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Sammanfattning 
Skolan har ett ansvar att anpassa undervisningen till varje enskild elev. Idag finns ett stort utbud av digitala 

lärverktyg som bland annat kan underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) framhåller dock att alla elever inte tar emot den hjälp som erbjuds, då de inte vill 

vara annorlunda jämfört med sina kamrater.  

 

Syftet med den här studien är att belysa hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever att det är att använda 

sig av lärplattor som digitala lärverktyg i undervisningen. Ett ytterligare syfte är att undersöka om 

upplevelserna skiljer sig åt mellan elever som går i klasser där alla har lärplattor, i jämförelse med elever 

som går i klasser där inte alla elever har tllgång till lärplattor.  

 

Utifrån syfte och frågeställningar har kvalitativa halvstrukturerade intervjuer genomförts. Empirin består av 

åtta intervjuer med elever i år 4-6, varav fyra elever i klasser där alla klasskamrater har lärplattor och fyra 

stycken där endast elever i läs- och skrivsvårigheter har lärplattor. Vid analysen har begreppen, 

kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv, dilemmaperspektiv, reaktiv och proaktiv använts.  

 

Studiens resultat visar att alla elever använder sina lärplattor och att ingen upplever att de blivit retade för 

det. Däremot framkommer en skillnad mellan eleverna som är ensamma om att ha lärplattor jämfört med 

de elever som går i klasser där alla har lärplattor. I den förstnämnda gruppen är eleverna mer medvetna om 

sina läs- och skrivsvårigheter och intervjuerna indikerar att de känner sig sämre än de övriga 

klasskamraterna. I den sistnämnda gruppen ser eleverna sig mer som jämbördiga med de övriga 

klasskamraterna samt förklarar anledningen till att de har lärplattan med att den behövs i skolarbetet. Även 

lärarens roll lyfts fram som viktig när det gäller hur mycket lärplattorna används i undervisningen. I en-till-

en-klasser används lärplattan oftare samtidigt som både eleverna själva och flera olika lärare kan lösa 

tekniska problem och uppdateringar. I klasser där endast elever i läs- och skrivsvårigheter har lärplattor är 

det bara specialläraren som sköter om lärplattorna.  

 

 Nyckelord: digitala lärverktyg, läs- och skrivsvårigheter, elevperspektiv 
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1. Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att ”Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011, s. 

8). Min egen erfarenhet, som lärare i grundskolans tidiga år, säger mig dock att en del elever 

har svårt att acceptera detta och inte vill visa att de behöver mer stöd än andra. Jag har vid ett 

flertal tillfällen stött på elever i behov av särskilt stöd som fått digitala lärverktyg i form av 

dator eller lärplatta men som valt att inte använda dessa för att inte verka avvikande. Detta 

framkommer även i Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, (2010) skrift 

Utvärdering av skoldatatekens effekter när de skriver att elever som går i skolor och klasser 

där det är mindre vanligt att använda sig av alternativa verktyg ofta är mer tveksamma till att 

själva använda sig av dessa med risk att bli utpekade. Även Hjälpmedelsinstitutet (2011) tar 

upp samma dilemma när de skriver att många elever tidigare tackade nej till att använda 

datorer för att inte känna sig utpekade. De ser dock en förändring och skriver vidare att ”När 

alla elever på skolan har likadana datorer syns det inte vem som använder vad” 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2011 s. 4). 

 

IT idag är en naturlig del i barn och ungdomars vardag men det är ännu inte lika självklart att 

det är det i skolan. Detta framkommer i SPSM:s (2011b) skrift It i lärande för att nå målen 

där de kommit fram till att skolan behöver fokusera mer på att lyfta in IT på ett medvetet sätt i 

skolan. Trots att eleverna klarar av att handskas med tekniken så är det långt ifrån självklart 

att de behärskar alla delar som krävs för att kunna använda den i skolarbetet. För att ge alla 

elever en likvärdig grund att stå på när det gäller att använda sig av IT i undervisningen och 

senare i arbetslivet har skolan en viktig roll. SPSM (2011b) framhåller att risken för 

ojämlikheter mellan skolor är stor så länge det är upp till varje skola vad och hur mycket de 

vill satsa på digital teknik och kompetensutveckling inom IT. 

 

För elever i behov av särskilt stöd, är det särskilt viktigt att kunna använda IT i 

undervisningen och därmed få tillgång till digitala lärverktyg (SPSM, 2011a, 2011b, 2011c). 

Detta ger dem större chans att nå målen samtidigt som det är viktig för dem att tidigt få lära 

sig använda de hjälpmedel som så småningom kan bli användbara verktyg i vardagslivet 

(SPSM, 2011a, 2011b, 2011c). I skriften Läslust och skrivglädje för alla skriver 

Hjälpmedelsinstitutet (2005) att IT är betydelsefullt för elever i behov av särskilt stöd och kan 
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bidra till att måluppfyllelsen ökar. Dock är det fortfarande läraren som är den viktigaste 

faktorn när det gäller att eleverna ska lyckas i skolan. Det hjälper inte hur mycket teknik som 

lyfts in i skolan om inte lärarna vet hur den ska användas och kan integrera den i 

undervisningen. Därför menar Hjälpmedelsinstitutet (2005) att det inte bara är elever i behov 

av stöd som behöver ha egna datorer utan att även de undervisande lärarna har behov av 

personliga datorer för att känna sig hemma med tekniken. Även SPSM (2011c) framhäver 

lärarens roll, men menar att det absolut viktigaste är att läraren är didaktiskt kompetent. Det är 

lättare att lyfta in tekniken i en fungerande undervisning än att skapa god undervisning för 

lärare som är duktiga på tekniken men som inte är skickliga pedagoger. 

 

Lärarna behöver hjälpa eleverna att påminna och uppmuntra dem till att använda sina 

alternativa verktyg. Detta har Hjälpmedelsinstitutet (2013) kommit fram till i sin satsning på 

teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter där de i slutrapporten konstaterade att många 

lärare hade svårt för detta då de själva inte kände sig hemma med tekniken. De kom även 

fram till att klassrumsklimatet var avgörande för om eleverna skulle lyckas att använda sina 

verktyg eller inte och att det i undersökningen varierade när det gällde vad som var tillåtet att 

använda och inte. I vissa fall visade sig lärarnas okunskaper bland annat genom att de kunde 

skämta om verktygen eller uppleva dem som besvärande. 

 

I Lgr 11 står att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande” (Skolverket, 2011 s. 14). Detta bör ha bidragit till att skolorna idag använder IT på 

ett helt annat sätt än för några år sedan. Det blir allt vanligare att skolor köper in 

klassuppsättningar med datorer eller lärplattor och att en del även satsar på en personlig dator 

/ lärplatta till varje elev. Detta framkommer på hemsidan Framtidens lärande (2015) där 

kommunerna själva kan fylla i hur deras satsning på IT i skolan ser ut. Där har ca 250 

kommuner skrivit att de har någon form av satsning på datorer till varje elev. Utöver detta 

tillkommer satsningen på lärplattor som inte är med i denna statistik. Internationellt sett ligger 

Sverige långt fram när det gäller IT-utveckling. I senaste Connectivity Scorecard 

undersökningen (2013), som är en världsomfattande IT-förteckning som graderar 52 länders 

IT-användning, placerade Sverige sig på en andraplats efter Danmark och före USA. SPSM 

(2011b) ser denna IT-satsning som positiv och menar att de skolor som diskuterar en-till-en 
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lösningar ska ha elever i behov av särskilt stöd i tanken. Satsas det på en-till-en lösningar 

behöver ingen känna sig utpekad eller annorlunda. 

 

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen i skolan snabbt ökat. Hur har detta 

påverkat elever i läs- och skrivsvårigheter och deras upplevelser av att använda digitala 

lärverktyg i undervisningen? Speciallärare och specialpedagoger ansvarar för att alla elever 

får den hjälp de behöver. Deras roll är att tillsammans med elever i behov av stöd och berörda 

lärare utforma en undervisning som gagnar individens fortsatta utveckling. Det finns därför ett 

behov av att utgå från ett elevperspektiv i denna studie för att skapa en större förståelse för 

hur den enskilda eleven upplever användandet av digitala lärverktyg. Då studien vänder sig 

till yngre elever i läs- och skrivsvårigheter är intervjuer en passande metod eftersom att det då 

inte krävs att eleverna läser eller skriver själva. Det ger också en möjlighet att ställa 

följdfrågor vid behov. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU):s rapport 

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser (2014) finns det även luckor när det 

gäller forskning om digitala lärverktyg och huruvida de leder till ökade kunskaper och bättre 

levnadsvillkor i form av exempelvis ökad självkänsla. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter i skolår 4-6 

upplever att det är att använda sig av lärplattor som digitala lärverktyg i undervisningen.  

 

Utifrån ovanstående syfte formuleras följande frågeställningar: 

 

xVilka möjligheter och hinder beskriver elever i läs- och skrivsvårigheter med att använda 

lärplatta i undervisningen? 

xSkiljer upplevelserna sig åt mellan elever som går i klasser där alla har lärplattor i jämförelse 

med elever som går i klasser där inte alla elever har tllgång till lärplattor. 

 

1.2 Avgränsningar 
För att avgränsa mig har jag valt att rikta in min studie mot elever i läs- och skrivsvårigheter 

som har en egen lärplatta. Anledningen att jag valt lärplattor som digitala lärverktyg är att 

samtliga tillfrågade elever i min undersökningen har varsin lärplatta. Min studie berör både 



 
 

4 
 

elever som går i klasser där alla övriga elever har lärplattor samt elever som är ensamma i 

klassen om att ha denna teknik. 

 

1.3 Begreppsdefinition 
I det följande redogörs för centrala begrepp som förekommer i studien. Dessa är relevanta då 

de används frekvent inom de forskningsområden som behandlas i studien samtidigt som de 

spelar en betydande roll i denna studie. 

  

Ett välkänt begrepp för digital teknik är informationsteknik, IT, som sedan slutet av 1990-talet 

även ibland fått ett K mellan I och T där K står för kommunikation. Detta för att tydliggöra att 

det inte endast handlar om att finna information utan att även förmedla sig med omvärlden. 

Dock har IKT-begreppet endast slagit igenom inom skolan (Jämterud, 2010). I uppsatsen har 

jag valt att använda mig av uttrycket IT eftersom det är vedertaget i hela samhället.  

 

Tidigare användes ofta uttrycket kompensatoriska hjälpmedel för att beskriva olika digitala 

verktyg som elever i behov av särskilt stöd använde sig av. Detta efterträddes av ordet 

alternativa verktyg eftersom ordet kompensatorisk lätt tolkades som att den enskilde individen 

har någon form av brist som måste kompenseras. Ordet alternativa verktyg skulle istället lyfta 

fram skolans ansvar att inkludera alla elever (SPSM, 2015). Detta har dock mer kommit att 

ersättas av ordet digitala lärverktyg (Myndigheten för skolutveckling, 2007) då även ordet 

alternativa, betonar att det är till för specifika användare och inte för alla. Med anledning av 

detta har jag valt att använda begreppet digitala lärverktyg. Däremot används ordet 

kompensatorisk eller alternativt i de sammanhang där det refereras till en författare som 

använder de begreppen och där det anses spela en betydande roll.  

 

Begreppet en-till-en-undervisning används för att beskriva de skolor eller klasser där samtliga 

elever i en grupp har egen dator eller lärplatta. Det har i detta sammanhang inget med 

personalstyrka att göra trots att det även är ett vanligt uttryck då det gäller enskild 

undervisning hos exempelvis speciallärare. 
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Läs- och skrivsvårigheter innebär att eleven på något sätt inte haft den läs- och 

skrivutveckling som är önskvärd jämfört med den aktuella elevens ålder. Till skillnad mot 

dyslexi kan det vara svårigheter av övergående karaktär (Häggström, 2003). I denna studie 

används endast uttrycket elever i läs- och skrivsvårigheter och det görs ingen skillnad på om 

eleven har diagnosen dyslexi eller inte. Detta för att jag anser att det inte har någon betydelse i 

denna studie utan att det viktigaste är att eleverna har fått tillgång till digitala lärverktyg 

oavsett diagnos eller inte. Däremot används ordet dyslexi i vissa fall i avsnittet tidigare 

forskning då någon forskare relaterar till det, samt i resultatdelen när någon elev pratar om 

det.  

 

Lärplatta avser ipad. 

 

Ordet elevperspektiv används för att beskriva att det är elevens egen syn på användningen av 

digitala lärverktyg i undervisningen som efterfrågas. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. I första kapitlet har en bakgrund till studien getts. Där har 

också studiens syfte och frågeställningar presenterats samt centrala begrepp förklarats. I 

kapitel två presenteras tidigare forskning av relevans för studien. I kapitel tre beskrivs 

undersökningens metod och genomförande samt hur det empiriska materialet har bearbetats 

och analyserats. Kapitel fyra presenterar resultatet tillsammans med en analys och efterföljs 

av kapitel fem som är en avslutande diskussion, först metoddiskussion och sedan 

resultatdiskussion.  
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel redovisas forskning med relevans för studien. Kapitlets motiv är att först ge 

läsaren en bild av specialpedagogiken som forskningsfält samt en inblick i vad forskningen 

säger om vad läraren kan göra för att underlätta elevernas läs- och skrivutveckling innan 

specifik forskning presenteras kring IT och digitala lärverktyg. Anledningen till detta är att 

omgivningens förhållningssätt och syn på elevernas utveckling har betydelse för hur eleverna 

själva upplever sin undervisningssituation. Som teoretisk utgångspunkt har därför begreppen 

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) samt , reaktiv- och 

proaktiv verksamhetskultur (Lundgren & Persson, 2003) använts som grund i analysen av 

resultatet.  

 

I sökandet av tidigare forskning har databaserna DIVA, LIBRIS, Örebro universitetsbiblioteks 

söksida samt Skolporten använts. Sökorden som använts är: läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, 

specialpedagogik, läs- och skrivinlärning, dator, kompensatoriska hjälpmedel, alternativa 

verktyg, digitala lärverktyg, IT, elevperspektiv, reading and writing difficulties, dyslexia, 

special needs education, computer, alternative tools samt pupil perspective. Utöver detta har 

även referenslistorna från examensarbeten och avhandlingar inom samma ämnesområde 

studerats för att hitta ytterligare forskning.  

 

Forskning kring läs- och skrivlärande, specialpedagogik och läs- och skrivsvårigheter finns i 

stor omfattning. För att begränsa mig har jag valt att inte behandla hur läs- och skrivinlärning 

ingående går till eftersom jag anser att det inte har någon relevans i denna studie. Däremot 

behandlas lärarens roll samt elevernas förutsättningar och behov exempelvis i form av 

självkänsla och social interaktion, då dessa aspekter kan ha betydelse i användandet av 

digitala lärverktyg. Det har dock varit svårare att hitta forskning kring IT i undervisningen och 

en-till-en-undervisning. Då detta är ett område som har en väldigt snabb utvecklingstakt har 

jag sökt mig till så ny forskning som möjligt för att det ska anses relevant.  

 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Bengt Persson (2007) presenterar det specialpedagogiska fältet som tvärvetenskapligt 

eftersom teorierna hämtas från flera olika discipliner som till exempel psykologi, sociologi 

och medicinforskning. Vidare kan den specialpedagogiska forskningen kategoriseras i olika 
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perspektiv då det gäller var tonvikten läggs i diskussionen kring elever i behov av särskilt 

stöd. Motiveringen för att detta är med i min studie är att jag anser att det kan relateras till 

elevernas egen syn på sina behov av att använda digitala lärverktyg. 

 

Specialpedagogiskt arbete är enligt Ingemar Gerrbo (2012) ”att underlätta lärande och 

utveckling för elever-i-behov-av-särskilt-stöd, söka hindra eller reducera risken av att elever 

blir kvar eller hamnar i denna skolkategori” (Gerrbo, 2012, s. 251) Han har i sin avhandling 

Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken undersökt hur 

specialpedagogiken är organiserad inom skolan och bland annat kommit fram till att en stor 

del av skolans specialpedagogiska verksamhet kretsar kring sociala svårigheter och att den 

ofta riktas in på individnivå. Trots att åtgärder även sätts in både på organisationsnivå och 

gruppnivå så är det dock den specifika eleven som står i centrum. Gerrbo (2012) föreslår att 

termen situationella svårigheter borde användas i större utsträckning istället för elever i behov 

av särskilt stöd för att rikta in problemet på situationen och inte barnet. Han redogör även för 

att specialpedagogik brukar delas upp i två olika perspektiv, ett perspektiv som sätter eleven i 

fokus och lägger problemen hos individen, något som Persson (2007) kallar för det 

kategoriska perspektivet och ett perspektiv som mer fokuserar på miljö och omgivning och 

som Persson (2007) benämner det relationella perspektivet. Claes Nilholm (2007) presenterar 

tre olika perspektiv när det gäller specialpedagogik i boken Perspektiv på specialpedagogik. 

Det kompensatoriska perspektivet ser individen med problem som måste kompenseras och 

liknar därmed Perssons (2007) kategoriska perspektiv. Nilholm (2007) kallar sitt andra 

perspektiv för det kritiska perspektivet och förklarar att det har sin utgångspunkt i kritik mot 

det kompensatoriska perspektivet. Enligt det kritiska perspektivet är specialpedagogiken en 

konstruktion för att hantera skolans misslyckande och skulle bli helt betydelselös om skolan 

och samhället strukturerades om. Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet kritiserar de 

tidigare två perspektiven som bygger på att någon eller något äger problemet. 

Dilemmaperspektivet utgår istället från att det i skolans värld finns olika dilemman och att det 

är svårt att ge något enkelt och rätt svar på vad som behöver göras. Detta perspektiv kommer 

från Catherine Clark, Alan Dyson och Alan Milwards (1998) som menar att det inte hjälper 

att bara kritisera de perspektiv och teorier som finns utan att något måste göras för att driva 

utvecklingen framåt. Eftersom elever i svårigheter alltid kommer att finnas är det viktigt att 

utgå från varje enskilt tillfälle och göra det som behövs för att överbrygga svårigheterna.  
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I likhet med att den specialpedagogiska verksamheten kan ses utifrån olika perspektiv, så kan 

även verksamheten delas in i olika kulturer beroende på hur arbetet läggs upp. Marianne 

Lundgren och Bengt Persson (2003) benämner två olika kulturer, den proaktiva 

verksamhetskulturen och den reaktiva verksamhetskulturen. De beskriver den proaktiva som 

ett förebyggande arbetssätt med tydliga riktlinjer hur arbetet utvärderas och utvecklas 

samtidigt som det präglas av gemensamhet i form av samarbete och kollektivt arbete. Det 

reaktiva präglas istället av individuellt arbete med åtgärder som sätts in när problemen 

uppstår. Detta arbete är även väldigt regelstyrt och utvärdering och uppföljning ses inte som 

något centralt. Lundgren och Persson (2003) påpekar dock att en verksamhet sällan går att 

tydligt definiera som antingen proaktiv eller reaktiv utan att de oftare går in i varandra och 

blir någon form av en blandning.  

 

Detta avsnitt har presenterat några av de perspektiv som skapats inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet och kan användas som utgångspunkt i diskussioner kring elever i behov av 

särskilt stöd. För att ha tillgång till tre olika perspektiv som teoretisk utgångspunkt i 

analysarbetet har Nilholms kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektv (Nilholm, 

2007) valts. Förutom dessa används även reaktiv- och proaktiv verksamhetskultur (Lundgren 

& Persson, 2003) som grund i analysen av resultatet.  

 

2.2 Läs- och skrivforskning 
Det finns mycket forskning kring läs- och skrivinlärning. Jag har valt att endast snudda vid 

denna forskning och då i det avseendet att lyfta framgångsfaktorer för god läs- och 

skrivutveckling. Detta för att det i min studie är relevant att bland annat diskutera lärarens 

viktiga roll i arbetet med att utveckla elevernas läs- och skrivkunskaper. 

 

Framgångsrik läs- och skrivundervisning bygger på att läraren tar vara på alla former av 

språkande och planerar sin undervisning så att det blir ett samspel mellan att läsa, skriva och 

tala. Detta påtalar Catarina Tjernberg (2013) som har skrivit avhandlingen Framgångsfaktorer 

i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken där hon 

undersöker vilka faktorer som leder till framgångsrik läs- och skrivundervisning, framförallt 

när det gäller undervisning av elever som befinner sig i riskzonen för att få läs- och 

skrivsvårigheter. Hon konstaterar att det är viktigt att läraren besitter en bred kunskap som 
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möjliggör att olika elever får arbeta med olika metoder och arbetssätt beroende på egna 

förutsättningar och behov. Lärarna behöver även tydliggöra målen och visa eleverna vart de är 

på väg samt verka för att alla blir delaktiga och aktiva på lektionerna. Tjernberg (2013) lyfter 

även vikten av gemenskap och social interaktion och framhåller att lärarna behöver visa att de 

tror på eleverna och utmana dem att testa nya, svårare arbetsuppgifter. Även Tarja Alatalo 

(2011) har studerat lärarens kompetens och skriver:  

 
Lärarens kunskaper behöver både gå på djupet och ha bredd. Läraren måste ha pedagogiska och 
didaktiska kunskaper och därutöver, ha ämneskunskaper som leder till effektiv och framgångsrik 
undervisning av varje elev (Alatalo, 2011, s. 187). 
 

Hon har skrivit avhandlingen Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares 

möjligheter och hinder, där hon undersökt lärares möjligheter att genomföra skicklig läs- och 

skrivundervisning. Hennes resultat visar att många lärare har brister när det gäller kunskaper i 

språkets struktur och regler. Många lärare är inte vana att analysera elevernas läsutveckling 

eller reflektera över hur den egna undervisningen påverkar elevernas språkliga utveckling. 

Hon påtalar också att lärare ofta saknar de redskap som behövs för att bedriva en skicklig läs- 

och skrivundervisning som är varierad och individualiserad. Det fokuseras till stor del på att 

läsa mycket och den grundläggande tekniska träningen kommer i skymundan, trots att många 

elever är i stort behov av denna. Resultatet visar att det oftast är de äldre utbildade 

lågstadielärarna som besitter störst kunskap i hur det går till när elever lär sig läsa och skriva. 

Dock påpekar Alatalo att lärares kunskaper kan utvecklas genom kollegialt lärande. 

 

Dessa två studier har lyft vikten av tydligt ledarskap hos läraren som även behöver besitta 

goda kunskaper inom läs- och skrivområdet för att ha möjlighet att individualisera och 

anpassa undervisningen till varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

 

2.2.1 Studier om elever i läs- och skrivsvårigheter 
Här behandlas studier som berör elever i läs- och skrivsvårigheter och vikten av att tidigt sätta 

in stöd för att bland annat bevara elevernas självkänsla. Jag har valt att inte redogöra för vad 

som menas med läs- och skrivsvårigheter och vad dessa kan innebära eftersom att detta inte är 

relevant i denna studie. 
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Ingrid Häggström (2003) har skrivit kapitlet Elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi 

och redogör där för vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är, hur de yttrar sig, vad man 

kan göra för att förebygga samt vikten av att fånga upp lässvaga elever i tid. Hon betonar 

risken med att de elever som inte riktigt kommer igång med sin läs- och skrivutveckling, 

tidigt märker att de inte hänger med. Detta kan i sin tur leda till att de förlorar självförtroendet 

och snabbt bygger upp ett motstånd mot att läsa och skriva. Individen påverkas starkt och 

eftersom den mesta undervisningen i skolan bygger på goda läs och skrivkunskaper så blir 

hela skolgången mödosam om inte eleven får rätt stöd och hjälp. Häggström (2003) påpekar 

vikten av att tidigt sätta in insatser när en elevs läs- och skrivutveckling inte motsvarar 

förväntningarna. Alla elever behöver träna upp sina färdigheter i att läsa och skriva men när 

det för en del elever tar emot och känns svårt är det lätt att de ger upp och istället hittar 

strategier för att undvika allt som har med läsning och skrivning att göra. Lärarna har då en 

viktig roll att hitta infallsvinklar som ändå skapar övningstillfällen. Det är viktigt att utgå från 

elevens intresse och bygga vidare på det denne redan kan samt ta vara på allt som kan stärka 

eleven. För att förebygga och undvika att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter påtalar 

Häggström vikten av att barnen tidigt får möta språket på ett lekfullt sätt och att de kommer i 

kontakt med skriftspråket och ofta får lyssna när någon läser. Hemmen har därför en viktig 

roll när det gäller att skapa förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. Här måste 

sedan skolan ta vid och fortsätta detta arbete och framförallt kompensera för de elever som 

inte har så mycket förkunskaper. Att noggrant kartlägga elevens hela situation för att bland 

annat upptäcka styrkor, intressen och kunskapsluckor är då viktigt enligt Torleiv Høien och 

Ingvar Lundberg (2013). Detta för att kunna lägga upp en individanpassad undervisning som 

främjar elevens fortsatta utveckling utifrån dennes enskilda behov och förutsättningar. Høien 

och Lundberg (2013) presenterar i boken Dyslexi från teori till praktik olika definitioner av 

dyslexibegreppet, samt lyfter fram faktorer som förhindrar läs- och skrivsvårigheter och 

gynnar god läs- och skrivinlärning. Att så tidigt som möjligt identifiera de elever som har 

svårigheter i sin läs- och skrivutveckling och sätta in åtgärder så tidigt som möjligt är enligt 

Høien och Lundberg (2013) viktigt. De påtalar även vikten av att hjälpa eleverna att tidigt 

bygga upp en fonologisk medvetenhet eftersom detta är en nödvändighet för fortsatt 

läsutveckling. För många elever flyter läs- och skrivutvecklingen på och det räcker i stort sett 

att de vistas i en stimulerande miljö. Detta gäller inte för dyslektiska elever. De behöver en 

grundlig förklaring och genomgång av nya moment samt hjälp att fokusera på 

arbetsuppgifterna. Dessa elever stärks också av att få arbeta med flera olika sinnen när de gör 

sina arbetsuppgifter. När lärare planerar och genomför sin undervisning gör de oftast det med 
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fokus på den största gruppen i klassen, som är mest homogen när det gäller 

kunskapsutveckling. Det arbetas med moment tills de flesta fått en överinlärning av ett 

moment vilket är viktigt för att kunskapen ska bli befäst. Elever i läs- och skrivsvårigheter 

hinner sällan med att komma så långt och får därför svårare att befästa det de arbetar med. Till 

exempel behöver ofta dyslektiska elever längre tid och mer träning för att avkodningen ska bli 

befäst och automatiserad. Här har läraren en viktig roll att skapa meningsfulla 

träningstillfällen för läsning med väl genomtänkta texter som fångar läsarens intresse (Høien 

& Lundberg, 2013). Mats Myrberg (2007) påpekar att om eleverna gång på gång känner att de 

inte klarar av en sak så ger de till slut upp och gapet mellan de som kan och inte kan blir bara 

större och större. Den kanadensiske psykologen och läsforskaren Keith Stanovich (1986) 

myntade uttrycket Matteuseffekten1 för detta fenomen och syftar på Bibelns berättelse i 

Matteusevangeliet där den rike blir rikare och den fattige fattigare. Myrberg har även 

medverkat tillsammans med Anna-Lena Lange i ”Konsensusprojektet” Identifiering, 

diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg & Lange, 2006) där de intervjuat samtliga aktiva forskare som de senaste tio åren, 

innan läsåret 2001/2002, disputerat inom områdena ”läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter 

och läs- och skrivpedagogik i Sverige (Myrberg & Lange, 2005 s. 13)”. Några av de slutsatser 

de kom fram till var att lärare behöver utgå ifrån elevens förutsättningar och intressen. Det är 

viktigt att veta var eleven ligger i sin kunskapsutveckling och därifrån rikta in sig på de 

områden som måste utvecklas. Läraren måste ha kunskap om varierande läsinlärningsmetoder 

både didaktiskt och teoretiskt. Elever med specifika läs- och skrivsvårigheter ska även ha rätt 

till att få individuell undervisning av speciallärare eller specialpedagog. Ett gynnsamt 

specialpedagogiskt arbetssätt kännetecknas bland annat av att eleverna får arbeta på olika sätt 

och att de är motiverade till att träna samt att de får väl genomtänkt, fortlöpande undervisning 

som hela tiden utvärderas. Det är även viktigt att särskilda insatser sätts in tidigt. 

 

En ytterligare faktor som Høien och Lundberg (2013) framhåller som främjande är att skapa 

en god klassrumsatmosfär där eleverna känner sig trygga med varandra, där det är tillåtet att 

misslyckas, där lärarna visar att de tror på sina elever och där den fysiska miljön lockar till 

skriftspråkliga aktiviteter. Att det är betydelsefullt att eleverna känner sig accepterade och 

trygga för att lyckas i skolan och att omgivningens förhållningssätt har stor påverkan på hur 

läs- och skrivsvårigheterna utvecklas och uppfattas är något som även Ann Fouganthine 

                                                           
1 Matteusevangeliet 25:29 
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(2012) påpekar. Hon har skrivit avhandlingen Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv 

på läs- och skrivsvårigheter där hon studerar hur elever med dyslexi handskas med sina 

svårigheter både under sin skoltid men även i vuxen ålder. Resultaten visar att elever i läs- 

och skrivsvårigheter har markant lägre läsförmåga än kontrollgruppen även om de fått 

specialpedagogiska insatser under år 3-5. Skillnaden i läsförmåga är lika stor vid 25 års ålder 

som den var i årskurs 2. Läs- och skrivsvårigheterna leder även till påverkan i det fortsatta 

livet då det bland annat gäller utbildningsnivå och arbetsliv. De elever som kommer till skolan 

med vissa förkunskaper gynnas under hela skoltiden. Foughantine (2012) framhåller att 

skolan inte tillräckligt tar tag i de svårigheter som uppstår hos eleverna och att många elever 

upplevt att de inte fått någon förklaring till sina svårigheter. Det är därför viktigt att tidigt 

sätta in åtgärder och stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter för att motverka att de tappar 

självförtroendet och lusten att lära. De behöver även få känna att de lyckas så att de får större 

motivation att kämpa vidare och lyckas ytterligare.  

 

Även Karin Taube (2007) anser att barnens självbild och självförtroende spelar en viktig roll 

när de ska lära sig läsa. Detta är särskilt viktigt att tänka på i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Barn jämför sig med varandra och märker snabbt om de inte hänger med i 

samma fart som övriga klasskamrater. Om de gång på gång får känna att de misslyckas och 

inte klarar av det som ska göras, sjunker självkänslan snabbt. Det är därför viktigt att stärka 

deras självkänsla och ge dem positiv uppmuntran när de lyckas. Taube menar också att det är 

viktigt att stödja eleverna i sitt lärande så att de inte misslyckas för mycket och så småningom 

utvecklar en negativ självbild. Vidare framhåller hon vikten av att stärka elevernas 

metakognitiva förmåga så att de blir medvetna om varför de ska lära och att de utvecklar en 

egen drivkraft till att vilja lära vidare. Det är även viktigt att tidigt ge eleverna redskap som 

hjälper dem att lyckas med studierna även i framtiden. Nadja Carlsson (2011) har i 

avhandlingen I kamp om skriftspråket - Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett 

livsvärldsperspektiv studerat vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter och deras möte 

med skriftspråket. Resultatet visar att de vuxenstuderande fått kämpa hårt med sina läs- och 

skrivsvårigheter på flera olika plan. För det första har det varit en samhällelig kamp eftersom 

att de fått slita hårt för att nå den behörighet som behövts för exempelvis fortsatta studier och 

yrken. För det andra har de mött en pedagogisk kamp när de upplevt att de inte passat in i den 

gällande undervisningssituationen och exempelvis haft svårt att förstå det abstrakta språk som 

använts. Till sist har det även varit en existentiell nivå då den studerande ofta känt sig ensam 
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och okunnig. Carlsson (2011) lyfter vikten av att läraren måste ta sitt ansvar och möta eleven 

där den är. Läraren ska kunna veta exakt var en elev befinner sig och hur mycket som kan 

krävas av varje individ. Det är förödande för en elevs självkänsla att få kritik för något som 

det inte finns kapacitet för att klara av i det utvecklingssteg där eleven för tillfället befinner 

sig. Carlsson (2011) anser att det är viktigt att ha ett nära samspel mellan lärare och elev och 

tillsammans hitta vägar för att nå målen: 

 

Den lärandes självbild måste utvecklas, om den inte redan befunnits vara redo, till att våga 
satsa,våga misslyckas, klara av att göra förnyade försök och hitta rätt nivå genom att pröva olika 
metoder. Det kräver såväl kunskap om dyslexi som människokunskap från lärarens sida. Han/hon 
måste kunna förklara orsaker till problemen och varför det är viktigt att överinlära och öva. 
Läraren  måste vidare inse att den som kanske säger nej först kan tänka om, att starka protester och 
avfärdanden handlar om rop på hjälp. Synpunkten från den som har dyslexi är ofta berättigad och 
samtalet måste utgå från detta faktum (Carlsson, 2011, s. 271). 

 

Läraren behöver utgå från elevens perspektiv och utifrån dennes behov tillsammans arbeta för 

att hitta meningsfullhet och sammanhang (Carlsson, 2011).  

 

Sammanfattningsvis betonar den ovan presenterade forskningen vikten av att kartlägga 

eleverna för att ha möjlighet att utgå från deras egna förkunskaper och intressen så att 

undervisningen hamnar på rätt kunskapsnivå. Detta anses särskilt viktigt för att eleverna inte 

ska behöva misslyckas i sitt lärande och som följd av det, förlora sin självkänsla. Vidare 

framhålls i de redovisade studierna, vikten av att i god tid sätta in de resurser som krävs för att 

alla ska få chans att lyckas i skolan.  

 

2.3 Studier om IT i undervisningen 
Nedan återfinns studier kring IT-användningen i undervisningen och huruvida IT kan tas 

tillvara för att främja elevernas utveckling.  

 

Det finns många fördelar med IT i undervisningen enligt Ulf Jämterud (2010). Han lyfter flera 

olika användningsområden för IT i skolan. Förutom att individanpassa och motivera eleverna 

att träna och befästa genom varierande övningar kan IT även fungera kompensatoriskt eller 

som ett sätt att dokumentera elevernas lärprocess och göra den lättillgänglig både för lärare, 

elever och vårdnadshavare. Att kunna individualisera och utgå ifrån individens specifika 
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lärstil gynnar alla elever men framförallt elever i behov av särskilt stöd. Jämterud (2010) 

lyfter lärarens roll och menar att lärarens tekniska kunskap inte är det viktigaste utan 

understryker att: 

 

Det avgörande är inte hur skicklig läraren är när det gäller att använda modern digital teknik, utan 
det är snarare lärarens pedagogiska skicklighet och förtrogenhet med kursplanernas mål som har 
störst betydelse (Jämterud, 2010, s. 21). 

 

Även Fouganthine (2012) lyfter fram vikten av att använda digital teknik. Hon ser det som 

viktigt att tidigt satsa på kompensatoriska åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter så de 

ges möjligheter att finna alternativa vägar till kunskap. Ingen blir lidande för att alternativa 

verktyg används till alla i klassen. Fouganthine (2012) önskar att det redan i de första skolåren 

skulle vara lika naturligt att lyssna på inlästa böcker som att läsa själv. Vidare anser hon att 

eleverna i samband med bokstavsinlärningen skulle få lära sig var bokstäverna återfinns på 

tangentbordet för att underlätta i framtiden. Dock påpekar hon att den digitala tekniken inte 

bara är till gagn utan att den även ställer krav på individerna att kunna ta till sig kunskap 

självständigt och värdera det som står. Även det sociala umgänget och känslan av delaktighet 

kan variera beroende av läskunnighet, då en stor del av umgänget idag sker på sociala medier 

som kräver att användaren kan formulera och förstå skrift (Fouganthine, 2012). 

 

I Konsensusrapporten (Myrberg & Lange, 2006) lyfts datorer fram som ett bra hjälpmedel för 

dyslektiker. Dock påtalas vikten av att inte lämna eleverna ensamma utan att datorstöd 

används i kombination med vuxenstöd. Det får heller inte hämma den språkliga interaktionen 

eftersom den är oerhört viktig då det gäller språkutveckling. Trots detta anses att datorer kan 

vara ett bra kompensatoriskt hjälpmedel som exempelvis möjliggör för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att visa vad de kan. Skolan har även ett ansvar att verka för en jämlik skola 

där alla får tillgång till den digitala kompetens som krävs för att verka i dagens samhälle 

(Myrberg & Lange, 2006). Det är dock inte tillräckligt att förse eleverna med den digitala 

tekniken utan det måste aktivt arbetas för att samtliga elever ska bli skickliga i användandet 

enligt Ulli Samuelsson (2014). Hon skriver i sin avhandling Digital (o)jämlikhet – IKT-

användning i skolan och elevers tekniska kapital att när eleverna själva bestämmer till vad 

och hur mycket de ska använda tekniken ökar klyftorna ännu mer. Vidare framkommer i 

Samuelssons (2014) studie att skolan i många fall satsar på den digitala tekniken men inte på 
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didaktisk utbildning för lärare. Det är upp till varje lärare hur mycket utrymme IT ska ha i 

undervisningen och många använder tekniken mest till administrativa sysslor. Eleverna i 

Samuelssons (2014) undersökning är även eniga om att det är stor skillnad i lärarnas 

användande av den lärplattform som används och menar att många lärare fortfarande 

använder papperskopior i stor utsträckning. Detta önskar dock eleverna att lärarna inte gjorde, 

då de ser en stor fördel med att få alla dokument elektroniskt så att det blir lättare att sortera 

och hålla reda på dem. 

 

Detta avsnitt har presenterat studier om IT i undervisningen och lyft fram fördelar och 

nackdelar. Forskarna är överens om att det finns många fördelar, framförallt för elever i behov 

av stöd. Dock kommer inte fördelarna av sig själv utan det krävs ett aktivt arbete för att uppnå 

dessa.  

 

2.3.1 En-till-en-undervisning    
I detta avsnitt presenteras studier som undersökt skolors arbete när det gäller en-till-en-klasser 

samt vilka för- och nackdelar som framkommit kring detta arbete. 

 

Utbredningen av en-till-en-lösningar ökar i hela världen och enligt Oscar Valiente (2010) 

finns det tre syften med det hela. Det första är att ge eleverna den IT-kompetens som krävs för 

att verka i dagens samhälle, det andra att förhindra digital ojämlikhet och det tredje för att öka 

elevernas prestationer i skolarbetet i stort. Detta är syften som även Dawn M.M. Lane (2003) 

lyfter i den studie hon har gjort i USA, där hon undersökt effekterna av att lärare och elever i 

några sjunde och åttonde klasser fått tillgång till bärbara datorer. I ett längre perspektiv finns 

även en tanke att dessa satsningar ska bidra till att utveckla den amerikanska ekonomin. 

Hennes slutsats är att det uppstått positiva effekter genom att bland annat eleverna blivit mer 

engagerade och måna att vara i skolan. Detta är resultat som även Deborah L. Lowther m fl 

(2007) har kommit fram till när de undersökt en-till-en-undervisning i Michigan. Målen med 

satsningen de gjorde var att höja elevernas resultat i relation till de förväntade behoven för 

Michigans framtida arbetskraft, öka likvärdigheten i utbildningarna, höja elevernas digitala 

kompetens, göra vårdnadshavarna mer delaktiga samt utveckla skolornas arbete med IT. 

Resultaten visade sig falla väl ut. Eleverna i undersökningsgruppen utvecklade kunskaper och 

färdigheter i större utsträckning än kontrollgruppen. De uttryckte även att skolarbetet blivit 
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roligare, och mer berikande samtidigt som de tyckte sig lyckas bättre på prov. När det gäller 

att öka likvärdigheten har de också lyckats eftersom att denna satsning varit väldigt stor och 

inkluderat 195 skolor. Däremot lyckades inte denna satsning att involvera vårdnadshavarna i 

den utsträckning som från början var tänkt. 

 

Det är inte självklart att resultatet blir bättre endast av att införa en dator till varje elev. Åke 

Grönlund (2014) redogör i boken Att förändra skolan med teknik: Bortom ”en dator per elev” 

för rapporten Unos Uno där det framkommit att skillnaderna är stora mellan de skolor som 

lyckats bra och de skolor som inte lyckats med sin IT-satsning. Alla deltagande skolor 

uppvisar negativa effekter, medan de positiva effekterna endast uppkommer vid vissa skolor. 

Bland de skolor som lyckats bra framkommer bland annat positiva effekter när det gäller 

tätare samarbete mellan lärare och elever, elevernas prestationer samt elevernas 

självförtroende. När eleverna har större tillgång till datorer upplever de att det ges större 

valfrihet vid exempelvis redovisningar. Det är enklare att göra professionella presentationer 

och för de elever som tycker att det är jobbigt att redovisa muntligt finns det möjlighet att i 

förväg spela in sin presentation. Några av de negativa effekter som uppkommit är ökad 

arbetsbelastning för lärare samt ökade kostnader. Även Martin Tallvid (2015) problematiserar 

en-till-en-införandet i avhandlingen 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i 

förändring. Han har undersökt konsekvenserna av en-till-en-införande i två högstadieskolor 

och fyra gymnasieskolor och i resultatet kommit fram till flera negativa faktorer. Faran med 

att eleverna ofta sysslar med otillåtna sysselsättningar så som spel och chatt lyfts men 

samtidigt visar studien att dessa på ett naturligt sätt tas vid tillfällen då aktivitetsgraden i alla 

fall inte är stor och påverkar därför inte den pedagogiska verksamheten nämnvärt. Dock är det 

en grupp elever som tar dessa pauser så ofta så att det förefaller troligt att det påverkar den 

enskilde elevens lärande. Tallvid (2015) påpekar också att hela skolsystemet borde förändras 

då digital teknik blir allt vanligare i undervisningen. Det är i dag exempelvis inte tillåtet att 

använda datorer vid alla delprov vid genomförandet av nationella prov, vilket kan leda till att 

de elever som är vana att i stor utsträckning använda datorer får svårigheter. Även Håkan 

Fleischer (2013) har kommit fram till en hel del negativa faktorer då det gäller en-till-en-

undervisning. Han behandlar i avhandlingen En elev – en dator, kunskapsbildningens kvalitet 

och villkor i den datoriserade skolan hur en-till-en-satsningar påverkar lärandet. Han har 

granskat forskning kring en-till-en-undervisningen som utkommit mellan 2005 och 2010 och 

då fokuserat kring elevorienterade och lärarorienterade studier. Resultatet visar att det i flera 
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fall ökar stressen hos ungdomar genom att hela tiden hålla sig à jour och vara uppkopplad 

samtidigt som även klassrumskommunikationen förändras genom mindre interaktion i den 

fysiska verkligheten. Detta kan enligt Fleischer bero på att eleverna ofta lämnas ensamma 

med tekniken utan en deltagande vuxen som visar vägen. Ytterligare ett resultat som 

framkommer i studien är att elevernas betyg inte förbättras vid användning av datorer. I 

jämförelse med elever som inte har en egen dator så bedöms elevarbeten från elever med egen 

dator ha sämre kvalitet. Detta enligt Fleischer (2013) för att det ska gå fort och att ingen 

djupare bearbetning genomförts samtidigt som även internet inbjuder eleverna till att söka 

bredare istället för att fördjupa sig i något. Jämförelser har i studien gjorts mellan en-till-en-

undervisning och en-till-två-undervisning, där det sistnämnda står för en dator till två elever, 

där en–till-två-undervisning i större utsträckning ansågs främja kommunikation och fördjupad 

kunskap. 

 

Trots alla negativa resultat så framträder även positiva. Fleischer (2013) påpekar bland annat 

att en-till-en-undervisning ökar motivationen för skolarbetet hos eleverna både i skolan och 

hemma. En orsak är enligt Fleischer (2013) att valfriheten kring metoder och uttryckssätt 

ökar. Detta framhäver även Linda Nordström och Johan Lundin (2014) då de diskuterar 

högskolestudenters användande av digitala lärverktyg. De påtalar fördelen med att varje 

student har sitt eget lärverktyg i form av exempelvis en dator, eftersom att det inte bara är 

användaren som lär känna sitt verktyg utan att även verktyget lär känna användaren genom att 

till exempel spara historik om sådant som ofta återkommer. Nordström och Lundin (2014) 

anser också att det blir lättare att dokumentera exempelvis föreläsningar på olika sätt och att 

arbetet lätt kan avbrytas och återupptas vid ett senare tillfälle när varje student har en egen 

dator. Helena Öberg (2011) ser även fördelen med att man med datorns hjälp kan 

individualisera på ett helt annat sätt än tidigare. Hon har följt arbetet med att digitalisera 

skolorna i Västerås. De har där satsat på en dator till varje elev och lärare, från år 6 till och 

med gymnasiet. Ytterligare en fördel med att alla har tillgång till den digitala tekniken, är 

enligt Öberg (2011) att alla då även har tillgång till alternativa verktyg och kan använda sig av 

det de behöver. Ingen behöver känna sig utpekad eller annorlunda. Hon har även i sin studie 

kommit fram till att flera elever i hennes undersökning ansett att det blivit mycket lugnare i 

klassrummet sedan alla fått tillgång till datorer. 
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Detta avsnitt har visat att det finns flera olika syften bakom införandet av en-till-en-klasser 

och trots att fördelarna är många så är även nackdelarna många enligt forskarna. 

 

2.3.2 Lärarens roll  
I de tidigare avsnitten har studier presenterats som lyfter lärarens viktiga roll för att eleverna 

ska lyckas med sitt läs- och skrivlärande i skolan. Nedan redovisas forskning som framhåller 

lärarens roll i arbetet med att göra IT till en naturlig del i skolvardagen.  

 

Det är i stor utsträckning studenterna som styr användandet av digital teknik och inte lärarna. 

Detta påpekar Nordström och Lundin (2014) i sin studie, där de redovisar resultat som visar 

att det ser väldigt olika ut hos olika lärare beroende på hur de valt att integrera tekniken i 

undervisningen. Undervisningen blir ofrånkomligt förändrad när digital teknik tas in i 

klassrummet men huruvida resultatet blir positivt eller negativt beror helt på hur lärarna och 

eleverna samverkar och integrerar tekniken. Tallvids (2015) studie visar också att det inte 

räcker med att köpa in tekniken för att en förändring ska ske. Det beror till stor del på 

skolledningens satsning på fortbildning samt lärarnas intresse och förutsättningar att integrera 

det i skolvardagen. Vidare påtalar Tallvid att IT-användandet förändras allt eftersom lärare 

och elever lär känna tekniken men att undervisningspraktiken i sig inte genomgår någon större 

förändring. Även Roger Säljö och Annika Lantz-Andersson (2014) framhäver lärarens roll. I  

det inledande kapitlet Lärmiljöer i omvandling – En yrkesroll i utveckling i boken Lärare i 

den uppkopplade skolan skriver de om lärarens roll i det digitala samhället och menar att 

läraren har en viktig uppgift att guida eleverna i informationsflödet och lära dem att granska 

och hitta samband. Eftersom all information idag är lättillgänglig blir det allt viktigare att 

eleverna lär sig att kritiskt reflektera över vad kunskap är och vad den vilar på.Vidare menar 

de att lärarens aktiva roll i klassrummet inte minskar för att digitala lärresurser används. Det 

är fortfarande interaktionen mellan elever och lärare som fördjupar kunskapen och bidrar till 

att fortsatt utveckling sker. De menar också att läraren har en viktig roll att strukturera upp 

arbetet och planera för att samarbete och interaktion med andra gynnas (Säljö & Lantz-

Andersson, 2014). Ann-Katrin Perselli (2014) har i sin doktorsavhandling Från datasal till 

en-till-en, En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen undersökt 

lärares erfarenheter av digitala lärresurser i undervisningen och kommit fram till att 

skillnaderna är stora när det gäller olika lärares kunskaper och intresse för den digitala 

tekniken. De flesta har en positiv tro på tekniken men många anser att det saknas tid för att 
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skapa den förtrogenhet som krävs för att förändra det nuvarande arbetssättet. När denna tid 

saknas används den digitala tekniken främst till att söka fakta samt ren ordbehandling. 

 

Ett projekt som slagit väl ut när det handlar om IT i skolan är Sandvikens kommuns arbete 

med att skriva sig till läsning (ASL). Eva Hultin och Maria Westman (2011) redogör i boken 

Att skriva sig till läsning, erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet för 

arbetet som bedrivits i Sandviken med att lära eleverna att läsa med hjälp av datorer. De 

skriver, precis som tidigare forskare jag presenterat, att resultaten inte förbättras bara för att 

skolor förses med datorer utan att hela pedagogiken behöver förändras. Hultin och Westman 

(2011) har sedan hösten 2011 forskat på skolorna i Sandviken med syfte att studera hur ASL 

påverkar läs- och skrivinlärningen både ur elevernas och lärarnas perspektiv. Resultatet visar 

att det skett stora förändringar i lärarnas undervisningsmetoder när det gäller läs- och 

skrivinlärning. Även elevernas prestationer har höjts både när det gäller att skriva längre 

texter och i flera genrer. Anledningarna till att detta arbete bidragit till goda resultat är enligt 

Hultin och Westman tre stycken. För de första har det varit viktigt att ha god tillgång till 

teknisk support, det andra att det varit tydlig struktur på tillvägagångssättet när det varit dags 

för lärarna att själva starta arbetet. Det pedagogiska ledarskapet har då varit avgörande samt 

möjligheten till kontinuerlig vägledning. Detta för att ha möjlighet att uppfylla den tredje 

bidragande faktorn som är didaktiskt förhållningssätt. 

 

I detta avsnitt har studier som lyfter fram lärarens roll i det digitala klassrummet presenterats. 

Det är inte bara att investera i tekniken och sedan tro att exempelvis elevernas prestationer 

och lust till att lära ökar av sig själv. Forskningen visar att läraren har stor del i hur IT 

implementeras och vad det utmynnar i, men att det även är viktigt att skolledningen är aktiv i 

detta och satsar på utbildning. 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen. Inledningsvis följer en 

beskrivning av den kvalitativa intervjun som metod och därefter presenteras hur urvalet av 

informanter skett. Det efterföljs av en redogörelse för undersökningens genomförande, 

bearbetning och analys av det empiriska materialet samt forskningsetiska överväganden. 

Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet. 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver skillnader mellan kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. De menar att kvantitativ forskning ofta handlar om mätbara 

resultat som analyseras i jämförbara sifferdata medan kvalitativ forskning med hjälp av ord 

beskriver det undersökta området. I kvalitativ forskning går man oftare in på djupet för att 

försöka förstå resultatet medan man i kvantitativ forskning är mer intresserad av att förklara 

något.  

 

I denna studie är syftet att undersöka elevers upplevelser av att använda digitala lärverktyg i 

undervisningen och därmed anser jag att en kvalitativ undersökning är mest lämpad. När man 

vill ta reda på hur människor upplever specifika ting är intervjuer en passande metod 

(Denscombe, 2009). Intervjuer är även ett bra val beträffande min urvalsgrupp då denna 

studie vänder sig till elever i läs- och skrivsvårigheter som kan ha svårigheter att både läsa, 

förstå och formulera skriven text. Kvalitativa intervjuer gör det möjligt att tränga ner på 

djupet och undersöka valda delar ur de intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014), 

vilket stämmer väl överens med mitt syfte. Enkätstudier skulle inte varit lika passande 

eftersom att studien vänder sig till yngre elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

För att ge varje enskild individ möjlighet att uttrycka sina synpunkter samt för att lättare 

kunna administrera och veta vilka som sagt vad har jag valt att genomföra personliga 

intervjuer (Denscombe, 2009). Detta för att de intervjuade ska få eget utrymme för 

reflektioner och synpunkter samtidigt som jag vill ha en ram med väl genomtänkta frågor för 

att vara säker på att täcka in allt som ska undersökas. Med tanke på detta har jag därför valt 

semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren i förväg bestämt vilka 

ämnesområden och frågor som ska behandlas men med dem som grund rör man sig sedan fritt 
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och kan vara flexibel att ställa följdfrågor utifrån det som kommer fram i intervjun 

(Denscombe, 2009). Judith Bell (2000) beskriver olika former av intervjuer och menar att 

dessa kan liknas vid en graderad linje från en hårt strukturerad och formaliserad intervju till 

en mycket fri och informell intervju. Däremellan finns det otaliga variationer av mer eller 

mindre strukturerad grad. För en ovan intervjuare kan en strukturerad intervju upplevas som 

enklare både att genomföra och administrera. Denna form av intervju blir dock mer 

kvantitativ och det kan vara svårt att fånga informanternas egna upplevelser och känslor. Då 

jag själv inte har allt för stor vana inom intervjukonsten men samtidigt är intresserad av 

elevernas egna upplevelser väljer jag en semistrukturerad intervju som befinner sig 

någonstans i mitten av den graderade skalan (Bell 2000). 
 

Som intervjuare ska man vara medveten om sin egen påverkansroll och aktivt arbeta för att 

påverka så lite som möjligt. I en intervjusituation finns en obalans i maktstrukturen (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och i mitt fall kan en påverkansfaktor vara att jag är lärare och 

informanterna är elever. Dock känner vi inte varandra sedan tidigare, vilket i sig också kan 

vara en påverkansfaktor som hämmar eleverna. Bell (2000) skriver även att det finns en risk 

att informanterna säger det som de tror att intervjuaren vill höra. Detta kan vara svårt att 

motverka men det är viktigt att vara medveten om detta och inta ett så neutralt förhållningssätt 

som möjligt utan att för den skull verka ointresserad. Här uppkommer även en balansakt hur 

mycket information kring studien som informanterna ska ha. De bör få veta syftet med studien 

samt vad resultatet från intervjun kommer att användas till, samtidigt som för mycket 

information kan leda till att informanterna styr sina svar mot tilltänkt håll (Bell, 2000). Jag 

valde att berätta att jag var intresserad av att veta hur elever i läs- och skrivsvårigheter tycker 

det är att använda lärplattan i undervisningen och att jag skulle skriva om det i mitt 

examensarbete.  

 

3.2 Urval 
Jag har valt att koncentrera mina intervjuer till två F-6 skolor i en mellansvensk 

landsbygdskommun. Mitt val föll på denna kommun eftersom att jag i förhand visste att de 

satsat mycket på IT och att alla elever i år 6-9 erhållit en egen lärplatta. Då mitt mål var att 

både intervjua elever i klasser där alla erhållit lärplattor samt klasser där endast elever i behov 

av särskilt stöd erhållit sådana, samtidigt som jag inte ville att det skulle skilja allt för mycket 

i ålder eller undervisningssituation mellan eleverna föll mitt val på elever i år 4-6. Jag 
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kontaktade därefter respektive speciallärare på skolorna och frågade om de kunde hjälpa mig 

att komma i kontakt med elever i läs- och skrivsvårigheter. Mitt urval bygger därmed på ett 

icke sannolikhetsurval bestående av ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Ett icke 

sannolikhetsurval innebär att studiens urval inte kan bedömas förespråka representation från 

hela populationen. Att det är subjektivt betyder att jag styrt mitt val mot en viss urvalsgrupp 

för att denna grupp motsvarar mitt syfte (Denscombe, 2009). I detta fall föll mitt val på en 

kommun med stor IT-satsning samt utvalda elever i läs- och skrivsvårigheter. Sammanlagt 

fick jag namn på fyra elever i år 4-5 som är ensamma om att ha en lärplatta i sin klass samt 

lika många elever i år sex där alla klasskamrater har en lärplatta. Innan jag hunnit genomföra 

alla intervjuer hade dock även klasskamraterna till en elev i år fem hunnit få egna lärplattor. 

Detta ändrade dock inte mina val då jag ansåg att det var så nytt och att det därmed skulle 

vara möjligt för eleven att prata om hur det var innan. Däremot lade jag till några frågor till 

denna elev som hade till syfte att undersöka skillnaderna före och efter att de övriga 

klasskamraterna blivit tilldelade lärplattor (se bilaga 2). 

 

3.3 Undersökningens genomförande 
De tidigare kontaktade speciallärarna på skolorna tog den första kontakten med 

informanterna. De berättade kort om min undersökning och frågade informanterna om de 

skulle kunna tänka sig att ställa upp i en intervju. Av de åtta tillfrågade var samtliga positiva. 

Jag hade skickat ett kort informationsbrev (bilaga 1) som de intresserade nu fick med sig hem 

för att själva och tillsammans med föräldrarna godkänna intervjuerna. Efter att jag fått tillbaka 

dessa brev bokade jag sedan tider för de olika intervjuerna som jag valde att genomföra på 

informanternas egna skolor. Jag hade även innan detta tagit kontakt med skolornas rektorer 

för att få deras godkännande av att genomföra intervjuerna. 

 

När det sedan var dags för intervjuerna inledde jag med en kort presentation av mig själv och 

syftet med studien. Jag klargjorde även att de skulle förbli konfidentiella. Bell (2000) lyfter 

vikten av att bara lova det som med säkerhet kan hållas och menar att det ibland kan vara 

svårt att lova hundraprocentig konfidentialitet. Att skriva så att utomstående inte känner igen 

någon av informanterna är inga svårigheter, däremot är det en större konst att formulera en 

text så att de som är välkända med informanterna och de aktuella skolorna inte kan härleda 

information till någon särskild. Jag anser dock att det är viktigt med anonymitet för 
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informanternas bästa och har valt att lägga särskilt fokus på detta genom att väga varje ord 

som skrivs kring resultatet samt låta en utomstående granska min text med fokus på att bland 

annat upptäcka formuleringar som kan leda tankarna till specifika personer. 

 

Jag hade i förväg informerat informanterna om att intervjuerna skulle vara max 30 minuter. 

Detta var en lagom angiven tid och inom den hanns både presentation, intervju och avslutning 

med. Under själva intervjun använda jag min lärplatta och spelade in med appen ”Alon 

Dictaphone”. Samtliga intervjuer kändes avslappnade och jag uppfattade det som att 

informanterna trivdes i intervjusituationen. Ingen av informanterna broderade ut sina svar allt 

för mycket utan jag fick ställa täta frågor och följdfrågor. När själva intervjun var avklarad 

erbjöd jag samtliga att lyssna igenom inspelningen, detta valde fyra att göra. Jag erbjöd dem 

också att senare få ta del av transkriptionerna, vilket ingen valde. För att gardera mig frågade 

jag även om jag fick återkomma vid eventuella frågor eller oklarheter och det var samtliga 

positiva till. Jag har dock inte känt något behov av det. 

 

3.4 Bearbetning och analys 
Efter varje genomförd intervju lyssnade jag igenom den en gång innan transkribering. Vid 

transkriberingen återgavs allt tal, från riktiga ord till upprepningar och hummanden. Däremot 

har inte pauser, betoningar med mera tagits i beaktning. Detta för att det inte bedömts som 

relevant för studiens syfte då intresset legat i vad som sagts kring elevernas upplevelser. 

Transkriberingarna lästes sedan noggrant igenom vid flera tillfällen och för att inte missa 

något när den muntliga berättelsen gjordes om till skriftlig text så lyssnade jag även på de 

inspelade intervjuerna några gånger till. Jag valde sedan att använda mig av 

meningskoncentrering för att urskilja nyanser av det som framkom i intervjuerna (Fejes & 

Thornberg, 2009). Meningskoncentrering innebär att de betydelsebärande meningarna 

koncentreras till några enstaka ord som sedan sorteras och struktureras för att kunna urskilja 

olika mönster och samband (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver arbetet i fem steg vilka jag valt att följa. Det första steget är att att läsa igenom 

intervjuerna för att få en övergripande bild och hitta betydelsebärande likheter och skillnader. 

Detta gjorde jag vid ett flertal tillfällen innan jag fortsatte med steg två som är att dela upp 

texten i olika sammanhängande delar. Jag klippte då sönder texten vid varje ställe som 

behandlade något nytt samt tog helt bort sådana stycken som jag ansåg att helt saknade 
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relevans. Som tredje steg identifierade jag tre olika teman och sorterade in de olika 

textdelarna under dessa. Dessa var synen på sina egna svårigheter, lärplattan i 

undervisningen samt omgivningens roll. Jag använde olika färgpennor för olika teman och 

strök under de ord och meningar som passade in under dessa. Steg fyra var att utifrån syftet 

hitta svar på de forskningsfrågor som ställts och detta gjorde jag genom att skriva ner 

fragmentariska meningar och stycken som jag sedan i steg fem sammanställde till en löpande 

text.  

 

Som övergripande tolkningsram i analysen av det empiriska materialet har jag använt mig av 

de tre forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet som Nilholm (2007) urskiljt: det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet samt 

begreppen reaktiv verksamhetskultur och proaktiv verksamhetskultur utifrån Lundgren och 

Persson (2003). 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
I arbetet med studien har Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed använts. För det första 

har information och samtycke stått i fokus och därför var det viktigt att i kontakten med de 

medverkande vara noggrann med att informera vad studien syftar till samt erbjuda dem att 

lyssna igenom intervjun, läsa igenom transkriptionerna samt ta del av den färdiga rapporten. 

Det var även viktigt att få tillåtelse av både berörda rektorer, föräldrar och framförallt 

eleverna själva. De fick även veta att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Enligt 

vetenskapsrådet är det sedan viktigt att avidentifiera allt material samt förvara det på säkert 

ställe. Det var därför viktigt att klargöra detta för informanterna samt vara noggrann med att 

förvara materialet inlåst fram till att det kan förstöras. Till sist är det viktigt att vara medveten 

om att materialet endast har använts för forskning och att det inte får användas i komersiellt 

syfte. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
Denna studie undersöker åtta elevers syn på att använda lärplattor som digitala lärverktyg i 

undervisningen. Den är en kvalitativ intervjustudie och det går därför inte att säga att den är 

representativ för samtliga elever i läs - och skrivsvårigheter som använder lärplattor. Däremot 

kan tydliga mönster utläsas, utifrån dessa elevers upplevelser, som pekar på hur elever i läs- 
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och skrivsvårigheter kan uppleva lärplattor som digitala lärverktyg i undervisningen. När det 

gäller kvalitativa studier finns en debatt kring huruvida det är lämpligt att använda begreppen 

reliabilitet och validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabilitet innebär att studiens 

tillförlitlighet diskuteras och hur likvärdiga resultaten skulle bli om samma studie gjordes om 

vid ett senare tillfälle. Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det som den är 

avsedd att göra. Då jag är intresserad av att veta hur utvalda elever upplever användandet av 

digitala lärverktyg gör jag inte anspråk på att det skulle bli samma resultat om studien gjordes 

om efter några år. Detta anser jag är osannolikt då vi lever i en tid då den tekniska 

utvecklingen går otroligt fort. Detta innebär dock inte att jag ser min studie som mindre 

trovärdig eller meningsfull utan som ett avtryck av hur dessa specifika elever upplever 

användandet av alternativa verktyg just nu. För att möjliggöra för läsaren att kritiskt reflektera 

över studiens genomförande och resultat har jag utförligt redovisat mitt tillvägagångssätt samt 

styrkt resultatredovisningen med citat från intervjuerna. 
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4. Resultat  

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i studien. För att underlätta jämförelsen 

mellan eleverna huruvida de går i en-till-en-klasser eller inte, har jag valt att dela upp dem i 

grupp A och grupp B. Grupp A innefattar elever i icke en-till-en-klasser och består av tre 

elever i åk 4, elev A1 - A3 och en elev i åk 5, elev A4. När det gäller elev fyra har dennes 

klasskamrater precis fått tillgång till lärplattor. I grupp B finns elever som går i klasser där 

alla elever har lärplattor. Samtliga av dessa elever går i åk 6 och benämns elev B5 - B8. 

Fördelningen är inte jämnt fördelad mellan könen, vilket lett till att jag inte kunnat göra 

jämförelser däremellan. Detta var heller inte tanken från början då jag inte ansett det relevant 

för studien.  

 

4.1 Grupp A, elev 1-4 

4.1.1 Synen på sina egna svårigheter  
I grupp A förklarade alla elever anledningen till att de själva har lärplattor med att de har 

någon form av svårighet. De är öppna med sina svårigheter och väl medvetna om anledningen 

till sina digitala lärverktyg. Det framkommer till viss del en nyansskillnad mellan svaren från 

elev A1 - A3 och elev A4. Medan de tre förstnämnda eleverna pratar om sina läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexidiagnoser nämner elev A4, som haft sin lärplatta i ett år och där 

alla övriga klasskamrater nu fått det, att det är för att det ska gå bättre i skolan. 

 

När eleverna beskriver hur lärare kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter så pratar alla 

utom en om att gå ut till specialläraren för att få hjälp.  

 

De ska få gå ut till specialläraren för att få göra det som de inte har gjort klart på lektionerna så att 
de kan göra klart det där (elev A4). 

 

Denna elev pratar inte om sig själv utan om att andra elever behöver extra stöd. Detta är 

återkommande för flera av eleverna och det är endast en elev som uttrycker att den själv 

behöver gå till specialläraren. I citatet ovan ser även eleven det som att arbetet hos 

specialläraren är för att komma ikapp de övriga klasskamraterna och hinna bli färdig med sina 

arbetsuppgifter. Detta gäller även flera av de andra eleverna.  
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Det är lättare att komma ikapp nu när jag har en ipad men jag går fortfarande hos min 
speciallärare. Jag har dyslexi men det är inte mitt fel för det är medfött. De med dyslexi borde 
oftare få gå ut och sitta för sig själva för att man inte ska tappa koncentrationen och att man får 
tänka själv så att ingen kompis kommer fram till en och säger svaren för då kan det kännas ganska 
tråkigt när man inte får tänka själv eller läsa själv (elev A2).  

 

Här ser vi ett exempel på ytterligare en elev som pratar om att hinna ifatt de andra men denna 

elev är öppen med sin dyslexidiagnos och pratar själv om att gå till specialläraren. Detta 

ändras i tredje meningen då fokus istället blir på andra med dyslexi. Dock framkommer det 

mellan raderna att det är självupplevt och att det uppfattas som jobbigt att inte få ta den tid på 

sig som behövs. Det framkommer även i elevernas utsagor att de inte vill vara annorlunda och 

utpekade.  

 

Äh, det har blivit en vana nu och sen kan man göra mycket på paddan fast de andra inte märker att 
man behöver extra hjälp (elev A3). 

 

Min kompis har också en ipad så det är skönt att inte vara ensam (elev A2). 

 

Dessa citat visar att det inte är självklart att skylta med sina svårigheter och att det upplevs 

som tryggt att inte vara ensam om att vara i behov av stöd. Dock upplevs det inte som negativt 

att vara i läs- och skrivsvårigheter utan flera av eleverna lyfter sina svårigheter som en 

anledning till att få fördelar.  

 

Jag har fått min ipad för att jag har dyslexi och jag tror att mina klasskompisar är lite avundsjuka 

och också vill ha en ipad (elev A1). 

  

Denna elev ser en positiv aspekt med dyslexidiagnosen då den fått tillgång till en egen 

lärplatta som ger status. Klasskamraternas avundsjuka blickar tolkades som positivt.  

 

4.1.2 Användandet av lärplatta i undervisningen 
Samtliga elever är positiva till att använda lärplattan i skolarbetet och tycker att det blir både 

lättare och roligare när de får använda den. De lyfter fördelar såsom att det blir lättare att 

skriva texter och söka fakta, att det blir roligare genom att spela lärspel samt enklare att hinna 
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ikapp klasskamraterna eller att ta med sig arbetet hem. Alla fyra eleverna nämner även 

faktorer som kan tolkas som kompensatoriska för läs- och skrivsvårigheter.  

 

Det är bäst att använda den på skrivlektionerna för då slipper man sitta och skriva fel (elev A3). 

 

Man får ju det rätta hjälpmedlet man vill ha och det tycker jag är bra (elev A2) 

 

Dessa elever lyfter fördelar med lärplattor och hos samtliga elever framkommer det att 

lärplattan underlättat det arbetet som tidigare upplevts som svårt.  

 

Eleverna upplever det som att de i stor utsträckning själva får avgöra när och hur de vill 

använda sin lärplatta och de berättar att de använder den i svenska, matematik och engelska. 

Elev A4 använder den även i so och bild. De är alla överens om att de inte får använda 

lärplattan vid genomgångar och liknande. En elev påtalar också att det inte är tillåtet att 

använda den under läxförhör och prov.   

 

Ingen av eleverna upplever att de någon gång blivit retade för att de använt ipads. Dock 

framkommer det en del mellan raderna som pekar på att de känner sig i underläge.  

 

Ibland kan klasskamraterna visa det rätta svaret eller hjälpa till att rätta när man läser så att man lär 
sig läsa rätt ord (elev A4). 

 

Detta citat visar att eleven själv känner att den kan mindre än klasskamraterna och att dessa 

kan hjälpa till för att eleven ska kunna bli bättre.  

  

När jag ställde frågan om vad det fanns för negativt med att använda lärplattan i skolarbetet, 

var det ingen som kunde komma på något sådant. Däremot nämner två av eleverna under 

intervjuns gång faktorer som de ser som faror. En elev lyfter faran med att inte kunna skriva 

för hand om lärplattan införs för tidigt, innan handstilen hunnit utvecklats. En annan elev 

anser att det ibland är tidskrävande att vänta på att exempelvis en installering eller 

uppdatering ska göras. 
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Det kan vara jobbigt att behöva vänta på att få hjälp med att installera en app som man vet att är 
bra och som skulle vara bra att ha på lektionen. Jag förstår inte varför jag inte kan få ha koden 
själv för jag vet hur man gör (elev A2). 

 

Denna elev tycker att det kan ta lång tid att få nya appar installerade eller uppdaterade. Även 

att behöva vara beroende av någon annan upplevs som jobbigt då eleven anser att det skulle 

vara bra att få göra det själv istället. Två av eleverna nämner även att det med lärplattans hjälp 

är lätt att syssla med annat som inte hör till lektionen.  

 

Min lärare har några gånger tagit av mig ipaden för att jag haft den när vi sett på film eller haft 
genomgång (elev A3). 

 

Denna elev påstår inte bara att det är lätt att göra andra saker utan erkänner även att så har 

hänt vid några tillfällen.  

 

Samtliga elever ser lärplattan som ett naturligt hjälpmedel och endast två av de fyra kan 

komma på några andra hjälpmedel och då är det dator och miniräknare. Samtidigt konstaterar 

de båda att både miniräknare och allt användbart i en dator finns i en lärplatta. Samtliga elever 

säger att de föredrar lärplattan före dator, eftersom att den är behändigare att ha med sig och 

att den är lättare att hantera och installera nytt på. Flera elever önskar dock att de skulle ha 

tillgång till ett tangentbord. Tre av eleverna anser att de fick sina lärplattor i rätt tid medan 

den fjärde eleven tycker att det skulle vara tidigare. 

 

Jag tycker inte att jag skulle ha behövt vänta på min dyslexidiagnos utan skulle vilja haft paddan 
redan när jag fick börja gå till specialläraren (elev A2). 

 

Denna elev ser nyttan med lärplattan och menar att det inte borde behövas någon diagnos för 

att rätt hjälpmedel ska ges.  

 

4.1.3 Omgivningens roll 
Alla fyra elever i grupp A framhåller att det är specialläraren som ansvarar för uppdateringar 

och nedladdningar. Flera av eleverna i grupp A önskar att de själva kunde ha tillgång till 

koden för att hantera uppdateringar och liknande eller att fler lärare borde ha möjlighet att 
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hjälpa till. Det framkommer även önskemål att en del lärare borde få mer utbildning i 

användandet för att kunna utnyttja den mer till hela klassen.  

 

Alla fyra elever tar med sig sina lärplattor hem och använder dem när de gör läxor. Ett par 

elever säger även att de har med den för att göra färdigt arbete som de inte hunnit med under 

skoldagen. De framhåller även att de brukar spela olika kunskapsspel på den. Några elever  

söker även fakta av eget intresse samt skriver olika saker som till exempel fakta, meddelanden 

och listor. Även föräldrarnas roll anses som viktig. 

 

Föräldrarna behöver också hjälpa till hemma med att läsa och göra en liten läxa så att de får läsa 
och ha en läsläxa som de ska läsa till en viss sida i en bok från en dag till en annan (elev A4). 

 

4.2 Grupp B, elev 5-8 

4.2.1 Synen på sina egna svårigheter  
När eleverna i grupp B pratar om anledningen till att de har lärplattor, nämner de inget om 

sina egna svårigheter utan förklarar det med att de behöver det i skolarbetet. 

 

Jag har en ipad för att kunna använda den i skolarbetet. Jag har också fått en dator för att jag 
behöver extra hjälp. Den får jag bara ha i skolan men jag använder den inte så mycket (elev B8). 

  

Här märks en nyansskillnad, när eleven beskriver lärplattan som alla i klassen har, nämns 

inget om någon svårighet utan den beskrivs mer som ett vardagligt föremål som är självklart 

för alla. Däremot förklaras anledningen till datorn med att eleven är i behov av extra hjälp. 

Det framkommer också att eleven inte är lika bekväm med att använda den. 

 

När eleverna beskriver hur lärare kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter så pratar tre av 

fyra om att gå ut till specialläraren.  

 

De elever som har svårt att läsa kan få sitta med specialläraren två gånger i veckan och läsa lite 
och skriva lite (elev B8). 
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Eleven pratar inte utifrån sig själv, utan om någon annan som har svårigheter. Detta gäller 

samtliga elever. Den eleven som inte nämner specialläraren föreslår istället lärplattan som ett 

sätt att träna extra. 

 

De bör få spela lärspel på paddan så att de lär sig mycket snabbare (elev B5). 

 

Samtliga elever uttrycker behovet av att träna extra för att bli säkrare i det de gör.  

 

Eleverna pratar inte mycket om att de själva är i läs- och skrivsvårigheter och jag uppfattar det 

som att två av eleverna även förnekar att de själva är i behov av stöd. 

 

Det finns många bra saker med paddan, vi har en app där man kan ta kort och sedan lyssna på det 
som står. Alltså jag använder den inte så jättemycket men den finns ju där till de som behöver den 
(elev B6). 

 

Det går mycket snabbare att söka fakta på nätet än att leta igenom en hel bok men det är ju inte så 
egentligen det funkar ju lika bra i en bok (elev B7).  

 

Detta kan tolkas som att eleverna här vill släta över sina svårigheter och inte visa att de är i 

behov av stöd.  

 

4.2.2 Användandet av lärplatta i undervisningen 
Samtliga elever är positiva till att använda lärplattor i skolarbetet och tycker att det blir både 

lättare och roligare när de får använda dem. Eleverna säger också att det inte är någon skillnad 

nu när alla har lärplattor, jämfört med tidigare då de var ensamma om att ha en. Dock 

framkommer det i dessa elevers berättelser att de ändå tycker det är positivt att alla elever har 

lärplattor.  

 

Alla använder ju ipads och då märker ingen att just jag använder den mer kanske eller om någon 
använder den mer eller så (elev B6).  

 

Jag använder mest lärplattan eftersom alla andra också har en sån. Skulle de ha datorer hade jag 
nog valt datorn för jag vill vara som alla andra jag (elev B8). 
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Det förefaller utifrån citaten som att känslan av gemenskap och likvärdighet är viktig och att 

det inte känns tryggt att sticka ut från mängden. 

 

Ingen av de fyra eleverna upplever att de någon gång blivit retade för att de använt sina 

lärplattor och jag finner inget som tyder på att de upplever sig själva som mindre kunniga än 

övriga klasskamrater. En elev föreslår att klasskamraterna sinsemellan kan hjälpa varandra 

men då handlar det om att tipsa varandra om appar.  

 

Samtliga elever anser att de för det mesta får använda lärplattorna så mycket som de vill och 

har behov av. De berättar att de spelar lärspel, skriver, läser, lyssnar och söker fakta på den. 

De använder den i de allra flesta ämnen men främst i svenska, matematik, engelska, so, no, 

tyska och bild. De påtalar att de inte får använda dem vid genomgångar och liknande förutom 

en elev som säger att en lärare låter dem få spela.  

 

Hon har kommit överens med oss att när hon pratar får vi sitta och spela eller så om vi sköter oss 
och lyssnar samtidigt (elev B5). 

 

Eleverna verkar klara över vad som gäller och de framhåller också att det inte alltid är tillåtet 

att ha lärplattan under prov. Dessa elever var mitt uppe i genomförandet av de nationella 

proven och de förklarade att de fått använda lärplattan under svenskaprovens skrivdelar men 

att de inte visste om de skulle få fortsätta att ha den vid flera prov. 

 

Alla fyra elever nämner faktorer som kan tolkas som kompensatoriska för läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

När jag ska läsa en text eller någonting som är ganska långt då brukar jag ta kort och få det uppläst 
(elev B5). 

 

Enbart en elev syftar framåt och pratar om att det är viktigt att lära sig tekniken för framtiden. 

 

Jag har lånat hem ett tangentbord till min ipad så att jag kan träna mig i att använda det så att det 
ska gå lättare att skriva i framtiden (elev B6).  
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En elev lyfter fördelen med att ha allt samlat på ett ställe och att det då blir lättare att hålla 

reda på allt, istället för att ha flera olika anteckningsböcker att leta i. Denne elev önskar även 

att det blev ännu mer digitaliserat och att alla lösa papper helt försvinner. 

 

Jag ställde frågan om det fanns något negativt med att använda lärplatta i skolarbetet och det 

kunde ingen komma på. Det enda som framkommit i intervjuerna är risken att använda den 

till fel saker men ingen av dessa elever anser att det händer särskilt ofta. 

 

Samtliga elever säger att de föredrar lärplatta före dator, eftersom att den är behändigare att ha 

med sig och att den är lättare att hantera och installera nytt på. Två av eleverna har tillgång till 

tangentbord men använder det inte särskilt ofta, medan de två andra önskar att de hade 

tillgång till ett. Alla fyra elever anser att de fick tillgång till lärplattorna i lagom tid och att 

femman är en passande årskurs för alla klasskamrater att få tillgång till en platta. 

 

Femman är rätt så lagom så att man inte använder den till helt andra saker (elev B7).  

 

Ingen av de fyra eleverna nämner något annat hjälpmedel än lärplatta.  

 

4.2.3 Omgivningens roll 
Alla fyra elever anser att de kan få hjälp av flera olika lärare när det blir något problem med 

lärplattan. Att ladda ner appar och uppdatera dessa klarar de dock själva. Två av eleverna 

önskar att lärarna hade mer kunskaper kring digitala lärresurser för att få möjlighet att 

använda dem ytterligare. En elev påpekar att det är skillnad beroende på om lärarna själva har 

tillgång till en egen ipad. 

 

Vår fröken hjälper oss men hon är inte så jätteduktig på datorer och sånt. När det krånglar så har vi 
en annan lärare som kan jätte, jättemycket om ipads som vi får hjälp av när det behövs. Jag tycker 
det är viktigt att alla lärare vet lite om ipads och att de har tillgång till en egen (elev B7). 

 

I detta citat framkommer att flera lärare kan hjälpa till men att en del har större kunskaper än 

andra. Samtliga elever tar med sig sina ipads hem och har dem när de gör läxor. De nämner 
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även att de spelar olika kunskapsspel samt söker fakta och skriver av eget intresse. En elev 

lyfter föräldrarnas roll och menar att det är viktigt att de hjälper till med arbetet och läxorna 

som ska görs samt att de läser tillsammans på kvällarna.  

 

4.3 Analys  

4.3.1 Synen på sina egna svårigheter  
Jag ser en tydlig skillnad när det gäller elevernas uppfattning om varför de har varsin egen 

lärplatta. Medan eleverna i grupp A beskrev anledningarna till att de själva hade lärplattor 

med någon form av svårighet så ansåg eleverna i grupp B att det var för att kunna nyttja dem i 

skolarbetet. Elev A4, som haft sin lärplatta i ett år och där alla övriga klasskamrater nu fått 

lärplattor, skilde sig något från övriga gruppen då denne förklarade det med att det var för att 

få extra stöd så att det skulle gå bättre i skolan. Även elev B8, utmärkte sig då förklaringen till 

lärplattan var för undervisningens skull medan förklaringen till datorn var för att få extra 

hjälp. Jag kan här se ett samband med om övriga elever i klassen har lärplatta eller inte och 

hur eleverna ser på sina egna svårigheter. Eleverna i grupp A kan anses hamna under ett 

kompensatoriskt perspektiv, medan eleverna i  grupp B mer hamnar under ett kritiskt 

perspektiv (Nilholm, 2007). Detta skulle kunna bero på att de berörda lärarna omedvetet 

arbetar utifrån dessa perspektiv och att det i grupp A sätts in individuella åtgärder till 

exempelvis i form av lärplattor medan det i grupp B sätts in åtgärder för hela gruppen. Denna 

tes stärks även med att elev A4 befinner sig någonstans där mitt i mellan och att elev B8 

ändrar formulering när det handlar om dator som inte de övriga har. Även 

dilemmaperspektivet skulle kunna kopplas till elevernas svar då det på flera ställen 

framkommer att det inte handlar om antingen eller när det gäller att använda digitala 

lärverktyg. Eleverna både vill vara som alla andra samtidigt som de är i behov av särskilt stöd.  

 

Att eleverna föreslår att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få gå ut till specialläraren skiljer 

sig inte åt mellan grupperna men däremot kan jag se en skillnad när det gäller vad de ska få 

hjälp med. Eleverna i grupp A framhåller vikten av att få arbeta ikapp det som inte hunnits 

med under lektionerna medan eleverna i grupp B lyfter behovet att få träna extra för att 

befästa sina kunskaper. Om dessa resonemang skulle kopplas till begreppen proaktiv 

respektive reaktiv verksamhetskultur förefaller eleverna i grupp A ge uttryck för ett reaktivt 

förhållningssätt då det för dem handlar om arbeta ikapp det som de kommit efter med, medan 

eleverna i grupp B ger uttryck för ett mer proaktivt förhållningssätt då de vill träna extra för 
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att befästa sina kunskaper (Lundgren & Persson, 2003). Endast en elev pratar om att själv gå 

till specialläraren och framhåller att det inte finns samma behov nu sedan denne fick lärplattan 

men att än så länge går eleven till specialläraren. Det kan tolkas som att eleven anser att 

lärplattan är ett tillräckligt stort stöd och att denna kan ersätta arbetet hos specialläraren, något 

som inte överensstämmer med Myrberg och Lange (2005) som skriver att elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter ska ha rätt till att få individuell undervisning av 

speciallärare eller specialpedagog.  

 

Två av eleverna i grupp B uttrycker sig förnekande mot sina svårigheter och vill inte riktigt se 

sig själva som i behov av digitala lärverktyg. Foughantine (2012) påtalar i sin studie att skolan 

inte tillräckligt tar tag i de svårigheter som uppstår hos eleverna och att många elever upplever 

att de inte får någon förklaring till sina svårigheter. Detta skulle kunna vara orsaken till att de 

två eleverna i grupp B inte riktigt vill tala om sina svårigheter eller tycker det är okej att 

använda sig av hjälpmedel. Då dessa elever går i klasser där alla har lärplattor är det lättare att 

smälta in och vara som alla andra och därför har det kanske inte heller uppstått något behov 

av att djupare förklara elevernas läs- och skrivsvårigheter. Här märks en skillnad med 

eleverna i A-gruppen som är mer öppna och klara över sina svårigheter och behov av stöd. 

Även här kan jag tolka in det kompensatoriska perspektivet hos grupp A som är öppna med 

sina svårigheter. Hos grupp B tolkar jag istället in ett dilemmaperspektiv eftersom att eleverna 

egentligen är i behov av stöd men undviker att tala om det (Nilholm, 2007).  

 

4.3.2 Användandet av lärplatta i undervisningen 
Deborah L. Lowther m fl (2007)  har i deras studie funnit att elever finner sitt skolarbete 

roligare och mer berikande samtidigt som de tyckte sig lyckas bättre med skolarbetet efter att 

de fått tillgång till egna datorer. Detta stämmer väl överens med min studie där samtliga 

elever är positiva till att använda lärplattor i skolarbetet. Eleverna uttrycker att det blivit både 

lättare och roligare när de fått tillgång till lärplattor. En elev från grupp B anser att det är 

lättare att lära sig genom att spela spel på lärplattor. Foughantine (2012) påtalar vikten av att 

ett specialpedagogiskt arbetssätt kännetecknas av att eleverna får arbeta på olika sätt och att 

de är motiverade till att träna. Lärplattor kan här vara ett sätt att variera undervisningen och att 

motivera eleverna att träna mer, vilket de behöver för att inte komma efter mer och mer. 

Häggström (2003) påpekar risken med att elever som inte riktigt kommer igång med sin läs- 

och skrivutveckling, tidigt märker att de inte hänger med. Detta kan i sin tur leda till att de 
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förlorar självförtroendet och snabbt bygger upp ett motstånd mot att läsa och skriva. 

Lärplattan kan här vara ett sätt att undvika detta. 

 

Bland eleverna i grupp B framkommer det indirekt att de föredrar när alla andra har lärplattor. 

En elev betonar att det då inte märks vilka som använder vilka verktyg i lärplattan och en 

annan att den vill ha samma verktyg som alla andra för att inte vara annorlunda. Detta lyfter 

även Öberg (2011) då hon diskuterar fördelen med att alla har tillgång till alternativa verktyg. 

Hon menar att alla kan använda sig av det de behöver och att ingen behöver känna sig utpekad 

eller annorlunda. Här tolkar jag in ett kritiskt perspektiv eftersom att både eleverna i studien 

samt Öbergs resonemang pekar mot att om omgivningen ändras och digitala lärverktyg ges till 

alla är det ingen som behöver ha några större svårigheter att klara undervisningen. Elevernas 

resonemang kan även härledas till ett dilemmaperspektiv då komplexiteten återigen framgår 

genom att eleverna vill vara som alla andra och inte särskilja sig, samtidigt som de är 

medvetna om sina behov (Nilholm, 2007). 

  

Även i grupp A framkommer resonemang i berättelserna som härrör till att de inte vill vara 

annorlunda och utpekade. En elev säger att det med lärplattan går att göra mycket utan att 

någon annan märker att man har olika  hjälpmedel och en annan tycker att det nu börjar bli en 

vana. Att inte vara ensam verkar vara viktigt och en elev visar det genom att säga att det 

känns bra att fler i klassen har läs- och skrivsvårigheter. Karin Taube (2007) påpekar att barn 

jämför sig med varandra och märker snabbt om de inte hänger med i samma fart som övriga 

klasskamrater. Om de gång på gång får känna att de misslyckas och inte klarar av det som ska 

göras, sjunker självkänslan snabbt. Lärplattor kan här vara ett bra komplement då eleverna 

upplever att de lättare hänger med samtidigt som det är lättare att individualisera och få 

tillgång till alla hjälpmedel som behövs. Resultatet i min studie visar även att lärplattor ger 

status och att de övriga klasskamraterna är lite avundsjuka, det är ingen av eleverna som 

någon gång upplevt sig retad för lärplattans skull.  

 

Att få ha en lärplatta framstår således inte som negativt och utpekande utan jag tolkar det mer 

som att det är läs- och skrivsvårigheterna i sig som upplevs jobbiga men även som en 

anledning till att få extra stöd. Två av eleverna lyfter sina dyslexidiagnoser som en orsak till 

att få extra anpassningar och framhåller att de på grund av den har särskilda rättigheter.  
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En skillnad som framkommer mellan grupp A och grupp B är att eleverna i grupp B ser sig 

som jämnbördiga med de övriga klasskamraterna medan det i grupp A framkommer att de 

känner sig i underläge. Några elever i grupp A lyfter exempel som visar att klasskamraterna 

lägger sig i, styr och tillrättarvisar medan endast en elev i grupp B nämner klasskamraterna i 

termer om att ta hjälp och då handlar det om att tipsa varandra om appar. Jag kan här se 

likheter med Carlsson (2011)  då hon skriver att en del elever möter en pedagogisk kamp 

genom att uppleva att de inte passar in i den gällande undervisningssituationen samt att de 

ofta känner sig ensamma och okunniga. Grupp A verkar ha lättare att känna så, genom att de 

är ensamma om sina lärplattor medan eleverna i grupp B mer känner att de har en gemensam 

undervisningssituation. Här skulle jag återigen vilja koppla till det kompensatoriska och det 

kritiska perspektivet samt proaktivt och reaktivt förhållningssätt. Jag ser grupp B i ett kritiskt 

perspektiv då de likställer sig med övriga klasskamrater samtidigt som jag kan skönja ett 

proaktivt förhållningssätt genom att de pratar i termer om att samarbeta och ta hjälp av 

varandra genom förebyggande arbete som att tipsa om bra appar. I grupp A framskymtar ett 

kompensatoriskt perspektiv då de påpekar sina svårigheter till skillnad mot övriga gruppen. 

Det reaktiva förhållningssättet kommer här fram genom att de övriga eleverna tillrättavisar 

och hjälper dem att rätta till sina fel (Nilholm, 2007, Lundgren & Persson, 2003). Ingen elev 

nämner klassrumsklimatet i sig men jag håller med Høien och Lundberg (2013) då de 

framhåller att det är viktigt med en god klassrumsatmosfär där eleverna känner sig trygga med 

varandra och där det är tillåtet att misslyckas. Det är då enligt mig större chans att de vågar 

visa sina olikheter och inte känner sig ensamma och misslyckade. Detta är något som även 

Foughantine (2012) understryker. 

 

Samtliga elever lyfter flera fördelar med att använda lärplattor och menar bland annat att det 

är lättare att skriva texter och söka fakta, att det blir roligare genom att spela lärspel, samt att 

det är enklare att ta med sig arbetet hem. Detta framkommer hos alla elever och det är ingen 

skillnad mellan vilken grupp de tillhör. Däremot kan jag se en viss skillnad när det handlar om 

i vilka ämnen lärplattan används och hur den används. Eleverna i grupp A nämner att de 

skriver, läser och lyssnar på den och att de använder den i svenska, matematik och engelska. 

Elev A4 skiljer sig lite jämfört med de andra i gruppen då denne även säger so och bild. 

Denna elev har skilt sig från övriga gruppen i flera frågor och jag tolkar det som att eleven i 

nuläget ligger lite mitt emellan de båda grupperna eftersom att även dennes klasskamrater 

precis har fått sina lärplattor. I grupp B nämns i samtliga fall fler ämnen och förutom de 
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tidigare nämnda ämnena så nämns även no, tyska och historia. Det verkar därför som att 

eleverna oftare använder lärplattorna när alla i klassen har tillgång till egna. Detta kan ha sin 

förklaring i Myrberg & Langes (2006) resonemang då de påtalar vikten av att inte lämna 

eleverna ensamma utan att datorstöd används i kombination med vuxenstöd. När alla elever 

har egna lärpattor blir det lättare för lärarna att gå in och planera upp lektionerna med 

lärplattan som grund. Samuelsson (2014) påpekar även att det inte är tillräckligt att förse 

eleverna med den digitala tekniken utan det måste aktivt arbetas för att samtliga elever ska bli 

skickliga i användandet. Utifrån ett proaktivt- och ett reaktivt förhållningssätt (Lundgren & 

Persson, 2003) anser jag att det är enklare att förhålla sig proaktivt när alla elever har digitala 

lärverktyg. Det är då lättare att ha ett samarbete både med eleverna och de övriga lärarna för 

att utforma en plan över arbetsgången som sedan lätt kan utvärderas.  

 

Samtliga elever nämner faktorer som kan tolkas som kompensatoriska för läs- och 

skrivsvårigheter som till exempel stavningshjälp och uppläsningsfunktioner, vilket även 

Jämterud (2010) påtalar är ett bra användningsområde för digital teknik. Endast en elev syftar 

framåt och pratar om att det är viktigt att lära sig tekniken för framtiden. Detta ser 

Fouganthine (2012) som viktigt, till exempel föreslår hon att eleverna i samband med 

bokstavsinlärningen skulle få lära sig var bokstäverna återfinns på tangentbordet för att 

underlätta i framtiden. Dessa resonemang kan väl kopplas samman med det proaktiva 

förhållningssättet som handlar om förebyggande arbete (Lundgren & Persson, 2003).  

 

En elev nämner även fördelen med att ha allt samlat på ett ställe och att det då blir lättare att 

hitta än att ha en massa olika anteckningsböcker, vilket eleven önskar att skulle minskas ännu 

mer. Detta stämmer väl överens med Samuelssons (2014) resultat som framhåller att eleverna 

ser en stor fördel med att få alla dokument elektroniskt eftersom att det blir lättare att sortera 

och hålla reda på.  

 

I båda grupperna anser alla att de får använda sin lärplatta så mycket som de behöver men 

inom vissa ramar som till exempel att inte ha den vid genomgångar och liknande. Detta 

påtalar Samuelsson (2014) som en risk och menar att det då blir de elever som har goda 

digitala kunskaper som använder den medan de som är mer osäkra drar sig för att använda sig 

av den, vilket leder till att den digitala klyftan ökar. En elev anser att det skiljer sig något 
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beroende på vilken lärare som undervisar, vilket ligger i linje med Samuelssons (2014) tankar 

att det är upp till varje lärare hur mycket utrymme IT ska ha i undervisningen. 

 

Några av eleverna nämner att de inte får använda lärplattor på läxförhör och prov vilket även 

Talllvid (2015) ser som ett problem då han menar att detta kan leda till att de elever som är 

vana att i stor utsträckning använda digitala lärverktyg får svårigheter när de inte får göra det.   

 

Jag ställde frågan om det fanns något negativt med att använda ipad i skolarbetet och det 

ansåg ingen att det fanns. Däremot har jag hittat faktorer som eleverna lyfter under andra 

delar av intervjuerna, som till exempel risken att inte lära sig skriva för hand eller att det tar 

för mycket tid när man måste vänta på att någon har tid att installera eller uppdatera det som 

behövs. En elev ser även faran med att det på lärplattorna sysslas med saker som inte hör till 

lektionerna, vilket en annan elev bekräftar att den själv gjort vid några tillfällen. Även Tallvid 

(2015) nämner denna fara men påpekar att enligt hans undersökning är det inget stort 

problem, vilket inte jag heller kan påstå efter min studie. Till skillnad mot eleverna i min 

studie så lyfts många nackdelar i den forskning jag presenterat. Eleverna anser att de presterar 

bättre med hjälp av lärplattan. Detta framkommer inte i Fleischers (2013) studie där han 

hävdar att elevers arbeten försämrats i jämförelse med elever som inte använder varsin dator. 

Däremot pekar elevernas upplevelser i samma riktning som Hultin och Westman (2011), när 

de i deras resultat kommer fram till att elevernas prestationer ökar bland annat i form av 

längre texter. 

 

Samtliga elever säger att de föredrar ipad före dator, eftersom att den är behändigare att ha 

med sig och att den är lättare att hantera och installera nytt på. Flera elever önskar dock att de 

skulle ha tillgång till tangentbord, samtidigt som två elever redan har tillgång till ett men som 

inte använder det. Alla elever förutom en tycker att de fick sina lärplattor vid rätt tid och att 

det är lagomt att alla elever i klassen får sina lärplattor någon gång kring femman. En elev 

önskar att lärplattan kommit tidigare, redan då svårigheterna visade sig och specialläraren 

kopplades in. Detta kan kopplas till Fouganthine (2012) och Häggström (2003) som menar att 

det är viktigt att tidigt satsa på kompensatoriska åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter 

så att det ges möjligheter att finna alternativa vägar till kunskap. 
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Endast elev A3 och elev A4 nämner andra hjälpmedel än ipad och det är då miniräknare och 

dator. Detta kan ha att göra med att det är lärplattor som de är mest bekanta med och att dessa 

innehåller en mängd olika hjälpmedel. 

 

Inom läs- och skrivforskningen råder en relativ enighet om att det tidigt bör sättas in åtgärder 

och att det är viktigt att variera och individualisera undervisningen samt göra eleverna 

delaktiga och aktiva på lektionerna. Detta görs bäst genom att bygga vidare på elevernas 

intressen och förvärvade kunskaper. När eleverna börjar att misslyckas är det lätt att de ger 

upp och istället undviker det jobbiga (Tjernberg, 2013; Alatalo, 2011; Häggström, 2003; 

Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; Myrberg & Lange, 2006). Høien och Lundberg 

(2013) påpekar också att elever i läs- och skrivsvårigheter stärks av att få arbeta med flera 

olika sinnen och att de måste få chans att arbeta med ett moment så länge så att kunskapen 

blir befäst och automatiserad. Detta framkommer även i intervjuerna, då flertalet av eleverna 

uttrycker behovet av att träna mer för att bli säkrare i det de gör. Utifrån mina resultat i 

studien anser jag att lärplattan är ett bra verktyg till att åstadkomma detta. Eleverna i min 

studie framhåller att de tycker att det blir roligare och lättare vilket leder till att de självmant 

väljer att arbeta längre med olika moment. Öberg (2011) anser att man med datorns hjälp kan 

individualisera på ett helt annat sätt än tidigare och det samma anser jag gälla lärplattan. Att 

sätta in digitala lärverktyg så fort svårigheterna uppstår handlar fortfarande om ett reaktivt 

arbetssätt (Lundgren & Persson, 2003). För att arbeta proaktivt krävs att de digitala 

lärverktygen sätts in vid skolstart och att samtliga på skolan har en gemensam plan för att 

arbeta med regelbundna utvärderingar och uppföljningar (Lundgren & Persson, 2003). 

 

4.3.2 Omgivningens roll 
Jag ser samband mellan vem som ansvarar för uppdateringar och service av lärplattorna i de 

olika grupperna. I grupp A framhålls specialläraren som den ansvariga medan eleverna i 

grupp B kan få hjälp av flera olika lärare eller även göra det själva. Flera av eleverna i grupp 

A önskar att de själva eller fler lärare kunde ha tillgång till koden för att hantera uppdateringar 

och liknande för att det skulle gå snabbare och smidigare. Alla åtta anser att de får använda 

sin ipad i den utsträckning som de behöver men flera elever från båda grupperna tycker att en 

del lärare borde få mer utbildning i användandet för att kunna utnyttja den mer till hela 

klassen. En elev anser även att det är viktigt att läraren själv har tillgång till en ipad för att 

lättare kunna hantera den. Detta framkommer även hos flertalet av de forskare som jag tagit 
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del av som menar att lärarnas kunskaper är a och o för en fungerande undervisning (Persson, 

2007; Hultin & Westman, 2011; Tallvid, 2015) De anser att det är viktigt att lärarna besitter 

en bred kunskap, som möjliggör att olika elever får arbeta med olika metoder och arbetssätt 

beroende på egna förutsättningar och behov. Tallvid (2015) påpekar även skolledningens 

ansvar i att satsa på givande fortbildning för att skapa så likvärdiga förutsättningar som 

möjligt. Även här kan jag knyta an till ett reaktivt och proaktivt förhållningssätt (Lundgren & 

Persson, 2003). I grupp A framkommer en mer reaktiv hållning, där specialläraren hjälper de 

elever som redan stött på svårigheter medan det i grupp B finns ett större samarbete och 

gemensamt tänkande kring lärplattorna vilket indikerar ett mer proaktivt förhållningssätt.  

 

Samtliga elever tar med sig sina ipads hem och använder dem när de gör läxor. Ett par elever 

säger även att de har med den hem för att göra färdigt arbete som de inte hunnit med under 

skoldagen. Detta har även Nordström och Lundin (2014) sett i sin studie då de menar att det 

blir lättare att avbryta arbetet för att sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Samtliga elever i 

grupperna framhåller att de brukar spela kunskapsspel på fritiden och några elever i varje 

grupp söker även fakta av eget intresse samt skriver olika texter. Detta har även Fleischer 

(2013) kommit fram till i sitt resultat som visar att en-till-en-undervisning ökar motivationen 

till skolarbetet hos eleverna både när det gäller arbetet i skolan och på fritiden.  

 

Flera av eleverna i grupperna framhåller föräldrarnas roll och menar att det är viktigt att de 

hjälper till med arbetet och läxorna som ska göras samt att de läser tillsammans på kvällarna. 

Detta stämmer väl överens med Häggström (2003) som påtalar hemmens roll när det gäller att 

skapa goda förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling.  
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5. Diskussion 
Att alla elever har rätt till det stöd de behöver och att inte undervisningen kan göras lika för 

alla är något som framkommer på flera ställen i läroplanen (Skolverket, 2011) Samtidigt 

framhåller olika skrifter från bland annat SPSM (2010) och hjälpmedelsinstitutet (2011) att 

många elever inte vill ta emot hjälp som pekar ut dem från alla andra. Detta fick mig att vilja 

studera hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever att det är att använda sig av lärplattor 

som digitala lärverktyg i undervisningen. Jag ville också undersöka om upplevelserna skiljde 

sig åt mellan elever som går i klasser där alla har lärplattor, i jämförelse med elever som går i 

klasser där inte alla elever har tllgång till lärplattor. Mina resultat visar att alla elever trivs 

med sin lärplatta och att de inte drar sig för att använda den när de behöver den men att det 

samtidigt döljer sig vissa utanförskapskänslor och rädslor för att vara annorlunda. Jag inleder 

med en kort metoddiskussion för att sedan gå över på en sammanfattande resultatdiskussion. 

 

5.1 Metoddiskussion 
För att uppnå syftet som var att undersöka elevers upplevelser av att använda lärplattor i 

skolarbetet valde jag halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Urvalet bestod av 

fyra elever i en-till-en-klasser och fyra elever i icke en-till-en-klasser vilket i första anblicken 

kan anses som få. Det kan dock anses vara tillräckligt eftersom jag varit ute efter de enskilda 

elevernas upplevelser och att de olika intervjuerna möjliggjort för att upptäcka variationer hos 

dessa. Då jag efterlyser det kvalitativa och inte det kvantitativa har jag ansett det som 

tillräckligt. Däremot kan denna studie inte anses som generaliserbar och överföras till andra 

sammanhang men jag önskar ändå att den leder till tankar och reflektioner kring användandet 

av digitala lärverktyg i allmänhet och lärplattor i synnerhet. För att möjliggöra för läsaren att 

bilda sig en egen uppfattning av hur resultatet har tolkats har jag beskrivit mitt 

tillvägagångssätt så utförligt som möjligt samt i resultatdelen valt att ta med flertalet citat.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om intervjuarens påverkansroll och detta är något som är 

viktigt att ha i beaktande. Eleverna var väldigt måna om att hjälpa mig och gjorde sitt yttersta 

för att svara på mina frågor. Detta kan även ha lett till att de försökt svara på mina frågor för 

att göra mig glad och därmed ansträngt sig för att ge mig de ”rätta svaren”. Jag tror dock inte 

det eftersom att jag uppfattade det som att de snabbt och spontant svarade på mina frågor. En 

annan faktor som kan ha påverkat intervjuerna är att eleverna inte kände mig sedan tidigare. 

Vi genomförde dock intervjuerna på ett för dem välkänt ställe och jag försökte att först lära 
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känna dem lite grann genom lite vardagligt småprat. Min uppfattning av intervjusituationerna 

är dock att det kändes avslappnat och bekvämt.  

 

Studien är gjord på två skolor i en kommun som valt att satsa mycket på IT, vilket kan ha haft 

inverkan på resultatet. Det är därför inte möjligt att påstå att resultatet skulle bli det samma på 

två andra skolor i en annan kommun. Detta skulle dock vara intressant för framtida forskning, 

att se om kommunens IT-strategi har någon påverkan på elevers upplevelser. En annan 

intressant studie vore att jämföra dessa resultat med resultaten från en liknande undersökning 

bland högstadieelever för att se om upplevelserna förändras beroende av ålder. Denna studie 

har genomförts med elever i år 4-5 respektive år 6. Det är möjligt att reultatet mellan de olika 

grupperna sett olika ut beroende på åldersskillnaden. En tredje utgångspunkt för vidare 

forskning, vore därför att undersöka endast en årskurs men på olika skolor.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Jag kan i min studie se att eleverna påverkas olika av att använda lärplattor i undervisningen 

beroende på om övriga klasskamrater har lärplattor eller inte. De elever som är mer eller 

mindre ensamma om att ha lärplattor ser sig själva ur ett kompensatoriskt perspektiv och 

lägger sina svårigheter på sig själva medan eleverna med klasskamrater som alla har 

lärplattor, mer ser till miljön och därmed ger uttryck för ett mer kritiskt perspektiv. Samtidigt 

kan även ett dilemmaperspektiv urskiljas då flera av eleverna är ambivalenta. Samtidigt som 

de är medvetna om sina svårigheter har de svårt att tillåta sig själva att använda sig av den 

hjälp som erbjuds. Eleverna i klasser där alla har tillgång till lärplattor pratar inte lika gärna 

om att de är i behov av särskilda hjälpmedel och anpassningar, vilket kan beror på att de är 

vana vid större individualisering och att alltid ha tillgång till det som behövs. Jag hade före 

studien en hypotes om att eleverna skulle känna sig ensamma i sina svårigheter och att de 

kanske skulle dra sig för att använda sina tilldelade lärplattor om inte övriga klasskamrater 

också hade samma verktyg. Denna hypotes stämde endast till viss del. Det framkommer att 

eleverna föredrar att vara lika som klasskamraterna och att de tycker att det är skönt att inte 

vara ensamma men det är ingen som väljer bort lärplattan för detta. En anledning kan vara att 

samhället är väldigt digitaliserat och att de flesta har någon form av mobil enhet såsom bärbar 

dator, lärplatta eller mobiltelefon. En annan anledning kan vara att de aktuella skolorna satsar 

mycket på IT och att även om inte alla elever har egna lärplattor så är tillgången god för att 

använda dem i undervisningen. Detta kan ha bidragit till att eleverna i klasser som inte har 



 
 

44 
 

egna lärplattor upplever att klasskamraterna är lite avundsjuka på dem som har lärplattor och 

att det därmed blir någon form av status att få ha tillgång till en egen. Att få ha en lärplatta 

framstår som positivt och inte utpekande. Jag anser att det är viktigt att göra allt vi kan för att 

underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och enligt denna studie skulle en sak kunna 

vara att tidigare låta samtliga elever få tillgång till lärplattor. En anledning som stödjer detta 

är att eleverna i en-till-en-klasser i större utsträckning ser sig som jämbördiga med övriga 

klasskamrater istället för att känna sig i underläge som det framkommer att eleverna i grupp A 

ibland gör. Jag kan urskilja en skillnad mellan de olika grupperna då det gäller reaktiv och 

proaktiv undervisningskultur och tolkar det som att det är lättare att bedriva ett proaktivt 

arbete när samtliga elever från starten har tillgång till digitala lärverktyg. I studien 

framkommer inget specifikt angående hur eleverna ser på klassrumsklimatet och huruvida de 

känner sig trygga med sina klasskamrater. Det hade varit intressant att som vidare forskning 

studera detta vidare för att se om det är någon skillnad mellan en-till-en-klasser eller inte då 

det gäller klassrumsklimatet. En hypotes jag fått under studiens gång är att icke en-till-en-

klasser har ett mer öppet förhållningssätt när det gäller olikheter och att det blir mer naturligt 

att diskutera dessa vilket i förlängningen även kan leda till att det är lättare att även acceptera 

olikheter. 

 

Samtliga elever i min studie är positiva till att använda lärplattor i skolarbetet och de tycker 

att skolarbetet blivit både lättare och roligare. Jag anser därför att lärplattor kan vara bra att 

variera undervisningen med samt för att skapa motivation till eleverna att träna mer. Eleverna 

själva anser inte att det ska vara tidigare än kring femman men jag anser utifrån denna studie 

att om alla elever redan vid skolstarten skulle få tillgång till en egen lärplatta så skulle alla 

kunna dra nytta av de hjälpmedel som finns och det skulle bli naturligt för alla att använda 

dem. Dock är det viktigt att vara medveten över att det inte bara för med sig fördelar utan att 

man även får räkna med nackdelar. Endast några riskfaktorer nämns av enstaka elever men 

däremot lyfts många nackdelar i den forskning jag presenterat. Eleverna anser att de presterar 

bättre med hjälp av lärplattan. Detta framkommer inte hos Fleischer (2013), som hävdar att 

elevers arbeten försämrats i jämförelse med elever utan datorer. Däremot menar Hultin och 

Westman (2011) att eleverna i deras studie ökar sina prestationer med datorns hjälp. Fleischer 

(2013) anser att resultaten blir bättre vid en-till-två-undervisning, vilket inte framgår hos 

Hultin och Westman (2011) om det är en-till-en-undervisning eller en-till-två-undervisning. 

En hypotes kan vara att de olika forskarna kommit fram till olika resultat samtidigt som en 
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annan hypotes kan vara att det är en-till-två-undervisning som även Hultin och Westman 

(2011) arbetat med. Resultaten överensstämmer i det fallet med varandra men inte med min 

studie. Det hade här varit intressant att i en ytterligare studie, undersöka vad mina 

intervjuelevers lärare anser om elevernas arbeten. Håller de med eleverna om att 

prestationerna ökar eller anser de precis som Fleischer (2013) att kvaliteten försämras? Ett 

tänkbart scenario skulle kunna vara att eleverna anser att prestationerna ökar eftersom att de 

hinner med flera arbeten men att då även kvaliteten minskar. 

 

Det framkommer även i studien att lärplattorna används i större utsträckning hos elever i läs- 

och skrivsvårigheter när de går i en-till-en-klasser och att det då även blir lättare för lärarna att 

planera undervisningen utifrån de möjligheter som lärplattan skapar. Ett dilemma som 

uppkommer är att lärplattorna inte alltid får användas på prov vilket enligt min mening borde 

tas upp till diskussion då skolsystemet är uppbyggt på att alla ska få den tid och hjälp de 

behöver för att utvecklas på bästa tänkbara sätt men när det sedan kommer till år tre, sex och 

nio så ska alla elever ändå vara någorlunda jämbördiga. 

 

I studien framkommer även att eleverna känner sig mer motiverade och att de använder 

lärplattan till skolarbete både i skolan och hemma. Dock framkommer inget om elevernas 

intresse för att läsa och huruvida det ökar eller inte. Det hade varit intressant att undersöka 

detta eftersom att forskningen trycker på att det är viktigt att hitta sätt som motiverar eleverna 

till att läsa för att automatisera avkodningen och öka läshastigheten.  

 

När det gäller vilka digitala lärverktyg som ska användas finns det säkerligen för och 

nackdelar med allt. I denna studie föredrar eleverna dock lärplattor, vilket säkerligen beror på 

att det är det som är mest bekant för dem. Dock efterlyser flera elever tangentbord som 

tillbehör samtidigt som de elever som fått tillgång till tangentbord inte använder dem särskilt 

mycket. En tänkbar orsak skulle kunna vara att de inte fått tillräckligt med träning i det eller 

att de känner sig utpekade eftersom ingen annan använder tangentbord. 

 

Ytterligare en skillnad mellan en-till-en-klasser och icke en-till-en-klasser är 

ansvarsfördelningen bland lärare. I en-till-en-klasser är flera lärare ansvariga för lärplattorna 
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och eleverna själva har större befogenheter att hantera uppdateringar och nedladdningar 

medan det i icke en-till-en-klasser endast är speciallärarens ansvar. Detta upplevs som 

hämmande av eleverna och en utvecklingsfaktor för skolorna skulle kunna vara att diskutera 

ansvarsfördelningen samt se över möjligheterna till att låta eleverna själva ta ett större ansvar. 

Även kunskapen hos lärarna varierar och flera av eleverna efterlyser mer fortbildning till 

lärarna.  

 

Utifrån de fem analytiska begrepp jag använt mig av som teoretisk ram, kan jag konstatera att 

det inte endast är svart eller vitt och att det inte är enkelt att kategorisera in resonemang och 

undervisningssituationer under olika rubriker. Trots detta har det med teorins hjälp underlättat 

då det handlar om att se mönster och samband. Jag tycker mig se att det i klasser, där alla ej 

har tillgång till digitala lärverktyg, framkommer ett tydligare kompensatoriskt perspektiv med 

en reaktiv verksamhetskultur. I en-till-en-klasser varierar det lite mellan det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet samtidigt som en mer proaktiv verksamhetskultur kan 

skönjas.  

 

Sammanfattningsvis vill jag uppmana till att så tidigt som möjligt satsa på digitala lärverktyg 

till samtliga elever för att göra skolan så likvärdig som möjligt, både med tanke på elever i 

läs- och skrivsvårigheter men även med tanke på elever och lärare i IT-svårigheter för att alla 

ska få de kunskaper som behövs i vårt framtida samhälle. Däremot påstår jag inte att det 

medför att alla plötsligt lyckas i skolan men jag anser att det skulle göra skolan lite mer 

jämlik. Ett didaktiskt bidrag med denna studie är att medvetandegöra lärarnas roll i att 

förhindra att eleverna känner sig utpekade och annorlunda och istället använda digitala 

lärverktyg som ett redskap i lärandet för alla. 
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Bilagor 

Intervjufrågor, bilaga 1 
Kan du berätta för mig lite om dig själv? 
 
Har du en egen dator eller ipad i skolan? 
xHur länge har du haft den? 
xVarför fick du den? 
xHar du med dig den hem? 
  
 
Har dina klasskamrater en egen dator / ipad? 
 
När använder du dator / ipad?       
xHur ofta 
xVilka ämnen? 
xÄr det någon gång det fungerar bättre än andra? Exempelvis olika ämnen, lärare? Vad beror 
det på tror du? 
xHur skulle det varit om du inte hade din dator / ipad? 
 
Vad använder du dator / ipad till? 
 
Vilka fördelar tycker du att det finns med att använda dator / ipad? 
 
Vilka nackdelar tycker du att det finns med att använda dator / ipad? 
 
Vem hjälper dig när det blir något fel med den eller när du behöver nya program? 
 
Har lärarna tillräcklig kunskap för att hjälpa dig med tekniken på rätt sätt? 
 
Har det någon gång hänt att någon sagt något dumt när du använder dator / ipad? 
 
Har det någon gång hänt att någon sagt att du inte får använda dig av din dator / ipad? 
 
Vad kan lärarna göra för att det ska fungera bra för dig att använda dator / ipad? 
 
Har du några tips på hur lärare, föräldrar och elever kan hjälpa elever som tycker det är svårt 
att läsa eller skriva att få det lättare?  
 
 
 
Extrafrågor till elev P1: Hur känns det att alla i klassen fått lärplattor? 
Är det någon skillnad nu när alla har lärplattor jämfört med innan när du var ensam om det i 
klassen? 
 
 
 
 



 
 

 

Brev till hemmen, bilaga 2 
 

Hej! 
 

Jag heter Anna Eriksson och jobbar som lärare på XXX skola i XXX. Jag utbildar mig till 
speciallärare och ska denna termin skriva mitt examensarbete.  
 
Jag är intresserad av att veta hur elever i läs- och skrivsvårigheter tycker att det är att använda 
sig av ipad eller dator.  
 
Min fråga är därför om du skulle kunna tänka dig att bli intervjuad av mig och berätta lite hur 
du upplever att det är att använda ipad eller dator? Intervjun kommer att ske på din skola och 
den tar max 30 minuter.   
 
Fyll i blanketten här nedan och lämna den till XXXX innan XXXX         . 
 

Hoppas du vill hjälpa mig med detta! 
Hälsningar Anna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ditt namn: 
 
Skola:  
 
Klass: 
 
 Ja, jag ställer upp på en intervju. 
 
                      Nej, jag vill inte ställa upp på en intervju. 
 
 
  
 _______________________                           __________________________ 
Din underskrift                              Förälders underskrift 

 


