivt resultat av att få viktiga behov tillfredsställda. Det kan handla om behov av 
bekräftelse, att vara ensam, att utvecklas, att känna gemenskap, att växa, att utmanas etc. 
En viktig aspekt när det handlar om att lära sig saker är intresse (Nielsen 2005, s. 76). 
För att lärandet ska bli lustfyllt krävs att eleven upplever sig själv som subjektet och att 
hen lär sig för sin egen skull och inte någon annans. En annan viktig aspekt för att eleven 
ska uppleva engagemang är att de ser en koppling mellan det som ska läras och sina egna 
erfarenheter och liv. Här är det av vikt att läraren och eleven samverkar med varandra 
och att läraren lyfter fram att eleven har saker att bidra med i inlärningssituationen. 
Eleverna behöver tro på sig själva och läraren har en viktig uppgift att ge de stöttning, 
vägledning och uppmuntran. Om läraren har en positiv attityd medför det att eleverna 
känner större självförtroende och får en ökad lust att lära (Nielsen 2005, s. 76–77). 
 
I Nielsens avhandling beskrivs forskningsbaserade allmänna råd för hur det pedagogiska 
arbetet bör vara för elever med dyslexi. Råden rekommenderas även att lässvaga elever 
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och elever med goda läsfärdigheter ska få i sin undervisning, men med olika mycket 
träning i de fonologiska och ordavkodningsfärdigheterna. Sammanfattningsvis behöver 
läs- och skrivsvårigheterna uppmärksammas tidigt så att eleverna får stöd och en 
ordentlig push från start. Genom att arbeta med den språkliga medvetenheten, i synnerhet 
den fonologiska, kan man hjälpa många elever. Ett bra sätt att arbeta med den 
fonologiska medvetenheten är att använda talsyntes. Då får eleverna hjälp att koppla 
samman ljud och bokstav och får höra hur orden låter. Eleverna behöver även få god tid 
på sig att lära sig så att de själva känner att de bemästrar läs- och skrivkunskaperna. Att 
använda flera sinnen samtidigt är något som elever med dyslexi gynnas av då deras 
lärande ökar genom kombinationen se, lyssna, känna och uttala tillsammans. Eleverna 
behöver mötas av varierat läsestoff i deras omgivning, ges tillfällen till såväl lustträning 
som färdighetsträning, målinriktad skrivträning samt få uppföljning via kartläggning 
eller portfolio om deras läsning och skrivning. Att hjälpa eleverna att skapa en bättre 
självbild och en lust att lära är något som är av stor vikt i det pedagogiska arbetet (Nielsen 
2005, s. 93–94). 
 
4.4 Positiva och negativa effekter av digitala verktyg i skolan  
 
Datoranvändningen runt om i världen har ökat på skolorna och många skolor har en dator 
per elev, en princip som kallas en-till-en (Fleischer 2013, s. 3–4). Ett syfte med digitala 
verktyg i skolan är att ge alla elever likvärdiga förutsättningar för lärande och minska 
risken att olika socioekonomiska villkor leder till en digital klyfta mellan olika 
elevgrupper (Tallvid 2015 s. 37).  
 
Samtidigt är användningen av digitala verktyg i skolan didaktiskt motiverad. En rad 
vetenskapliga studier visar att elevernas motivation, flexibiliteten i undervisningen och 
kvaliteten på elevernas lärande har förbättrats genom införandet av principen en-till-en i 
skolan. Det har även visat sig att elevernas användning av digitala verktyg har medfört 
en ökad prestationsförmåga i samtliga skolämnen. Eleverna har utvecklat en god 
skrivförmåga och de digitala verktygen har även bidragit till en mer produktiv inlärning. 
Vidare har forskningen visat att eleverna fått förbättrade resultat i naturvetenskap, 
samhällsvetenskap samt bättre resultat och betyg i matematik (Tallvid 2015, s. 38–39).   
 
Tillgången till digitala verktyg har medfört en positiv effekt på betygen i skolan, visar 
både tidigare forskning och OECD (Fleischer 2013, s. 27–28). Fleischer har analyserat 
forskning i Storbritannien som visat ett ökat lärande för eleverna i synnerhet när de 
digitala verktygen är integrerade i lektionen. Det visade även ha positiva effekter på 
motivationen vad gäller att presentera arbeten, skriva och redigera texter (Fleischer 2013, 
s. 27–28). Något som framstår som viktigt är att lärarna behöver ha goda tekniska 
kunskaper samt att det själva är motiverade till att använda digitala verktyg i 
undervisningen. Lärarna behöver även ges möjlighet till kompetensutveckling inom IT   
(Tallvid 2015, s. 44). Tallvid skriver att man även kan se kritiskt på den ökade 
motivationen då det inte alltid behöver vara datorn i sig som är motiverande för eleverna, 
utan att det kan vara uppgifternas utformning som medför ökad motivation enligt studier 
(Tallvid 2015, s. 41). 
 
En avhandling skriven av Fleischer gällande IT i skolan är baserad på fyra studier som 
visar olika infallsvinklar av datoriseringen, en-till-en i skolan och vad det får för effekter 
på lärandet (Fleischer 2013, s. 4–5). Studierna syftar att undersöka empirisk forskning 
mellan år 2005 och 2010 angående en-till-en projekt, av anledning att det finns en mängd 



 

10 
 

positiva rapporter om en-till-en men inte speciellt mycket forskning (Fleischer 2013, s. 
69). Vad som framkommer i Fleischers analys är bland annat att skolarbetet blir mer 
effektivt och organiserat då eleverna använder datorn. Lärandet påverkas positivt och 
motivationen ökar. Några anledningar till den ökade motivationen är bland annat att 
datorn gör att eleverna kan arbeta mer självständigt, det öppnar upp en nyfikenhet för 
varandras lärarande och skolan och elevernas fritid blir mer ihopkopplade (Fleischer 
2013, s. 71). Vidare visar analysen från en av studierna att eleverna upplevt att läsningen 
varit sämre när de ska läsa digitala böcker. De har även antytt att deras koncentration 
blivit sämre och att datoranvändningen kan leda till huvudvärk och trötta ögon. De menar 
att det kan vara enklare att läsa på papper och kunna bläddra och anteckna (Fleischer 
2013, s. 77). Fleischer skriver att eleverna har svarat att det är positivt att arbeta med 
datorn, att det är tidseffektivt och ger prydliga resultat och att datorn även ger en ökad 
flexibilitet då skoluppgifter kan genomföras på fler platser än i skolan (Fleischer 2013, 
s. 78–79). En negativ aspekt som visat sig är att ljudnivån i klassrummet kan bli mer 
högljudd och omgivningen mer rörig att arbeta i eftersom en-till-en ofta innebär att 
eleverna arbetar själva. Eleverna menar också att de kan bli stressade då de exempelvis 
upplever att uppgifterna de får är större mot om de inte skulle haft en dator (Fleischer 
2013, s. 79). Fleischer beskriver att en anledning till att eleverna upplever sig som 
stressade kan vara att de har fått arbeta fritt i för stor utsträckning. När skolorna använder 
en-till-en behöver läraren ha uppsyn och lärsituationen och utformning av uppgifter 
behöver anpassas och användas strukturerat (Fleischer 2013, s. 93). 
 
I en avhandling om digitalt skrivande av Nordmark är en av hennes forskningsfrågor, 
hur gymnasieelever använder digitala artefakter i skrivundervisningen. Då 
gymnasieelever kan tänkas ha andra nätvanor och annorlunda skrivprocesser än elever i 
skolans tidigare år, har de delar som anses relevanta för F–3 valts ut. Resultaten av 
Nordmarks undersökning visar bland annat att eleverna upplever sociala medier som 
distraherande moment när de ska skriva på digitala verktyg. I vissa fall används även 
sociala medier som ett resultat av uttråkning, att lärarna inte lyckas fånga deras intresse 
eller när eleverna inte vet vad de ska skriva (Nordmark 2014, s. 157). En elev som 
Nordmark intervjuar uttrycker att det är bättre att skriva med papper och penna eftersom 
hon då inte störs och lockas av sociala medier. Hon berättar även att ett sätt som skulle 
få det att fungera bättre med att skriva på datorn är om skolan spärrade vissa hemsidor 
eller stängde av internet för att ta bort distraherande moment. Eleverna menar att de är 
beroende av sociala medier, vilket blir ett problem vid skrivandet eftersom det påverkar 
deras koncentration negativt (Nordmark 2014, s. 163–166). Ljud i klassrummet, rörelser 
och aktiviteter på andra elevers datorskärmar menar en av eleverna i studien gör att han 
har svårt att bibehålla koncentration på sin text. Han uttrycker ett behov av att få skärma 
av sig från allt som stör honom runt omkring för att kunna hålla fokus (Nordmark 2014, 
s. 168–170). 

Något positivt med digitalt skrivande är att eleverna får hjälp av datorns grammatik- och 
rättstavningsprogram och därmed kan göra ändringar i skrivande stund (Nordmark 2014, 
s. 163–166). Däremot visar undersökningen även att det kan vara negativt med 
rättstavningsprogram. Det framkommer att en elev inte gynnas av rättstavningsprogram 
om han inte lär sig de felstavade orden och enbart använder datorns förslag på rättstavade 
ord. En effekt av rättstavningsprogram kan vara att eleven struntar i hur han stavar utan 
förlitar sig på datorn. En annan elev beskriver att hon föredrar att läraren påpekar 
felstavade ord då det ger mer bekräftelse och läraren kan förstå sammanhanget som ordet 
används i till skillnad mot datorn (Nordmark 2014, s. 175–176). 
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I en jämförelse som Nordmark gör mellan digitalt skrivande och handskrift visar det sig 
att en elev har svårt att formulera sig när han skriver på datorn då uppmärksamheten dras 
till annat. Han tycker även att det är ett problem att digitalt skrivande kan rymma så 
mycket, vilket gör det svårt för honom att hantera. Skriver han på papper så är det enbart 
det som han koncentrerar sig på och han har ett begränsat utrymme att skriva på. 
Samtidigt ser han fördelarna med digitalt skrivande i att det går mycket snabbare och att 
det blir mer läsligt på grund av hans dåliga handstil (Nordmark 2014, s. 187–188). 
 
4.5 Sammanfattning  
 
Här följer en sammanfattning av kapitlet med tidigare forskning som jag använder för 
att utforma min studie. Att ha läs- och skrivsvårigheter handlar om begränsningar i att 
kunna läsa och skriva, vilket kan bero på en rad olika saker som exempelvis 
koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2012). Upp till 20 % av befolkningen stöter på hinder när de ska lära 
sig att läsa och skriva och undervisningen behöver anpassas till varje elevs behov 
(Nielsen 2005, s. 9). Att läsa och skriva är två att de viktigaste sätten att kommunicera 
och om elever misslyckas med att lära sig det kan både självkänsla och personlighet 
förändras (Nielsen 2005, s. 11–12). Inom specialpedagogisk forskning talar man om 
bland annat två perspektiv gällande svårigheter. I det kategoriska perspektivet anses 
svårigheterna ligga hos eleven och åtgärder för den enskilda eleven sätts in genom att 
exempelvis tillsätta resurser. I det relationella perspektivet anses svårigheterna istället 
ligga på skolans system och som övervinns i samverkan mellan elev, lärare och övriga 
skolmiljön (Nilholm 2005, s. 125–126). Det relationella perspektivet passar bäst in på 
det här arbetet som undersöker hur digitala verktyg kan påverka läs- och 
skrivutvecklingen för den här elevgruppen.  

För att skapa en positiv lärandemiljö ska eleverna ska ha tillgång till böcker, få ta del av 
högläsning och olika skriftspråkliga aktiviteter, vilket kan minska risken för läs- och 
skrivsvårigheter. Att tidigt kartlägga och ge effektiva insatser till de elever som behöver, 
är viktigt för att minska risken att de eleverna misslyckas i deras läsinlärning, samt att 
undervisningen är individanpassad och att olika tillvägagångsätt används (Tjernberg 
2013, s. 36). Om läraren har en positiv attityd medför det att eleverna känner större 
självförtroende och får en ökad lust att lära. Genom att arbeta med den fonologiska 
medvetenheten, kan många elever med läs- och skrivsvårigheter bli hjälpta. Detta kan 
tränas genom att använda talsyntes. Det har även visat sig vara framgångsrikt med direkt 
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att använda flera sinnen samtidigt 
är något som elever med dyslexi gynnas av då deras lärande ökar genom kombinationen 
se, lyssna, känna och uttala tillsammans (Nielsen 2005, s. 76–77, 93–94). 

 
Datoranvändningen har ökat på svenska skolor och många skolor använder en-till-en 
(Fleischer 2013, s. 3–4). Vetenskapliga studier visar att elevernas motivation, 
flexibiliteten i undervisningen och kvaliteten på elevernas lärande har förbättrats genom 
införandet av principen en-till-en (Tallvid 2015, s. 38–39). Digitala verktyg har gett 
positiva effekter på motivationen vad gäller att presentera arbeten, skriva och redigera 
texter. Att arbeta med digitala verktyg är tidseffektivt och ger prydliga resultat (Fleischer 
2013, s. 27–28).  
 



 

12 
 

Några negativa aspekter i att arbeta med digitala verktyg kan vara försämrad 
koncentration, huvudvärk och trötta ögon. Även ljudnivån i klassrummet kan bli mer 
högljudd och omgivningen mer rörig att arbeta i eftersom en-till-en ofta innebär att 
eleverna arbetar ensamma (Fleischer 2013, s. 77–79). En annan negativ aspekt kan vara 
att eleverna upplever sociala medier som distraherande moment när de ska skriva på 
digitala verktyg (Nordmark 2014, s. 157). En del elever kan ha problem med att digitalt 
skrivande kan rymma så mycket, till skillnad mot ett papper där det enbart det som kräver 
koncentration och det finns ett begränsat utrymme att skriva på (Nordmark 2014, s. 187-
188). Vidare kan rättstavningsprogrammet på de digitala verktygen vara negativt om 
eleverna helt förlitar sig på programmets stavningsförslag utan att faktiskt lära sig hur 
det stavas (Nordmark 2014, s. 175–176).  
 
 
5 Teoretisk utgångspunkt 
 
Detta kapitel har för avsikt att lyfta fram den teoretiska utgångspunkt som används i den 
här empiriska studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där jag tydliggör vilken 
kopplingen det har till den här studien. 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande kommer ifrån Lev Semenovich Vygotskijs 
(1896–1934) arbete inom lärande, språk och utveckling (Säljö 2012, s. 185). Inom detta 
perspektiv är kommunikation med andra centralt för allt lärande (Säljö 2012, s. 189). Det 
är genom att kommunicera med andra som människan utvecklar bland annat tänkandet, 
fantasin och minnet (Säljö 2012, s. 191). Även Tjernberg framhäver som en grundbult 
inom det sociokulturella perspektivet att kunskaper utvecklas i samspel med andra. 
Istället för att betrakta kunskaper som något läraren ger eleven, menar man alltså inom 
det sociokulturella perspektivet att kunskap uppstår genom delaktighet i pedagogiska 
händelser. Lärandet kan betraktas som en ”dialektisk process” där kunskaper är något 
som skapas genom samverkan mellan eleven och omgivningen (Tjernberg 2013, s. 28).  
 
I det sociokulturella perspektivet används teorin om zonen för proximal utveckling, som 
handlar om den zon där eleven är mest mottaglig för instruktioner och kunskap (Säljö 
2012, s. 193). Den proximala zonen innebär skillnaden mellan vad eleven kan klara av 
att göra på egen hand och vad hen kan klara av med stöttning, alltså med hjälp av någon 
som besitter mer kunskaper inom det som ska läras, exempelvis läraren (Säljö 2012, s. 
210).  
 
Scaffolding kan betraktas som en form av undervisningsstöd och ställningsbyggande. 
Det handlar om att den som är mer kunnig bygger en ställning där eleven kan komma 
framåt i sitt lärande. Personen som besitter högre kunskaper ger till en början mycket 
stöd för att sedan minska och tillslut ta bort allt stöd då eleven är redo kunskapsmässigt. 
Genom scaffolding i den proximala utvecklingszonen kan eleven appropriera kunskaper 
från den mer kunniga. Den kunniga ska inte ta över och hjälpa för mycket, utan leda 
eleven som på egen hand ska ställas inför utmaningar och problem (Säljö 2012, s. 194). 
 
 
För att lärande ska kunna ske krävs enligt det sociokulturella perspektivet vidare att 
kunskapen medieras. Begreppet mediering är centralt inom det sociokulturella 
perspektivet och innebär mentala och materiella redskap som används för att förstå sin 
omvärld. Mental mediering handlar om tecken eller teckensystem som människan 
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använder för kommunikation och för att tänka. Exempel på det är bokstäver, räknesystem 
och siffror. Materiella redskap innebär fysiska redskap som används för att kunna utföra 
det man ska. Exempel på materiella medierande redskap är en spade när man gräver, 
tangentbord när man skriver, eller utrustning som används av kirurgen vid en operation. 
Alltså redskap som är en förutsättning för att kunna utöva det som är tänkt (Säljö 2012, 
s. 187–189). Språket är ett grundläggande mentalt redskap för all utveckling menar 
Tjernberg (Tjernberg 2013, s. 28).  
 
Mariani (1997) visar i ett diagram hur lärandet påverkas av aspekter som mycket 
stöttning och lite stöttning, samt icke utmanande och mycket utmanande. Bilden (se 
nedan) illustrerar hur elever som får lite stöd i kombination med lite utmaning i 
undervisningen blir uttråkade. Får elever mer utmaning men fortfarande för lite 
stöttning leder det till frustration istället. Om eleverna får ordentligt med stöttning, men 
ingen utmaning, hamnar eleverna i en zon där det är bekvämt. Får eleverna istället 
utmaning i kombination med stöd arbetar eleverna i den zon där de lär sig bäst, alltså i 
den proximala utvecklingszonen (Gibbons 2015, s. 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (Gibbons 2015, s. 17).  
 

 
Sammanfattningsvis bör digitala verktyg kunna användas som ett medierande redskap 
som gör det lättare att träffa elevens proximala utvecklingszon, vilket samtidigt är ett 
exempel på hur digitala verktyg kan fungera som scaffolding (Säljö 2012, s. 187–189, 
194). Genom att läraren träffar elevens proximala utvecklingszon och ger det stöd som 
behövs blir undervisningen individanpassad och eleven kan arbeta utifrån sina 
förutsättningar. Lärande sker i dialog (Tjernberg 2013, s. 28) och det är därför viktigt 
att läraren inte lämnar eleverna ensamma med digitala verktyg. Digitala verktyg hjälper 
även eleven att arbeta inom fältet ”learning engagement” och i sin proximala 
utvecklingszon. När eleven arbetar digitalt kan den få både stöd, direkt återkoppling 
och utmaningar då digitala verktyg på ett enkelt sätt kan användas på olika 
kunskapsnivåer (Gibbons 2015, s. 17). På datorn eller läsplattan kan eleven få hjälp 
med talsyntes och rättstavningsprogram och om eleven behöver utmanas kan detta 
uteslutas. Vidare finns det bra pedagogiska program och spel där eleverna kan träna 
både kunskaper och förmågor, där svårighetsgraden kan anpassas till respektive elev. 
Det sociokulturella perspektivet på lärande bidrar till arbete med en övergripande 
förklaring till varför de digitala verktygens egenskaper och möjligheter har sådan 
potential att påverka elevers lärande, beroende på hur läraren använder verktygen.  
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6 Metod 
 
I det här kapitlet beskriver jag tillvägagångssättet för denna empiriska studie. Jag redogör 
för val av metod, urval samt de forskningsetiska överväganden som gjorts. Därefter 
presenteras studiens genomförande, databearbetning, analysmetod och tillförlitlighet.  
 
6.1 Val av metod 
 
Den här studien är en kvalitativ forskningsstudie och i en sådan studie kan flera metoder 
för datainsamling användas, som intervjuer, observationer och skrivet material. Vid en 
intervju sker ett samtal mellan forskaren och undersökningspersonen. Detta kan ske 
skriftligt, över telefon eller att respektive parter träffas och samtalar. Den personen som 
intervjuas ska tillåtas svara på frågorna med egna ord. Vid en kvalitativ intervju behöver 
forskaren ha ett tydligt syfte och problemområde för att uppnå ett så bra resultat vid 
intervjun som möjligt. Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver tre olika intervjumetoder 
och i samtliga metoder använder forskaren vanligtvis en intervjuguide. Den ena 
intervjumetoden kallas för strukturerad intervju och där är frågorna utformade så att alla 
undersökningspersonerna ska uppfatta dem på samma sätt. Den andra intervjumetoden 
är halvstrukturerad intervju där samtalet sker något mer fritt inom de ämnesområde som 
det handlar om. Ordningen på frågorna samt hur de ställs kan ändras under intervjuns 
gång. Den tredje intervjumetoden kallas för ostrukturerad intervju och vid dessa 
intervjuer får undersökningspersonen samtala fritt inom ett eller fler teman. Det som styr 
samtalet är forskningsfrågan som är övergripande för undersökningen. Medan intervjun 
pågår kan forskaren fokusera på särskilda områden genom att ställa följdfrågor (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013, s. 127–128). Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande har 
läraren en nyckelroll, vilket är ett skäl till att jag velat undersöka just verksamma lärares 
perspektiv på digitala verktyg. För att undersöka detta har jag valt intervjuer som 
insamlingsmetod. Intervjumetoden som har använts för att uppnå den här studiens syfte 
och besvara mina frågeställningar är en halvstrukturerad intervjustudie. En intervju ger 
möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och ger en förståelse för vad informanten 
berättar då personen med egna ord kan förklara, samt kan ge detaljerade och utförliga 
svar (Eriksson Barjas m.fl. 2013 s. 127–129).  I Bilaga 2 finns de intervjufrågor som har 
använts att tillgå. Jag har gett utrymme för eventuella följdfrågor under intervjuerna 
(förberedda följdfrågor är markerade med kursiv i bilagan) för att få utförligare eller 
tydligare svar om så behövts. Tillvägagångssättet stämmer överens med beskrivningen 
hos Fejes & Thornberg av en halvstrukturerad intervju; där används enligt dem just ett 
mindre antal frågor som kan utvecklas beroende på vilka svar informanten ger. 
Ordningen på frågorna och vilka följdfrågor det leder till kan alltså skilja från intervju 
till intervju. Genom att ställa följdfrågor blir svaren mer innehållsrika och fördjupade 
(Fejes & Thornberg 2015, s. 166). 
 
Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, vilket gör det enklare att djupare kunna 
förstå informanternas svar och hur de uppfattar frågorna (Kvale & Brinkman 2014, s. 
17). Intervjuerna spelades in, då det vid en halvstrukturerad intervju är nödvändigt att 
göra (Fejes & Thornberg 2015, s.166). Det ger möjlighet att fokusera på att endast lyssna 
och kunna interagera med informanterna istället för att anteckna allt som sägs, vilket 
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anses vara en fördel (Kvale & Brinkman 2014, s. 218). Efter genomgången intervju har 
jag lyssnat på det inspelade materialet flera gånger och transkriberat varje intervju för att 
enklare kunna hantera materialet och få en god överblick (Kvale & Brinkman 2014, s. 
220). Dataanalysen i en kvalitativ studie är själva arbetsprocessen med det insamlade 
datamaterialet för att kunna sammanställa resultatet. Det svåra med dataanalysen är att 
sammanställa det material som är relevant ur en stor mängd (Fejes &Thornberg 2015, s. 
34–35). Att transkribera och sammanfatta intervjuerna tog tid men medförde att arbetet 
med att analysera materialet blev enklare. När materialet hade brutits ner underlättade 
det att hitta likheter och skillnader mellan svaren för att sedan koppla ihop resultatet med 
arbetets frågeställningar. Hur materialet har analyserats och kategoriserats beskrivs i 
kapitel 6.6 Databearbetning och analysmetod.  
 
6.2 Urval 
 
Urvalet är begränsat genom att de lärare som intervjuats arbetar i skolans tidigare år. De 
lärare som visade intresse för att medverka i intervjuerna arbetar på tre olika skolor i tre 
olika kommuner. Tre av lärarna arbetar på en skola där både lärarna och eleverna 
använder digitala verktyg till i stort sett allt. De övriga tre lärarna arbetar mer 
”traditionellt” och använder sig av digitala verktyg för eget syfte och vid exempelvis 
genomgångar, medan eleverna använder digitala verktyg ett par gånger i veckan. I och 
med att skolorna är olika och att användningen av de digitala verktygen skiljer sig åt, 
kan det medföra en bredare variation i mitt resultat och bli en intressant jämförelse. I 
kapitel två presenterades hur myndigheter i regel uppmuntrar till användning av digitala 
verktyg. Den tidigare forskningen drar slutsatsen att digitala verktyg i de flesta fall 
påverkar lärandet positivt. Jag vill ta reda på vilken potential lärare själva ser i digitala 
verktyg i skolmiljön (frågeställning 2), men också skapa möjligheter att fånga mera 
negativa åsikter om användningen av digitala verktyg (frågeställning 3). Därför är det 
viktigt att inte bara intervjua lärare som har stora och goda erfarenheter, utan även lärare 
som har mindre och kanske sämre erfarenheter eftersom de arbetar ”traditionellt”. 
Att jämföra en ”traditionell” skola med en skola som satsat helhjärtat på digitala verktyg 
hoppas jag ska kunna ge mer kunskap och inblick i hur man kan använda digitala verktyg 
i skolan.  
 
Urvalet av informanter till den här studien inleddes med snöbollsmetoden, vilket innebär 
att forskaren kontaktar en person som har kunskaper inom ämnet och som kan ge förslag 
på andra personer som är av intresse att tillfråga. Läraren som jag kontaktade gav ut en 
förfrågan till ett flertal andra lärare, men dessvärre var det endast tre lärare som kunde 
ställa upp. Av den anledningen behövde mina sökningar utvidgas till fler informanter. 
Via mail kontaktades ett flertal skolor men några tackade nej eller svarade inte alls. 
Totalt var jag i kontakt med åtta stycken skolor, varpå det slutligen landade i sex 
informanter från tre olika skolor. Eftersom att svarsfrekvensen var låg och de få som valt 
att ställa upp säkert är de som är mest intresserade av digitala verktyg, är jag medveten 
om att det kan ha påverkat resultatet i studien. Däremot ser jag det som positivt att 
informanterna förmodligen är intresserade och har kunskaper i hur digitala verktyg kan 
användas, då det kan medföra mer utförliga intervjusvar till den här studien.  
 
 
6.3 Informanter 
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I det här avsnittet presenteras informanterna för den här studien. I presentationerna 
framgår ålder, utbildning samt vilka ämnen informanterna undervisar i och den 
nuvarande årskursen de arbetar i. Informanternas och skolornas namn är fiktiva för att 
skydda deras anonymitet. 
 
Skola 1, ”traditionell” undervisningsstil 
Informant 1 –  Anna är 33 år gammal och har arbetat som lärare i snart sex år. Hon har 
lärarexamen med behörighet från förskoleklass till årskurs sex. Hon arbetade först som 
förskolelärare på en förskola i några år, därefter var hon klasslärare i en årskurs två innan 
hon bytte skola och blev klasslärare i en årkurs ett sedan ett par månader tillbaka. Som 
klasslärare undervisar hon i alla ämnen förutom musik och idrott.  
 
Skola 2, digital undervisningsstil 
Informant 2 –  Elin är 33 år gammal och har lärarexamen med behörighet från 
förskoleklass till årskurs sex. Hon har arbetat som lärare i åtta år på två olika skolor. Nu 
är hon klasslärare tillsammans med en till lärare i en årskurs två och undervisar i främst 
matematik, NO, SO och svenska.  
Informant 3 – Stina är 36 år gammal och har lärarexamen med behörighet från 
förskoleklass till årskurs sex med inriktning på matematik och svenska. Därefter har hon 
kompletterat utbildningen med att läsa kurser i svenska, matematik, engelska, 
naturorienterande ämnena (NO) och samhällsorienterande ämnena (SO). Hon har arbetat 
som utbildad lärare i strax över sex år, men arbetade som vikarie på en skola under tiden 
hon studerade. Sedan två månader tillbaka har hon bytt från att vara klasslärare där hon 
undervisat i alla ämnen förut idrott och musik, till att arbeta som pedagogisk 
utvecklingsledare. 
Informant 4 – Maja är 33 år gammal och har ämneslärarutbildning med matematik som 
inriktning. Därefter vidareutbildade hon sig i svenska, engelska, NO, SO och teknik från 
förskoleklass upp till årskurs sex. Hon har arbetat som lärare i tio år och är idag 
klasslärare i en årskurs tre. 
 
 
Skola 3, ”traditionell” undervisningsstil 
 
Informant 5 – Linn är 26 år gammal och har lärarexamen med behörighet från 
förskoleklass till årskurs tre. Hon har arbetat som lärare i två månader men vikarierade 
även en del som lärare under åren hon studerade på grundlärarprogrammet. Nu är hon 
klasslärare för en årskurs ett men hjälper även till att undervisa i årskurs två när det 
behövs. Hon undervisar i matte, svenska och de naturorienterande ämnena (NO). 
Informant 6 – Ida är 36 år gammal och har lärarexamen med behörighet från 
förskoleklass till årskurs tre. Hon har arbetat som behörig lärare i nio månader men 
började arbeta innan hon tog examen och har totalt sett arbetat som lärare i två och ett 
halvt år. Hon är klasslärare i en årskurs två och undervisar i alla ämnen förutom musik 
och idrott. 
 
 
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
 
Vid examens- och uppsatsarbeten ska forskningsetiska överväganden tas i beaktning. 
Den här studien har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetik, God 
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forskningsed. I enlighet med dessa etiska principer har det som framkommit i studien 
behandlats konfidentiellt. Inga uppgifter har spridits och informanterna har 
anonymiserats genom att jag har använt fiktiva namn (Vetenskapsrådet 2017, s. 40).  
 
De personer som medverkar i en forskningsstudie ska lämna samtycke om sin medverkan 
innan studien genomförs (Vetenskapsrådet 2017, s. 26). I informationsbrevet (Bilaga 1) 
stod det att informanterna skulle lämna besked om de var villiga att delta i studien. Det 
stod även tydligt att deras medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan avbryta 
intervjun. Informanterna fick själva godkänna om intervjuerna kunde spelas in, för att 
informationen skulle vara enklare att hantera och för att säkerställa att rätt information 
uppfattas. Samtliga fick information om att inspelningarna kommer att raderas när arbetet är 
färdigställt och godkänt och att de enbart skulle användas för den här studien. 
 
Studien har ett tydligt syfte och baseras på ett noggrant insamlat material, vilket är några 
allmänna principer som framhålls i Vetenskapsrådets forskningsetik (Vetenskapsrådet, 
s. 25). Informanterna har tagit del av studiens syfte både i informationsbrevet (Bilaga 1) 
samt vid intervjutillfällena. Materialet har slutligen också analyserats systematiskt och 
noggrant enligt min analysmetod (Vetenskapsrådet 2017, s. 25), jfr kapitel 6.6 nedan. 
  
 
6.5 Genomförande 
 
Alla intervjuer hölls på eftermiddagar när informanterna arbetat färdigt för dagen. Det 
ägde rum olika dagar och på olika platser, men alltid en ostörd miljö där vi kunde samtala 
i lugn och ro. Tiden för intervjuerna varierade mellan 25 och 40 minuter beroende på hur 
omfattande svar informanterna hade. Jag ställde totalt sju frågor (se bilaga 2), med 
utrymme för eventuella följdfrågor vid behov. Varje informant fick intervjufrågorna via 
mail i förväg för att de ville ha möjlighet att hinna förbereda sig och tänka igenom sina 
svar, vilket jag ansåg vara positivt då det kan medföra mer utförliga svar. Samtliga frågor 
ställdes till alla informanter, men vid några av intervjuerna ändrade jag ordningen på 
frågorna för att det på ett bättre sätt skulle passa in i samtalet som vi hade.  
 
 
6.6 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter genomgången intervju har jag lyssnat på det inspelade materialet flera gånger och 
transkriberat varje intervju till text för att enklare kunna hantera materialet och få en god 
överblick (Kvale & Brinkman 2014, s. 220). Transkribering av intervjuer ska göras 
ordagrant (Fejes & Thornberg 2015, s. 152), vilket jag gjorde för att försäkra mig om att 
inget missades. Efter transkriberingen sorterade jag upp det nu skrivna materialet under 
respektive intervjufråga (bilaga 2) för att få en bra struktur. Vid kvalitativ forskning ska 
forskaren systematiskt strukturera sitt insamlade datamaterial för att nå ett resultat. Vid 
en sådan dataanalys bryts materialet ner för att göra det mer hanterbart, varpå 
betydelsefulla mönster sedan eftersöks (Fejes & Thornberg 2015, s. 34–35). För att 
analysera transkriptionerna utgick jag ifrån Fejes & Thornbergs fyra steg för att 
analysera intervjuer. Steg ett handlar om att noggrant gå igenom transkriptionen för att 
få ett första intryck med utrymme för reflektioner, tankar och frågor. I steg två ska texten 
läsas igen med syfte att dela in texten i olika teman utifrån innehåll och sammanhang. I 
steg tre sorteras de teman från steg två till mer överordnande teman. Här eftersöks 
likheter, skillnader och vad som hör ihop. I steg fyra gör forskaren en sammanfattande 
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tabell som illustrerar varje överordnat tema och återspeglar textens struktur och innehåll 
(Fejes & Thornberg 2015, s. 153–155). De första teman som texten delades in i var 
följande: frekvens, syfte, användning, motivation, individanpassning, kompensatoriska 
hjälpmedel, sinnen och nackdelar. De överordnade teman som skapades i steg tre är 
tillgång, användning, positiva faktorer och negativa faktorer. Dessa teman använde jag 
sedan som rubriker i resultatet för att det skulle bli överskådligt.  
 
 
6.7 Tillförlitlighet 
 
När det handlar om kvalitativa studier är det viktigt att den genomförda forskningen 
undersöker rätt saker utifrån studiens syfte. Det viktigt att den metod som används 
undersöker det som behövs för att uppnå studiens syfte för att arbetet ska ha en hög 
validitet (Fejes & Thornberg. 2015, s. 258). Detta menar jag har att jag har gjort i och 
med att mina intervjufrågor är utformade med stöd i arbetets syfte samt att de ska kunna 
besvara arbetets frågeställningar. Frågorna handlade till stor del om hur lärarna använder 
digitala verktyg på ett gynnsamt sätt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Den frågan 
som lades mest tid på var fråga sex med följdfrågor. Jag ville ta reda på om lärarna ansåg 
att digitala verktyg kan ge positiva effekter som exempelvis ökad motivation och 
individanpassning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Intervjun avslutades med att jag 
frågade om lärarna kunde se några nackdelar med att använda digitala verktyg för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Genom intervjufrågorna fick jag svar på mina 
frågeställningar och eftersom att jag har ställt följdfrågor där det behövdes, kunde jag få 
mer utförliga svar. Detta gör att validiteten ökar (Larsen 2009, s. 80). För att få en 
tillförlitlig studie är det viktigt att ha en hög reliabilitet, vilket i det här fallet innebär att 
allt arbete ska genomsyras av ett noggrant tillvägagångssätt för att studien ska vara 
trovärdig (Larsen 2009, s. 81). Jag har varit noggrann i mitt arbete med intervjuerna 
genom att på ett grundligt sätt transkriberat och sorterat allt material, jfr föregående 
avsnitt. I och med att intervjuerna var inspelade kunde jag lyssna på materialet flera 
gånger för att säkerställa att jag inte tolkat informationen fel. 
 
 
7 Resultat 
 
I det här kapitlet redovisar jag studiens resultat utifrån arbetets frågeställningar. 
Resultatet presenteras utifrån de överordnade teman som beskrevs i analysmetoden. De 
första två temana Tillgång och Användning besvarar frågeställning 1; I vilken 
utsträckning anser lärare att de använder digitala verktyg för att anpassa 
undervisningen till elever i läs- och skrivsvårigheter?  Det tredje temat Positiva faktorer 
besvarar frågeställning 2; På vilka sätt anser lärare att digitala verktyg kan stödja läs- 
och skrivutvecklingen hos elever i läs- och skrivsvårigheter? Det fjärde temat Negativa 
faktorer besvarar den tredje frågeställningen; Vilka problem kring användningen av 
digitala verktyg lyfter lärare fram som särskilt negativa för elever i läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
 
7.1 Tillgång 
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På intervjuerna framgår det att alla lärare använder digitala verktyg, men att tillgången 
såväl som olika varianter på digitala verktyg ser olika ut på de olika skolorna. Anna 
använder sig av smartboard som hon har kopplat till en läsplatta eller sin dator för att ha 
så tydliga genomgångar som möjligt. Anna har en årskurs ett och har inte börjat låta 
eleverna börjat använda digitala hjälpmedel på egen hand än. Hon säger att det har skett 
vid några tillfällen, men kommer att introduceras för eleverna under en snar framtid. 
Totalt har klassen har sju läsplattor vilket innebär tre elever per läsplatta.  
 
Elin, Stina och Maja arbetar på samma skola där de använder digitala verktyg varje dag. 
Alla elever på skolan har egna läsplattor som de använder för att skriva, läsa och göra 
uppgifter på inom så gott som alla ämnen. På den här skolan arbetar de även med ”Att 
skriva sig till läsning” (ASL) som innebär att eleverna använder läsplattorna i läs- och 
skrivundervisningen eftersom man menar att eleverna utvecklar sina läs- och 
skrivkunskaper bäst genom att börja lära sig skriva på dator eller läsplatta. Stina 
beskriver: 
 

Med ASL ska fokus ligga på innehållet och eleverna ska kunna hitta glädjen 
i skrivandet, utan att det finns några motoriska hinder. Sen är det viktigt att 
vara lyhörd för elevens behov. Är det någon elev som vill skriva för hand 
istället, så ska de självklart få göra det (Intervju med Stina 2017-10-03). 

 
Linn och Ida arbetar på samma skola och i deras klasser är den digitala tillgången en 
dator per två elever. Linn har en smartboard i klassrummet som hon använder i sin 
undervisning. Hon berättar att eleverna har en svenskalektion i veckan som är till för att 
använda datorer. Detta genomförs i halvklass för att varje elev ska få en egen dator. 
Utöver detta pass sitter eleverna två och två vid varje dator. En elev kan få använda en 
dator ensam om hon eller han är klar med någon uppgift och väntar på att resten av 
klassen ska bli färdiga. Idas klassrum är inte utrustat med smartboard, utan hon använder 
sig av projektor som hon kopplar ihop med sin dator. Ida använder datorn för att visa 
filmer och hålla i genomgångar där hon kan använda sig av både text, ljud, bild och film. 
Eleverna själva använder datorer tre gånger i veckan och detta sker i halvklass för att 
varje elev ska få ha en egen dator, då fördelningen annars även i denna klass är en dator 
per två elever. 
 
7.2 Användning 
 
Samtliga lärare använder digitala verktyg i undervisningen dagligen, men på olika sätt. 
Annas tanke är att eleverna ska använda ett skrivprogram som heter Skolstil samt 
använda pedagogiska appar som på olika sätt stimulerar läs- och skrivförmågan, 
exempelvis korsordsappar och appar som tränar den fonologiska förmågan. Hon 
fotograferar allt som klassen arbetar med och gör, för att kunna visa bilderna på 
storskärm och diskutera dem. Anna berättar: 

 
När vi till exempel arbetar i vår svenskabok eller mattebok, så fotar jag sidan 
och visar på smartboarden och så gör jag tillsammans med de elever som är 
nyanlända, inte kan läsa eller har någon läs- och skrivsvårighet. Jag gör på 
smartboarden och eleverna gör samtidigt och så går vi igenom sida för sida 
så att alla förstår (Intervju med Anna 2017-09-29).  
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Vidare brukar hon arbeta mycket med ljudanalyser på smartboarden. Ljudanalyser går 
ut på att titta på bilder av olika föremål och prata om vad det är för något och sedan gå 
igenom hur ordet ser ut. Därefter ska eleverna hitta var i ordet de hör respektive 
”bokstavsljud”. 
 
På skolan där Elin, Maja och Stina arbetar börjar man med färdighetsträning i att skriva 
för hand i årskurs två, och innan dess sker det mesta skrivandet på läsplattor.  
Elin säger: 
 

Alla elever på vår skola använder ett digitalt klassrum som heter Showbie. 
Vi har olika klassrum för varje årskurs och ämne. Där lägger vi upp 
uppgifter, i stort sett alla uppgifter. Om det inte handlar om att de ska göra 
uppgifter i Showbie, så lämnar de in sina uppgifter där. Har eleverna gjort 
en uppgift på ett papper till exempel, fotar de pappret och lämnar in i en viss 
mapp i Showbie (Intervju med Elin 2017-09-28). 

 
Eleverna gör alltså uppgifter och lämnar in i det digitala klassrummet. Elin fortsätter med 
att berätta att de även läser ibland, lyssnar på inspelningar, får feedback av läraren eller 
spelar in ljudfiler i programmet Showbie. Utöver det berättar både Elin, Maja och Stina 
att de använder talsyntes vid behov samt mycket appar och skrivverktyg på läsplattorna. 
Stina lyfter fram att hon inte ser digitala verktyg som enbart teknik, utan snarare ett 
verktyg som används för att uppnå målen. Då kommer den digitala tekniken in naturligt 
och självklart. Det viktigaste, säger hon, är att hitta en lust och glädje till att skriva genom 
att fokusera på innehållet till en början.  
 
Linn brukar använda datorn som hon kopplar till projektor eller smartboard där hon visar 
filmer och instruktionsvideos till exempel. Smartboarden används även som en tavla vid 
exempelvis tankekartor eller när lärare och elever tillsammans skriver berättelser med 
text och bild. Ibland får eleverna använda smartboarden för att skriva på eller vid 
gemensamma övningar eller spel. Eleverna får skriva och arbeta tillsammans med 
datorn, eller spela spel där de får träna på bokstäver, både den fonologiska 
medvetenheten och stavning. Linn berättar att det just nu är det mest fokus på 
bokstavsinlärningen. Linn berättar att ingen elev i klassen befinner sig i någon läs- och 
skrivsvårighet. Däremot är det många som inte har knäckt läskoden eller som har svårt 
att stava, men som kan om de får hjälp, enligt Linn. På datorerna använder eleverna 
talsyntes när de ska skriva, även de som knäckt läskoden, för att få höra vad de har skrivit 
och få respons på om de har gjort rätt. Det är ett utmärkt inlärningshjälpmedel menar 
Linn. Eleverna får positiv respons när de har skrivit ett ord eller en mening korrekt, och 
talsyntesen hjälper dem även att koppla ljuden till bokstäverna. När man använder 
digitala verktyg blir texten större och lättare att överblicka, tillskillnad mot när eleven 
ska skriva eller läsa handstil. Linn berättar att en elev i klassen är nyanländ och har svårt 
med det svenska språket. Denna elev använder sig av inläsningstjänst, vilket är ett 
program som skolan har där han kan få böcker upplästa hemma, då hans föräldrar inte 
heller talar så bra svenska. Linn menar att det är viktigt att alla elever får ta del av 
högläsning. 
 
Maja berättar att mycket arbetsmaterial som i många fall är i bokform på andra skolor är 
digitalt på den här skolan som hon, Stina och Elin arbetar på. Exempelvis har eleverna 
på den här skolan digitala matteböcker. Maja berättar att hon har genomgångar på samma 
sätt som om de skulle ha en vanlig mattebok, och att de oftast gör något laborativt 
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tillsammans efteråt. I Majas klass befinner sig en fjärdedel av eleverna i någon form av 
läs- och skrivsvårighet, och för dem underlättar det oftast att använda digitala verktyg. 
Maja lyfter även fram att den positiva effekten med digitala verktyg beror på om läs- och 
skrivsvårigheten är i kombination med någon annan svårighet, till exempel inom autism. 
Elever med både autism och läs- och skrivsvårigheter menar hon inte gynnas av digitala 
verktyg i allt för stor utsträckning. Maja förklarar: 
 

Vissa elever blir det svårare för. Det beror på om de har läs- och 
skrivsvårigheter i kombination med någon annan svårighet, till exempel 
inom autismspektrat. Jag tror att det inte blir tillräckligt konkret. Man 
behöver ha ett tydligt slut, som i en mattebok exempelvis, så vet man vilken 
sida som ska göras och när det är slut. På ett digitalt verktyg kan det bli för 
stort. En del elever behöver ha det mer konkret och kunna se när de är färdiga 
och det är enklare på ett papper eller i en bok. Sådana elever gynnas mer av 
en tryckt mattebok (Intervju med Maja 2017-10-05).  

 
Ida använder datorn för att visa filmer och hålla genomgångar där hon kan använda sig 
av både text, ljud, bild och film. Eleverna använder datorerna till att spela och göra 
övningar, skriva och använda talsyntes. Det är främst i årskurs ett som talsyntesen 
används, men i hennes årskurs två använder en del elever fortfarande detta program. På 
skolan finns något som kallas för inläsningstjänst, vilket innebär att eleverna kan få texter 
och böcker upplästa på datorn. Ida kan som lärare välja vilka digitala böcker och texter 
som ska finnas tillgängliga för eleven och spara dem i elevens egna digitala bibliotek. 
På så vis kan hon anpassa svårighetsgraden och även anpassa böckerna för att passa 
elevernas intressen. Ida har inte några elever i läs- och skrivsvårigheter, men det finns 
några som har det lite mer kämpigt. De eleverna får ibland använda datorer mer än de 
tre tillfällena i veckan som annars är avsatta för digitalt arbete; valet beror lite på vad 
klassen gör och om den enskilda eleven har behov av datorstöd. De som har det svårt 
med läsningen får träffa skolans specialpedagog och träna på läsning några gånger i 
veckan. I Idas tidigare klass fanns det en elev som hade dyslexi, och Ida berättar att denna 
elev hade en dator som han under alla lektioner fick använda vid läsning och skrivning, 
bland annat för att få texter upplästa. 
 
Här kommer en sammanfattning av intervjuerna gällande tillgång och användning. Man 
kan konstatera att alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen varje dag, men 
på olika sätt. Elevernas tillgång till digitala verktyg skiljer sig mellan de tre skolorna. 
Annas klass har en läsplatta per tre elever, vilket är en stor skillnad mot skolan där Elin, 
Stina och Maja arbetar, där alla har en egen personlig läsplatta. I Idas och Linns klass 
finns en dator per två elever.  
 
Trots att tillgången till digitala verktyg skiljer sig menar alla de intervjuade lärarna att 
deras arbetssätt gynnar de flesta elever, inklusive elever i läs- och skrivsvårigheter. Även 
om inte alla lärare har elever i läs- och skrivsvårigheter i klassen för närvarande, har 
samtliga lärare tidigare erfarenheter av elever i läs- och skrivsvårigheter eller har 
åtminstone elever som inte har knäckt läskoden än. Elin, Stina och Maja använder 
digitala verktyg i all undervisning och menar att det digitala arbetssättet är ett utmärkt 
sätt att arbeta på för elever i läs- och skrivsvårigheter. Eleverna kan göra 
röstanteckningar när skriften blir ett hinder, och de kan även lyssna på inspelade 
genomgångar, vilket gör att de kan repetera flera gånger istället för att enbart lyssna på 
läraren eller läsa en skriven text. Samtliga informanter lyfter fram vikten av att använda 
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skrivprogram med rättstavning och talsyntes för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vidare 
var alla lärare överens om att de digitala verktygen är ett bra sätt att anpassa 
undervisningen till elevernas enskilda nivåer. De flesta program och appar finns i olika 
svårighetsgrader vilket gör att alla kan arbeta på sin egen nivå. Alla informanter utom 
Anna lyfte fram att eleverna ges möjlighet att lyssna på ljudböcker och få texter upplästa, 
vilket de alla ansåg var ett sätt att anpassa undervisningen till elever som har svårigheter 
med att läsa. 
 
7.3 Positiva faktorer 
 
Intervjuerna med lärarna gav en mängd positiva kommentarer om effekten av digitala 
verktyg i undervisningen och samtliga ansåg att det är positivt för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Anna förklarar att genom att hon gör uppgifter, visar bilder och skriver 
på smartboarden kan elever i läs- och skrivsvårigheter få ett bra stöd. Eleverna kan göra 
uppgifter gemensamt med henne och få genomgångar som är tydliga. Ljudanalysen är 
väldigt viktig för den fonologiska medvetenheten, menar hon, och genom att eleverna 
får se bilderna och orden på skärmen samtidigt, stimuleras både syn, hörsel och tal. 
Pedagogiska appar som tränar den fonologiska analysförmågan och där eleverna får 
träning i att koppla ihop ljud och bokstav är något som Anna anser kan förebygga eller 
stötta läs- och skrivsvårigheter. Skrivprogrammet Skolstil, förklarar Anna, är bra för 
elever i skrivsvårigheter eller elever som har finmotoriska problem. I programmet 
används talsyntes som läser upp vad eleven har skrivit, ljudar bokstäver och rättar 
stavfel. Anna förklarar: 
 

Många elever som har svårigheter i att skriva eller läsa, eller som har svårt 
med pennfattningen, alltså motoriska svårigheter, tappar motivation. De vill 
inte skriva när de tycker att det blir fult och fel, och så blir de trötta (Intervju 
med Anna 2017-09-29). 

 
När eleverna i läs- och skrivsvårigheter får skriva på läsplatta har Anna däremot märkt 
att det underlättar för dem, och de blir mer motiverade att skriva när de kan producera 
samma texter som ”alla andra”. Alla appar och program på läsplattorna, säger Anna, kan 
användas i olika svårighetsgrader vilket gör det enklare att individanpassa 
undervisningen så att varje elev kan arbeta utifrån sin kunskapsnivå. Vidare lyfter Anna 
fram att användningen av digitala verktyg i undervisningen medför att eleverna kan 
arbeta med både syn, hörsel och tal samtidigt.  
 
Elin anser att digitala verktyg över lag är något som gynnar elever i läs- och 
skrivsvårigheter eller som har motoriska svårigheter, framför allt i de lägre årskurserna. 
Att använda digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen ger stora vinster då eleverna 
kan arbeta med sitt språk och berättande genom skrivverktyg utan att finmotoriken blir 
ett hinder. Elin berättar: 
 

Det första jag tänker på när jag hör digitala verktyg i det här sammanhanget 
är att det gynnar de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller elever som 
har finmotoriskt svårt att fatta en penna och som behöver träna extra på det 
de första året. Digitala verktygen gör att eleverna ändå kan jobba med 
elevernas språk och berättande rent skriftligt i ett skrivverktyg, där inte 
pennan blir ett hinder. Risken ökar att eleverna får minskad lust om hindret 
blir att få ner det på pappret, trots att eleverna har mycket i huvudet som de 
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vill delge men inte kan på grund av finmotoriska hinder (Intervju med Elin 
2017-09-28). 

 
Om eleverna har svårigheter i att skriva ökar risken att det leder till minskad motivation, 
menar Elin. Den bristande motivationen som då oftast uppstår kan hålla i sig under en 
lång tid framöver. Däremot menar Elin att skrivverktyg och appar som finns på de 
digitala verktygen ger eleverna motivation till att skriva och även en ökad generell lust 
att arbeta. Många gånger kan det vara själva lockelsen i att arbeta med ett digitalt verktyg 
som höjer motivationen och inte nödvändigtvis alltid det specifika programmet. Däremot 
lyfter Elin fram att det viktiga är hur eleven använder de digitala verktygen och att 
läraren tydliggör syftet med det eleven gör.  
 
Vidare berättar Elin att det är svårt vid helklassundervisning att hinna ge alla elever 
direkt feedback, men i apparna och skrivprogrammet kan eleven få positiv respons och 
även rättning av stavfel. Genom att använda talsyntes får eleven bekräftelse, får se att 
läsningen och skrivningen hör ihop och kan höra sambandet mellan ljud och bokstav. De 
elever som inte ännu har knäckt läskoden gynnas mycket av att använda talsyntes och 
appar som tränar på den fonologiska medvetenheten. Utöver appar och skrivprogram 
brukar eleverna ibland även få lyssna på ljudböcker i deras läsplattor. Det gör att de 
elever som inte har knäckt läskoden kan lyssna på böcker när Elin som lärare inte har 
möjlighet till högläsning. Elin säger att man kan variera undervisningen mycket med 
digitala verktyg. Det går att arbeta både individuellt och i grupp, och innehållet kan 
anpassas efter svårighetsgrad. Digitala verktyg gör även redigeringen enklare för eleven 
då det går snabbare att ändra eller ta bort digital text. När eleven skriver för hand blir 
misstagen tydligare när eleven måste sudda och ändra. Elin säger att det kan leda till 
minskad motivation när eleven tycker att det blir fult och när det tar mycket energi att 
ändra eller göra om.  
 
Programmet Showbie som Elin, Stina och Maja använder har stora fördelar, exempelvis 
vid genomgångar, berättar Elin. Lärarna har möjligheter att lämna ut en inspelad 
genomgång istället för att endast ge en muntlig eller skriftlig instruktion en gång. Läraren 
kan även göra en röstanteckning eller läsa in ett stycke så att eleven kan gå in och lyssna 
flera gånger. Eleverna kan spela in röstanteckningar när skrivandet blir ett hinder i 
uppgifter. Läraren kan även ge inspelad återkoppling till varje elev så att de kan lyssna 
på det flera gånger.  
 
Stina har haft elever i läs- och skrivsvårigheter, elever med språkstörningar och 
andraspråkselever. Hon upplever att alla gynnas av att använda digitala verktyg. Stina 
berättar att elever i läs- och skrivsvårigheter och språksvårigheter kan gynnas av att 
använda talsyntes, rättstavning, ljud på bokstav, spela in röstanteckningar istället för att 
skriva och använda bild och rörlig bild som stöd och för ökad förståelse. På den skola 
där Stina arbetade tidigare användes inte digitala verktyg i lika stor utsträckning. Då 
kunde hon märka att elever kunde bli ledsna och sätta stor press på sig själva när de 
skulle skriva långa texter för hand. De kunde få prestationsångest, vilket inte fanns när 
eleverna fick skriva på datorn. Stina berättar även att det blir otroligt mycket enklare att 
anpassa undervisningen till varje elev om klassen har en dator/läsplatta per person. Varje 
elev har sina arbeten i sitt eget digitala verktyg, och läraren kan lägga ut 
individanpassade uppgifter i respektive digitalt verktyg. Det är enkelt för eleverna att ta 
printscreen på allt vilket underlättar för lärarens uppföljning. (En printscreen betyder att 
eleverna med ett enkelt tryck, kan ta en avbild av det som syns på skärmen, exempelvis 
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ett skrivdokument, och skicka den till läraren.) Vidare kan eleverna använda de digitala 
verktygen för att spela in en läst text från en bok till exempel, för att sedan kunna gå 
tillbaka och lyssna för att höra progressionen, så att de kan själva märka hur de har 
utvecklats.  
 
Maja berättar att en effekt av att klassen arbetar med digitalt arbetsmaterial och digitala 
arbetsböcker är att eleverna inte tävlar på samma sätt som hon märkt att de gör när de 
arbetar i en arbetsbok. Inga klasskompisar ser hur långt man har kommit och har koll på 
vilken kunskapsnivå man arbetar på. Hon säger också att digitala verktyg underlättar för 
henne då undervisningen går enklare att anpassa till varje elevs förutsättningar. Eleverna 
kan använda talsyntes som hon menar är bra för att lära sig att koppla ihop ljud och 
bokstav och de kan använda inläsningstjänst och lyssna på ljudböcker. Maja brukar spela 
in genomgångar i förväg till elever som behöver ha extra förklaring, genomgångar som 
eleverna då kan se och lyssna på hemma. Maja förklarar: 
 

Vissa behöver ha förförståelse innan en genomgång och gynnas av att i 
förväg hemma ha tittat på en inspelad genomgång jag gjort. Annars kan det 
bli så att de hakar upp sig på något enstaka ord och tappar hela genomgången 
för att de sitter och funderar vad ordet betyder istället för att lyssna vidare. 
Så det finns väldigt mycket jag kan göra med hjälp av digitala verktyg för 
att det ska underlätta för eleverna, det enda som är emot en är tiden (Intervju 
med Maja 2017-10-05).  

 
Att de digitala verktygen fungerar motivationshöjande för eleverna är ett faktum, enligt 
Maja, och hon säger att eleverna tycker att det är väldigt roligt och inte vill sluta. I 
matteuppgifterna till exempel får man poäng, uppgifterna är utformade på ett kreativt 
sätt och det hela uppfattas mer som ett spel av eleverna. 
 
Linn upplever att framför allt de elever som har dåligt självförtroende i klassen får ökad 
motivation när de får använda digitala verktyg. Om de exempelvis skriver texter eller 
spelar spel så blir det mer privat när de får använda datorn för att inga kompisar behöver 
se om de gör fel eller behöver göra om. Hon säger också att de flesta elever använder 
dator eller läsplatta hemma och är vana med att använda verktygen i skolan. Linn berättar 
att hon tycker att det är enkelt att individanpassa undervisningen för eleverna när de 
arbetar med digitala verktyg. Linn beskriver: 
 

Jag tänker att om man tar sig tid att individanpassa så tror jag man har 
mycket försprång sen. Talsyntesen kan man individanpassa genom att höja 
och sänka tempot och använda ljud eller inte beroende på hur mycket stöd 
de behöver. Spelen som eleverna använder, till exempel på elevspel och 
skolplus, där finns det olika nivåer som eleverna kan spela på. De kan själva 
arbeta efter en lämplig svårighetsgrad. Eleverna blir inte heller utpekade som 
svagare när de spelar på olika nivåer eftersom ingen annan ser (Intervju med 
Linn 2017-10-02). 

 
Ett av Linns mål i undervisningen är att eleverna ska använda syn, hörsel och tal 
samtidigt i det mesta de gör, då hon menar att det gynnar elevernas lärande. Med digitala 
verktyg är det mest syn och hörsel som används, men även känseln kan stimuleras då 
eleverna brukar forma bokstäver med händerna på smartboarden, säger Linn.  
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Ida berättar att hon försöker individanpassa undervisningen så mycket som möjligt. När 
hon planerar veckans undervisning tänker hon igenom varje lektion och har en plan för 
de elever som hon vet kommer ha svårt för en viss uppgift eller lektion. Hon berättar om 
en elev som tyckte att det var väldigt jobbigt med glosläxorna i engelskan, för att de 
medförde mycket stress hos honom. Då kunde han istället göra veckans läxa digitalt 
hemifrån genom olika spel. När eleverna får arbeta med digitala verktyg säger Ida att 
hon har märkt att mycket av elevernas prestationskrav släpper, samt att digitalt skrivande 
inte skapar lika stor ångest och stress som skrivande med papper och penna. Det är även 
enklare för eleverna att göra ändringar i sina texter i efterhand. En del elever tycker att 
det är jobbigt och svårt att skriva för hand och vill inte göra uppgifterna, men när de får 
skriva på datorn blir de motiverade till att skriva. Digital skrivträning gör att eleverna 
känner att de kan klara av att skriva, och fokus kommer att ligga på exempelvis att skapa 
en berättelse, istället för på stavning och formalia, menar Ida. 
 
Sammanfattning av de positiva faktorer som lärarna lyfte fram, faktorer som gynnar 
elever i läs- och skrivsvårigheter samt sådant som är viktigt för alla elever. Samtliga 
lärare lyfte fram att det är positivt att använda digitala verktyg för att visa bild och rörlig 
bild som stöd vid genomgångar och lektioner. Det gör undervisningen mer tydlig, och 
eleverna får använda sig av både syn, hörsel och tal. Att talsyntesen hjälper eleverna att 
träna på den fonologiska medvetenheten och att eleverna får hjälp med att stava ord när 
de hör den upplästa texten ansåg alla lärare. Vidare berättar samtliga att det underlättar 
för elever med läs- och skrivsvårigheter eller finmotoriska svårigheter att skriva digitalt 
och att de då enklare kan producera en text. När eleverna har svårigheter att läsa ger de 
digitala verktygen möjligheter att istället lyssna på texter. Något annat som är gynnsamt, 
generellt för alla elever, är att det är enklare för eleverna att göra ändringar i sina texter 
i efterhand samt att rättstavningsprogram och talsyntes ger eleverna en direkt 
återkoppling på det som de skriver. Något ytterligare gemensamt var att alla berättade 
att eleverna blir mer motiverade att arbeta när de får använda digitala verktyg och att de 
tycker att det är roligt. Svårighetsgraden i de appar och spel som eleverna får använda 
går att ställa in så att varje elev, både elever i läs- och skrivsvårigheter och övriga elever, 
kan använda programmen på ett individualiserat och utvecklande sätt. 
 
 
7.4 Negativa faktorer 
 
Samtliga lärare ser mest fördelar med att använda digitala verktyg i undervisningen för 
elever i läs- och skrivsvårigheter, men lyfter också fram några negativa faktorer. Anna 
säger att man inte ska glömma bort att även skriva för hand. Hon tror att elevernas 
finmotorik kan bli lidande annars, och därför föredrar hon en undervisning som 
kombinerar digitalt skrivande och skrivande för hand. Anna berättar: 
 

Om man enbart skriver digitalt blir det en nackdel tycker jag, för att man inte 
lär sig skriva med pennan, det behöver man ju också kunna. Jag tycker det 
är bättre med en kombinerad undervisning så att de både får skriva digitalt 
och för hand. Om det ändå bara är enstaka ord eller korta meningar så kan 
eleverna lika gärna skriva för hand så att man även får med den finmotoriska 
träningen, och är det längre texter kan de skriva digitalt (Intervju med Anna 
2017-09-29). 
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Elin anser också att man inte får glömma bort att skriva med penna när eleverna börjar i 
årskurs två, då det rent finmotoriskt kan bli svårare om eleverna enbart skrivit digitalt 
under en lång tid. Däremot anser lärarkollegiet på skolan som arbetar med ”Att skriva 
sig till läsning” att årskurs två är en lagom ålder att börja med färdighetsträning i skrift. 
Eleverna får träna på den finmotoriska biten i årskurs ett på annat sätt, exempelvis genom 
att pärla och färglägga mandalas.  
 
Stina berättar att det är av stor vikt att tydliggöra syftet med vad eleverna ska göra. 
Verktygen är inte bra om eleverna bara får ha dem fritt, ”sitta och spela och trycka utan 
syfte”. Allt man gör ska ha ett syfte, och Stina menar att huruvida digitala verktyg är bra 
eller dåligt har med handhavandet att göra. Digitala verktyg är fantastiska med rätt 
handhavande och rätt ledarskap, men med dåligt ledarskap och fel handhavande är det 
riktigt dåligt. Man kan inte låta eleverna arbeta helt själva med uppgifter utan något syfte 
med uppgiften eller någon återkoppling. Läraren måste även arbeta med förmågorna i 
läroplanen och tydliggöra för eleverna vad de gör och varför. 
 
Maja lyfter fram att digitala verktyg kan ha negativa effekter för elever med läs- och 
skrivsvårigheter i kombination med någon annan svårighet som till exempel autism. 
Sådana elever behöver oftast ett konkret arbetsmaterial, så att de kan se hur mycket som 
ska göras och när de är färdiga, vilket är enklare på ett papper eller i en bok. Dessa elever 
gynnas mer av exempelvis en tryckt mattebok istället för en digital, och det får de 
självklart, berättar Maja. Vidare framhäver Maja att det finns en stor risk, som egentligen 
gäller all undervisning, och det är om man inte har ett tydligt mål och syfte med 
undervisningen. Maja säger: 
 

Nackdelen är om du som lärare inte har ett tydligt mål och syfte med 
undervisningen. Men så är det ju i all undervisning. Jag har märkt att vissa 
som använder digitala verktyg bara laddar ner några appar som eleverna 
använder fritt. Läraren måste ha ett syfte med vad eleverna gör. Apparna är 
jättebra om man har ett syfte med varför eleverna använder dessa (Intervju 
med Maja 2017-10-05). 

 
Man måste även anpassa undervisningen för elever som har det svårt, då de kanske 
behöver mer förklaring eller en annan uppgift. De digitala verktygen ska inte betraktas 
som en leksak eller som en belöning för eleverna. Å andra sidan ska inte de heller vara 
som något dammar i skåpen och inte används på grund av okunskap, säger Maja. 
 
En nackdel, berättar Linn, kan vara att det är svårt som lärare att se vad alla elever gör 
på datorerna och om de har förstått vad de ska göra. Om eleverna har spelat något 
pedagogiskt spel, till exempel, så är det svårt för läraren att veta om eleverna bara har 
suttit och tryckt på tangenterna eller om de har förstått. Ett liknande problem uppstår om 
eleverna har skrivit en text men inte sparat texten på datorn, för då har läraren inget att 
bedöma. 
 
Ida tror på att använda en kombination av papper, penna, tryckta böcker och digitala 
verktyg eftersom alla elever är olika. Elevernas finmotorik utvecklas inte lika mycket 
som om eleverna får skriva för hand menar hon, om eleverna endast får skriva på datorn. 
Generellt sett skriver de flesta endast digitalt hemma och använder där också digitala 
verktyg på andra sätt, enligt Ida, och därför säger hon att det kan vara bra att träna på 
handstil i skolan. Ida föredrar variation i undervisningen och förklarar: 
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Jag tycker det är viktigt att man har med båda delarna, att skriva för hand 
och att använda digitala verktyg. Jag tror på variation och tycker det är 
viktigt, så inte eleverna heller blir uttråkade (Intervju med Ida 2017-10-02). 

  
Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga lärare mestadels ser fördelar med att 
använda digitala verktyg. De nackdelar som lyftes fram är generella och gäller för alla 
elever och handlar mycket om rädsla att finmotoriken kan påverkas negativt av att 
använda digitala verktyg i stor utsträckning. Linn nämnde också att hon upplever det 
svårt att ha kontroll över vad eleverna gör när de arbetar med digitala verktyg och om de 
förstått hur de ska göra. Maja och Stina betonade att det blir en nackdel om läraren inte 
har ett tydligt mål och syfte med användningen av de digitala verktygen. Vidare berättade 
Maja att de elever som även har svårigheter inom autism kan missgynnas av att använda 
digitala verktyg då de kan behöva strukturen och tydligheten som ett papper eller en bok 
kan ge. 
 
 
8 Diskussion 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare i lågstadiet uppfattar att de 
använder digitala verktyg i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Vidare ingår i syftet att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas 
genom användningen av digitala verktyg, samt att undersöka vilka positiva och 
negativa effekter lärarna lyfter fram som ett resultat av att arbeta med digitala verktyg. 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion där studiens metodval diskuteras. Därefter 
följer en resultatdiskussion där resultatet analyseras i förhållande till arbetets syfte, 
frågeställningar och det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. 
 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Den här studien är en kvalitativ forskningsstudie där syftet är att undersöka just 
verksamma lärares perspektiv på digitala verktyg, utifrån ett sociokulturellt synsätt på 
lärande. För att undersöka detta valdes intervjuer som en lämplig insamlingsmetod. 
Intervjumetoden som har använts för att uppnå den här studiens syfte och besvara mina 
frågeställningar är en halvstrukturerad intervjustudie. Valet att göra intervjuer baserades 
på anledningen att det ger möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och ger en förståelse 
för vad informanten berättar då personen med egna ord kan förklara, samt kan ge 
detaljerade och utförliga svar (Eriksson Barjas m.fl. 2013 s. 127–129). Intervjufrågorna 
mailades till lärarna i god tid innan intervjuerna för att de skulle hinna förbereda sig. Jag 
är medveten om att det skulle ha kunnat bli ett mer naturligt samtal och lett till mer 
spontana svar om lärarna inte fått se frågorna i förväg. Ytterligare en aspekt är att lärarna 
eventuellt hunnit förbereda svar som de trodde att jag förväntade mig att höra. Samtidigt 
var det ett genomtänkt val som jag gjorde, att de skulle ha möjlighet att förbereda sig, då 
jag anser att det kan ge mer utförliga svar och därmed höjer kvalitén i studiens resultat. 
  
Studien har präglats av en noggrannhet och struktur som presenterats genomgående i 
arbetet för att öka studiens trovärdighet. Totalt intervjuades sex stycken lärare i lågstadiet 
för att uppnå studiens syfte och besvara mina frågeställningar. Till en början var min 
plan att intervjua lärare från samma skola. Anledningen till att intervjua lärare från den 
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skolan är att de arbetar med digitala verktyg i undervisningen dagligen och därmed 
besitter kunskaper och erfarenheter inom studiens ämnesområde. Dessvärre var det 
endast tre lärare på den skolan som kunde ställa upp på att intervjuas och därför fick 
ursprungsplanen ändras. Det visade sig vara svårt att hitta informanter och när jag 
slutligen hade hittat ytterligare tre informanter på två andra skolor, hade tid som kunnat 
användas till annat försvunnit, vilket kan ses som en svaghet i studien. Däremot 
medförde detta att min studie rent geografiskt blev bredare då de tre skolorna som 
informanterna arbetar på ligger i tre olika kommuner. Eftersom arbetsmetoder och 
digitala resurser skiljer sig mellan olika kommuner och skolor anser jag att jag bör ha 
fått ett mer varierat intervjumaterial. 
 
Lärarna som intervjuades gav många svar som gällde alla elever generellt och inte 
specifikt den elevgrupp som jag inriktat mig på i den här studien. Det beror dock inte på 
hur jag har ställt intervjufrågorna, utan att många av deras svar helt enkelt gäller alla 
elever. I den bifogade intervjuguiden är många frågor allmänna, men vid samtliga 
intervjuer lade jag ner mest tid på frågan om digitala verktyg som stöd för just elever 
med läs- och skrivsvårigheter, alltså fråga sex med följdfrågor. Om ett annorlunda urval 
av informanter hade gjorts, skulle det ha kunnat ge andra resultat. Ett smalare urval med 
bara speciallärare hade gett fördjupade svar om just elever med läs- och skrivsvårigheter, 
men då hade man tappat klassrumskontexten. Ett bredare urval med en lärare vardera 
från sex olika skolor hade gett mera varierade svar och en möjlighet att jämföra skolorna 
sinsemellan. Det hade också varit intressant, men var inte syftet med denna studie. 
Sammanfattningsvis gör mitt urval att jag har fått en någorlunda representativ bild av 
hur arbetet med digitala verktyg kan se ut i den svenska skolan, med förbehållet att de 
lärare som är ointresserade av frågan och förmodligen inte använder digitala verktyg så 
mycket inte kommer med i en intervjustudie som bygger på frivilligt deltagande. 
 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
8.2.1 Utbredningen av digitala verktyg i undervisningen  
 
Det här avsnittet baseras på frågeställningen ”I vilken utsträckning anser lärare att de 
använder digitala verktyg för att anpassa undervisningen till elever i läs- och 
skrivsvårigheter?”. Här beskriver jag hur mycket lärarna använder digitala verktyg 
generellt, vilken typ av hårdvara och mjukvara de använder och varför de har valt detta 
specifikt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Motiveringen för valen beskrivs kortfattat 
i det här avsnittet och utförligare beskrivningar som styrker deras arbetssätt framgår i de 
följande avsnitten. 
 
Samtliga lärare som jag har intervjuat använder digitala verktyg i undervisningen varje 
dag, men på olika sätt. Elevernas tillgång till digitala verktyg skiljer sig mellan de tre 
skolorna. På ena skolan har varje elev ett eget digitalt verktyg, på den andra skolan har 
de ett digitalt verktyg per två elever och den tredje skolan ett digitalt verktyg per tre 
elever. Enligt Skolverket är elevernas tillgång till digitala verktyg i grundskolan är 
fortfarande ojämnt fördelad mellan skolorna. En fjärdedel av eleverna i grundskolan har 
ett eget digitalt verktyg till förfogande medan resterande tre fjärdedelar delar på digitala 
verktyg (Skolverket 2016b, s. 8). Trots att tillgången till digitala verktyg skiljer sig menar 
lärarna att deras arbetssätt gynnar nästan alla elevers lärande, inklusive elever med läs- 
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och skrivsvårigheter, och de är alla positivt inställda till att använda digitala verktyg. 
Nielsen skriver att om läraren har ett positivt förhållningssätt till undervisningen medför 
det att eleverna känner större självförtroende och får en ökad lust att lära (Nielsen 2005, 
s. 76–77).  
 
Alla intervjuade lärare ser digitala verktyg som gynnsamt för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Samtliga förklarar att de kontinuerligt tänker på att anpassa 
undervisningen med hjälp av digitala verktyg och hur dessa uppgifter kan anpassas för 
dessa elever. Ibland får även dessa elever mera tid vid digitala verktyg än andra elever 
som ett sätt att individanpassa undervisningen. Vilket Tjernberg beskriver som 
betydelsefullt; att undervisningen är individanpassad och att olika tillvägagångsätt 
används (Tjernberg 2013, s. 42). Lärarna berättar under intervjuerna att de använder 
digitala verktyg i deras genomgångar för att förstärka sina genomgångar. Bild, ljud, text 
och film används för att innehållet ska framstå så tydligt som möjligt och för att 
möjliggöra att alla ska förstå. Lärarna på den skolan där varje elev har ett eget digitalt 
verktyg använder sig också ibland av inspelade genomgångar till de elever som behöver.  
 
I samtliga intervjuer lyftes vikten av att använda skrivprogram med rättstavning och 
talsyntes fram för elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla lärarna använder sig av olika 
pedagogiska appar, främst för ämnena svenska och matematik. De berättade att de flesta 
program och appar finns i olika svårighetsgrader vilket gör att alla kan arbeta efter sin 
egen kunskapsnivå och förmåga, vilket blir ett sätt att kunna möta alla elever på deras 
enskilda nivå. Alla informanter utom Anna som inte låtit eleverna börja arbeta så mycket 
digitalt än, lyfte fram att eleverna genom digitala verktyg ges möjlighet att lyssna på 
ljudböcker och få texter upplästa. Detta ansåg de vara ett sätt att anpassa undervisningen 
till elever som har svårigheter med att läsa. Högläsning är något som alla lärarna gör och 
lyfte fram som viktigt. För elever där språket brister eller när läraren inte har tid att läsa 
högt, kan eleverna genom digitala verktyg få möjlighet att ta del av högläsning i digital 
form. I en god lärandemiljö ska eleverna ha tillgång till böcker, få ta del av högläsning 
och olika skriftspråkliga aktiviteter skriver Tjernberg. Om eleverna får dessa 
förutsättningar kan man minska risken för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas 
(Tjernberg 2013, s. 36).   
 
 
8.2.2 Positiva faktorer  
 
Det här avsnittet berör frågeställningen ”På vilka sätt anser lärare att digitala verktyg kan 
stödja läs- och skrivutvecklingen hos elever i läs- och skrivsvårigheter?”. I föregående 
avsnitt konstaterades att lärarna använder digitala verktyg i stor utsträckning och i det 
avsnittet diskuteras hur det gör det och varför det fungerar, enligt tidigare forskning och 
den teoretiska utgångspunkt som används i det här arbetet. Det har framkommit ett flertal 
faktorer som påverkar läs- och skrivutvecklingen positivt genom användningen av 
digitala verktyg i den här studien. De intervjuade lärarna lyfter fram positiva faktorer 
som tydlighet i exempelvis genomgångar, ökad motivation hos eleverna, undervisningen 
blir enklare att individanpassa, eleverna får direkt återkoppling på vad de gör, eleverna 
kan få gynnsam träning av den fonologiska medvetenheten och den alfabetiska principen 
samt att finmotoriken inte blir ett hinder i elevens skrivande. 
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Även ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan digitala verktyg medföra positiva 
effekter för elever i läs- och skrivsvårigheter. Digitala verktyg bör kunna användas som 
ett medierande redskap som gör det lättare att träffa elevens proximala utvecklingszon, 
vilket samtidigt är ett exempel på hur digitala verktyg kan fungera som scaffolding (Säljö 
2012, s. 187-189, 194). I och med att många program ger möjlighet att välja 
svårighetsgrad, samtidigt som de ger direkt respons på elevens input, befinner sig eleven 
inom fältet ”learning engagement” som innefattar mycket stöd kombinerat med 
utmaning och i det fältet arbetar eleven alltså i sin proximala utvecklingszon.  När eleven 
arbetar digitalt kan den få både stöd, direkt återkoppling och utmaningar då digitala 
verktyg på ett enkelt sätt kan användas på olika kunskapsnivåer (Gibbons 2015, s. 17).  
Genom att läraren träffar elevens proximala utvecklingszon och ger det stöd som behövs 
blir undervisningen individanpassad och eleven kan arbeta utifrån sina förutsättningar. 
Lärandet sker i dialog enligt ett sociokulturellt perspektiv (Tjernberg 2013, s. 28) och 
det är därför viktigt att läraren inte lämnar eleverna ensamma med digitala verktyg. Tvärt 
om framstår som särskilt viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter att de får en-till-en 
undervisning/direkt undervisning. På samma sätt som digitala verktyg kan fungera som 
scaffolding anser jag att det även kan vara en form av direkt undervisning. Direkt 
undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter är något som forskningen visar är 
framgångsrikt, skriver Nielsen (Nielsen 2005, s. 93–94). I en sådan undervisningsform 
får eleven vägledning, motivation, förklaringar och bevarad koncentration (Nielsen 
2005, s. 93–94). När eleven arbetar digitalt kan den få både stöd, direkt återkoppling och 
utmaningar dels därför att verktygen kan underlätta för läraren att ge personlig respons, 
dels då digitala verktyg kan ge tät automatiserad respons anpassad till olika 
kunskapsnivåer. På datorn eller läsplattan kan eleven exempelvis få hjälp med talsyntes 
och rättstavningsprogram, samtidigt som hjälpmedlen lätt kan uteslutas om eleven 
behöver utmanas (Tjernberg 2011, s. 54-55).  
 
Vidare finns det bra pedagogiska program och spel där eleverna kan träna både 
kunskaper och förmågor, där svårighetsgraden kan anpassas till respektive elev. Det 
sociokulturella perspektivet på lärande bidrar alltså till mitt arbete med en övergripande 
förklaring till varför de digitala verktygens egenskaper och möjligheter har sådan 
potential att påverka elevers lärande, beroende på hur läraren använder verktygen.  
 
De intervjuade lärarna använder digitala verktyg på olika sätt som enligt dem har positiva 
effekter för elever i läs- och skrivsvårigheter, vilka nu kommer diskuteras. Bland annat 
använder samtliga digitala verktyg för att visa bild och rörlig bild under deras 
genomgångar och lektioner som stöd. Det gör att undervisningen blir mer tydlig och 
eleverna får använda sig av både syn, hörsel och tal. Nielsen skriver att elever med 
dyslexi gynnas av att använda flera sinnen samtidigt för ett ökat lärande (Nielsen 2005, 
s. 93–94). Förmågor som att tala, läsa och lyssna ska kombineras med varandra i en 
undervisning som förebygger läs- och skrivsvårigheter, då de stöder och utvecklar 
varandra (Nielsen 2005, s. 93). Stina använde, innan hon blev utvecklingspedagog, 
nästan alltid digitala verktyg för att få med rörlig bild och ljud i sina genomgångar för 
att eleverna behöver befästa kunskaperna på olika sätt. Eftersom alla elever är olika har 
de även olika lärstilar som passar olika bra. Att göra undervisningen mer tydlig genom 
att använda digitala verktyg är något som samtliga lärare ansåg är positivt, för alla elever 
men framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter. Eleverna har också olika sinnen som 
sitt starkare sinne, vilket gör variation nödvändig för alla elever. Vidare gynnas elever i 
läs- och skrivsvårigheter av att få använda flera sinnen samtidigt, vilket talar för 
metoden. Elin, Stina och Maja låter eleverna göra röstanteckningar och lyssna på 
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inspelade genomgångar för att använda och kombinera fler förmågor. Eleverna får även 
mer tid på sig att förstå och lära sig när de exempelvis kan lyssna på något flera gånger. 
Vikten av att få god tid på sig att lära är något som Nielsen lyfter fram (Nielsen 2005, s. 
93–94).  
 
Samtliga lärare berättade att elevernas motivation ökar när de arbetar med digitala 
verktyg och att de tycker att det är roligt. Precis som lärarna berättat visar tidigare 
forskning att digitala verktyg höjer elevernas motivation. Om eleverna är motiverade har 
de även en positiv inställning till lärandet och enligt Skolverket har elever med en positiv 
syn på läsning fått bättre läsprovsresultat än de elever som inte har en positiv syn på 
läsning (Skolverket 2012, s. 6–7). Att hjälpa eleverna att skapa en bättre självbild och en 
lust att lära är något som är av stor vikt i det pedagogiska arbetet (Nielsen 2005, s. 93–
94), vilket lärarna lyfte fram som viktigt. För personer i läs- och skrivsvårigheter 
påverkas självkänslan. Att känna sig dålig och dum blir en konsekvens av att inte klara 
att läsa och skriva (Nielsen 2005, s. 12–13). Därför är det väldigt viktigt att dessa elever 
blir motiverade och känner en lust att lära. Motivationen är betydande för elevernas 
inlärning och det är viktigt att lärandet görs på ett lustfyllt och meningsfullt sätt för 
eleverna menar Tjernberg (Tjernberg 2013, s.36). Maja och Stina sa att det är viktigt att 
läraren har ett tydligt mål och syfte med användningen av de digitala verktygen och att 
det även tydliggörs för eleverna. På så vis upplevs deras lärande som mer meningsfullt. 
Läraren har en viktig uppgift att ge dem stöttning, vägledning och uppmuntran (Nielsen 
2005, s. 76–77) och för att göra det krävs en positiv inställning och motivation, även av 
lärarna (Tallvid 2015, s. 44). Lärarnas syn på digitala verktyg som ett sätt att övervinna 
svårigheter och som ett hjälpmedel stämmer väl överens med det relationella 
perspektivet, där man talar om att svårigheter bemästras tillsammans med flera aktörer 
och sker i samverkan mellan både elev, lärare och miljö (Nielsen 2005, s. 85).  
 
Lärarna ansåg att de digitala verktygen gör det enklare att individanpassa 
undervisningen, vilket Nielsen framhåller som viktigt. Hon menar att läraren ska kunna 
anpassa undervisningen och möta alla elever på deras enskilda nivå (Nielsen 2005, s. 
10). Eftersom att alla elever är olika är individanpassning av undervisningen en 
förutsättning för att träffa elevernas proximala utvecklingszon. Lärarna berättade att de 
flesta program och appar finns i olika svårighetsgrader vilket gör att alla kan arbeta efter 
sin egen kunskapsnivå och förmåga, vilket blir ett sätt att kunna möta alla elever på deras 
enskilda nivå. Skolinspektionen varnar just för att elevernas lärande kan påverkas 
negativt och att skolan riskerar att inte fånga upp eleverna om de inte får en undervisning 
som är individanpassad (Skolinspektionen 2015, s. 9). Tjernberg lyfter fram att det är 
viktigt att undervisningen är individanpassad och att olika tillvägagångsätt används för 
elever som har läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg 2013, s. 42). Många av apparna och 
programmen som används är enligt lärarna utformade på ett roligt och lekfullt sätt vilket 
gör att de flesta elever tycker att det är roligt. En viktig aspekt när det handlar om att lära 
sig saker är just att eleverna känner en glädje i att upptäcka och lära sig, skriver Nielsen 
(Nielsen 2005, s. 76). Lärandet handlar om en kombination av faktorer i omgivningen 
samt elevens egen insats och kunskap. Några viktiga delar i elevens tidiga läs- och 
skrivundervisning är den fonologiska medvetenheten, den alfabetiska principen, 
ordförrådet samt strategier för förståelse (Tjernberg 2013, s.36). Lärarna berättade att det 
finns appar och spel som bland annat tränar på ord och fonologisk medvetenhet. 
Eftersom det går att använda apparna och spelen i olika svårighetsgrader gör det att 
elever i läs- och skrivsvårigheter och övriga elever kan använda dem på ett utvecklande 
och gynnsamt sätt. För att träna på den fonologiska medvetenheten lyfte alla lärare fram 



 

32 
 

talsyntes som gynnsamt. Eleverna får hjälp med att stava ord när de hör den upplästa 
texten ansåg alla lärare, vilket Nielsen även beskriver. För att träna på den fonologiska 
medvetenheten är talsyntes ett bra sätt, då eleverna lär sig att koppla samman ljud och 
bokstav och får höra hur orden låter (Nielsen 2005, s. 93–94). Talsyntes är gynnsamt i 
synnerhet för elever med dyslexi som har nedsatt fonologisk funktion 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). Vidare berättar samtliga att det 
underlättar för elever i läs- och skrivsvårigheter eller finmotoriska svårigheter att skriva 
digitalt och att de då enklare kan producera en text. När eleverna har svårigheter att läsa 
ger de digitala verktygen möjligheter att istället lyssna på texter. Något annat som är 
gynnsamt, generellt för alla elever, är att det är enklare för eleverna att göra ändringar i 
sina texter i efterhand. Nordmark menar också att en positiv aspekt med det digitala 
skrivandet är att eleverna får hjälp av datorns grammatik- och rättstavningsprogram och 
därmed kan göra ändringar i skrivande stund (Nordmark 2014, s. 163–166). De får en 
direkt återkoppling på det som de skriver med hjälp av rättstavningsprogram och 
talsyntes. Elin berättade att hon upplevde att det är svårt vid helklassundervisning att 
hinna ge alla elever direkt feedback, men i apparna och skrivprogrammet kan eleven få 
positiv respons och även rättning av stavfel. 
 
Intervjuerna och tidigare forskning visar på övervägande positiva effekter med att 
använda digitala verktyg i undervisningen och att det kan vara gynnsamt för elever i läs- 
och skrivsvårigheter om det används på rätt sätt. Samtidigt beskrev även lärarna några 
negativa aspekter med digitala verktyg och tidigare forskning visar också att det kan 
finnas baksidor med det digitala verktygen i undervisningen. Dessa negativa faktorer 
kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 
 
8.2.3 Negativa faktorer  
 
Det här avsnittet handlar om den sista frågeställningen ”Vilka problem kring 
användningen av digitala verktyg lyfter lärare fram som särskilt negativa för elever i läs- 
och skrivsvårigheter?”. Några negativa aspekter i att arbeta med digitala verktyg som 
tidigare forskning visar kan vara försämrad koncentration, huvudvärk och trötta ögon. 
Även ljudnivån i klassrummet kan bli mer högljudd och omgivningen mer rörig att arbeta 
i eftersom en-till-en ofta innebär att eleverna arbetar ensamma (Fleischer 2013, s. 77–
79). En annan negativ aspekt kan vara att eleverna upplever sociala medier som 
distraherande moment när de ska skriva på digitala verktyg (Nordmark 2014, s. 157). 
Vidare kan rättstavningsprogrammet på de digitala verktygen vara negativt om eleverna 
helt förlitar sig på programmets stavningsförslag utan att faktiskt lära sig hur det stavas 
(Nordmark 2014, s. 175–176).  
 
I intervjuerna beskriver samtliga lärare mestadels fördelar med att använda digitala 
verktyg. De nackdelar som lyftes fram gällde generellt för alla elever och handlade 
mycket om rädsla att finmotoriken påverkas negativt av att använda digitala verktyg i 
stor utsträckning. Linn som nyutexaminerad lärare upplevde dessutom att det är svårt att 
ha kontroll över vad eleverna gör och om de förstått hur de ska göra när de arbetar 
digitalt.  
 
Vad gäller finmotoriken berättade Elin att de på hennes skola där de arbetar så gott som 
helt digitalt, låter eleverna träna på finmotoriken på andra sätt än med pennan under 
årskurs ett. Eleverna får bland annat pärla och göra mandalas. Metoden ASL som Elin, 
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Maja och Stina arbetar med utgår från att eleverna inte är finmotoriskt redo att skriva för 
hand i årskurs ett och att det blir en vinst att eleverna skriver digitalt, då pennan inte blir 
något hinder i skrivandet och eleverna kan klara av att skriva egna fina texter med hjälp 
av digitala verktyg (Hultin & Westman 2014, s. 65–66).  
 
Vidare berättade Maja att de elever som även har svårigheter inom autism kan 
missgynnas av att använda digitala verktyg då de kan behöva strukturen och tydligheten 
som ett papper eller en bok kan ge. I Nordmarks avhandling framkommer just att en del 
elever kan ha problem med att digitalt skrivande kan rymma så mycket, till skillnad mot 
ett papper där det enbart det som kräver koncentration och det finns ett begränsat 
utrymme att skriva på (Nordmark 2014, s. 187–188). Alla elever är olika och skolans 
undervisning ska anpassas till alla elevers förutsättningar och behov, samt främja deras 
lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 2011, s. 8). Därför är det viktigt att se till 
varje elevs bästa och anpassa undervisningen efter vad som passar respektive elev. De 
elever som behöver skriva för hand ska göra det, på motsvarande sätt som att de elever 
som behöver stöd av digitala verktyg ska få använda sådana.  
 
För att ha kontroll över vad eleverna gör och för att försäkra sig om att också eleverna 
förstår vad de gör, är det viktigt att läraren är engagerad och ger stöttning. För att läs- 
och skrivlärandet ska fungera är det av vikt att eleven eller barnet får känna sig trygg och 
få stöd från en vuxen både känslomässigt och genom engagemang skriver Nielsen 
(Nielsen 2005, s. 74–75). Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver som sagt vägledning 
och stöd av läraren och Maja och Stina påpekar att det blir en nackdel om läraren inte 
har ett tydligt mål och syfte med användningen av de digitala verktygen. Eleverna 
behöver ha vägledning i hur de ska använda de digitala verktygen så att de används på 
ett genomtänkt och lärorikt sätt. Om eleverna inte får stöttning av läraren kan de digitala 
verktygen inte heller fungera som ett medel för scaffolding. I teorikapitlet visades en bild 
av Mariani (1997), ett diagram som visar hur lärandet påverkas av aspekter som mycket 
stöttning och lite stöttning, samt icke utmanande och mycket utmanande. Det kan 
konstateras att elever som får lite stöd i kombination med lite utmaning i undervisningen 
blir uttråkade och får eleverna mer utmaning med fortfarande för lite stöttning leder det 
till frustration istället. Om eleverna får ordentligt med stöttning, men ingen utmaning, 
hamnar eleverna i en zon där det är bekvämt. För att det inte ska ge negativa effekter på 
lärandet behöver eleverna utmaning i kombination med stöd arbetar eleverna i den zon 
där de lär sig bäst, alltså i den proximala utvecklingszonen (Gibbons 2015, s. 17). 
Bristande stöd av läraren är alltså en negativ faktor, men även om undervisningen inte 
individanpassas. Om eleverna inte arbetar med rätt svårighetsgrad på exempelvis 
program och appar på de digitala verktygen arbetar de inte i den gynnsamma proximala 
utvecklingszonen. 
 
I mitt examensarbete 1 framkom det att användningen av digitala verktyg ofta innebär 
ett friare arbetssätt. Detta gynnar inte elever med läs- och skrivsvårigheter, då de behöver 
vägledning och stöd av läraren. Eleverna behöver ha vägledning i hur de ska använda de 
digitala verktygen så att det används på ett genomtänkt och lärorikt sätt. Lärandet sker i 
dialog enligt ett sociokulturellt perspektiv och det är därför viktigt att läraren inte lämnar 
eleverna ensamma med digitala verktyg (Tjernberg 2013, s. 42). 
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9 Slutsats  
 
Att använda digitala verktyg i undervisningen är högst aktuellt i dagens samhälle och 
eftersom det är så pass vanligt att elever stöter på hinder när de ska lära sig att läsa och 
skriva och att elever har någon läs- och skrivsvårighet anser jag den här studien vara 
högst aktuell. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan digitala verktyg medföra 
positiva effekter för elever i läs- och skrivsvårigheter och hjälpa eleven att arbeta inom 
sin proximala utvecklingszon. Vidare är digitala verktyg är ett bra sätt att variera 
undervisningen och öppnar upp till stora möjligheter av variation. I den här studien har 
det framkommit många positiva effekter av att använda digitala verktyg i 
undervisningen, effekter som är särskilt gynnsamma för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Digitala verktyg gör att undervisningen blir mer tydlig och ökar 
motivationen. Det medför att undervisningen blir enklare att individanpassa och eleverna 
kan få direkt återkoppling på vad de gör. Digitala verktyg ger även goda möjligheter att 
träna på läs- och skrivförmågan genom roliga program och appar. Digitala verktyg 
förebygger också att finmotoriken blir ett hinder i elevernas skrivande. De negativa 
effekter som framkommit i det här arbetet gäller generellt för alla elever och inte 
specifikt för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
 
Under de senaste åren har elevernas tillgång till digitala verktyg ökat på skolorna och i 
och med dess positiva effekter funderar jag på om det har påverkat de uppåtgående 
resultaten från PISA–undersökningen år 2015 som visar att läsförståelsen har förbättrats 
hos eleverna och att det kan vara en effekt av de lågpresterande elevernas resultat som 
blivit bättre genom åren (Skolverket 2016a, s. 22). Utifrån PIRLS-resultaten kan jag dra 
slutsatsen att skolan skulle tjäna på att höja de lågpresterande eleverna. Min åsikt är att 
digitala verktyg skulle kunna vara ett sätt att vända trenden med den negativa 
inställningen till läsning och den försämrade läsförmågan. Under de senaste åren så har 
elevernas tillgång till digitala verktyg ökat på skolorna och jag funderar på om det skulle 
kunna vara så att de förbättrade resultaten är en effekt av att de lågpresterande eleverna 
har fått använda digitala verktyg i undervisningen. 
  
 
10 Vidare forskning 
 
Under arbetet med den här studien har det framkommit ett flertal gånger att det är viktigt 
att läraren har ett tydligt mål och syfte med hur de digitala verktygen används. Vidare 
har det visat sig att de digitala verktygen är mycket positiva att användas i 
undervisningen och av eleverna om de används på rätt sätt. Lärarens kunskap om hur det 
ska användas och varför är alltså av stor vikt för att de digitala verktygen ska vara 
gynnsamma. Eleverna ska få hjälp, stöttning och vägledning av läraren för att de digitala 
verktygen ska ge positiv effekt på lärandet. Av de här anledningarna skulle det vara 
intressant att undersöka och synliggöra hur skolan och rektorerna skulle kunna bistå 
lärarna med utbildning i hur undervisningen med digitala verktyg bör organiseras och 
användas. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
Jag, Nina Åkerblom, studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet, med inriktning F–3 
på distans vid Högskolan Dalarna. Jag skriver nu examensarbete 2 där jag ska genomföra en 
empirisk studie i form av intervjuer med lärare. Syftet är att undersöka hur lärare i lågstadiet 
använder digitala verktyg i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. I 
syftet ingår att ta reda på hur elevernas läs- och skrivutveckling kan stöttas genom 
användningen av digitala verktyg samt undersöka om det har någon positiv effekt på 
motivationen och läs- och skrivkunskaperna för dessa elever. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om digitala 
verktyg i undervisningen för elever med läs– och skrivsvårigheter.  
 
Intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och varken ditt eller skolans namn kommer 
att namnges. Intervjuerna kommer om möjligt att spelas in, för att informationen ska vara 
enklare att hantera och för att jag ska vara säker på att rätt information uppfattas. 
Inspelningarna kommer att raderas när arbetet är färdigställt och godkänt och kommer enbart 
användas för den här studien. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 38 om möjligt 
och de kommer att ske i skolan eller på annan överenskommen plats. Uppskattad tid för intervjun 
är 30–45 minuter.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 
närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller nedanstående handledare.  
 
Nina Åkerblom  Handledare: Solveig Malmsten 
v13ninak@du.se sml@du.se 
0709422978  023–778160 
 
Om du är villig att delta i denna studie, besvara vänligen detta mail inom en vecka, se.  
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Bilaga 2 
 
Inledande bakgrundsfrågor 
  

• Hur gammal är du?  
• Vad har du för utbildning eller andra erfarenheter inom skolvärlden? 
• Hur många år har du arbetat som lärare?  
• Vilken årskurs undervisar du i?  
• Vilka ämnen undervisar du i?  

 
 

1. Hur ofta använder du digitala verktyg som dator och/eller läsplatta i 
undervisningen?  
 

2. I vilka syften använder du digitala verktyg? 
 

3. Kan du kort beskriva på vilka olika sätt du själv använder digitala verktyg i 
undervisningen respektive hur du låter eleverna använda digitala verktyg? 
 

4. Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med elever med läs- och 
skrivsvårigheter? Har du exempelvis några elever med läs- och skrivsvårigheter 
i din nuvarande klass? 
 

5. Vad anser du kännetecknar en undervisning som förebygger läs- och 
skrivsvårigheter?  
 

6. Hur kommer digitala hjälpmedel in där? Alltså, på vilket sätt kan digitala verktyg 
gynna läs- och skrivutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
Hur ofta har du upplevt att användningen av digitala verktyg ökar 
motivationen hos denna elevgrupp? Vad tror du i så fall att det ligger för 
mekanismer bakom det? 
Kan man utnyttja digitala verktyg för att bättre anpassa undervisningen 
till elevernas enskilda nivå? Hur då? 
Har du några positiva erfarenheter av kompensatoriska hjälpmedel så 
som talsyntes eller andra program på dator eller läsplatta? 
I vilken utsträckning kan digitala verktyg bidra till att flera av elevens 
sinnen aktiveras och stödjer varandra? 

 
7. Vilka nackdelar ser du med digitala verktyg i undervisningen, särskilt för elever 

med läs- och skrivsvårigheter? 
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