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Abstract  
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In recent years a comprehensive digitization has been implemented in Swedish schools, and 

Sweden, according to the National Agency for Education (2015), is actually one of the 

countries participating in the PISA (Programme for International Student Assessment) that 

has the most access to digital tools such as computers, tablets, interactive whiteboards etc in 

school.How this affects school activities is a question that many ask, and some researchers 

believe that digital technology can thoroughly transform learning and teaching. Can these 

tools perhaps help students who are struggling with reading and writing? 

 

In this study I will examine how some students, whom teachers think are struggling with their 

reading and writing, use digital literacy aids in the subject of Swedish. I will also examine 

how teachers perceive their opportunities and obstacles regarding the use of digital tools in 

teaching children who are struggling with reading and writing. To answer this I prepared the 

following questions: 

1.     What are the opportunities and obstacles experienced by teachers in the use of digital tools 

for teaching students who are struggling with reading and writing? 

2.     How can a struggling student make use of the support/scaffolding that a high performing 

classmate and the iPad gives? 

 

The study is based on a qualitative method with six interviews with teachers and two 

observations of students writing a detective story on the iPad. The theories this study is based 

on are emergent literacy, zone of proximal development and scaffolding. 

 

Based on research and theory the results of my study show that teachers consider the 

possibilities of digital teaching aids great and more important than their barriers. Also, I have 

come to the conclusion that the struggling student does not make sufficient use of the 

support/scaffolding he gets from the iPad or a high performing classmate. 

Keywords: iPad, scaffolding, emergent literacy, struggling students 

Nyckelord: iPad, stöttning, emergent literacy, kämpande elever   
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det genomförts en omfattande digitalisering i svensk skola, och 

Sverige är enligt Skolverket (2015) faktiskt ett av deltagarländerna i PISA (Programme for 

International Student Assessment) som har störst tillgång till digitala lärhjälpmedel i form av 

datorer, surfplattor, interaktiva White boards med mera i skolan.  

 

Det är många som frågar sig hur denna digitalisering påverkar skolans verksamhet. Lärarnas 

riksförbund (2015) har exempelvis i en studie undersökt läromedelskostnaderna ur ett 

femårsperspektiv och har kommit fram till att en stor del av kostnaderna läggs på digitala 

lärhjälpmedel istället för läroböcker. Men kan iPaden ersätta boken? Kan tangentbordet på 

datorn ersätta pennan? Vilka pedagogiska möjligheter och hinder medför egentligen 

digitaliseringen? 

 

Den norske läs- och skrivforskaren Arne Trageton menar att datorn är ett bättre skrivredskap 

för barnen än pennan. Han har undersökt barns textskapande på datorn och kommit fram till att 

elever som lärt sig läsa och skriva med datorn klarat sig bättre längre upp i skolsystemet än de 

jämnåriga skolkamrater som lärt sig läsa och skriva på det traditionella sättet.  

 

Den specialpedagogiska myndigheten menar att digitala lärhjälpmedel är särskilt värdefulla när 

det gäller elever som är i behov av särskilt stöd (2015). Användning av digitala läs- och 

skrivhjälpmedel, t.ex. talsyntes och ljudande tangentbord, lämpar sig särskilt bra för barn som 

kämpar med sin läs- och skrivinlärning. Det finns emellertid inte någon studie som visar hur 

elever som av någon anledning har det svårt att läsa och skriva använder digitala läs- och 

skrivhjälpmedel. Kan de utnyttja den stöttning som de digitala läs- och skrivhjälpmedel 

erbjuder? 

 

I denna studie kommer jag att undersöka vilka möjligheter och hinder som lärare upplever med 

att använda sig av digitala lärhjälpmedel i den tidiga läs- och skrivundervisningen med barn 

som har det kämpigt med att läsa och skriva. Jag kommer också undersöka vad som faktiskt 

sker när kämpande elever läser och skriver digitalt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka möjligheter och hinder som användning 

av digitala läs- och skrivhjälpmedel erbjuder kämpande elever i ämnet svenska. Utifrån detta 

syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka möjligheter och hinder upplever lärare vid användning av digitala läs- och 

skrivhjälpmedel i undervisning med elever som har det kämpigt med att läsa 

och skriva? 

2. Kan kämpande elever utnyttja den stöttning som digitala läs- och 

skrivhjälpmedel ger? 

 

1.2 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Trageton 

(2005) som utvecklat och undersökt ASL menar att ASL är en vidareutveckling av programmet 

Writing to Read (WTR) som på 1980-talet utvecklades av John Henry Martin i USA. WTR går 

ut på att barnen lär sig att skriva och läsa på grundval av sina egna berättelser, vilket innebär 

att barnen lär sig att läsa genom sitt eget skrivande. WRT kombinerar enligt Trageton språkliga 

erfarenheter, tidigt skrivande, fonembaserad “invented spelling”, ljudriktig skrivning och 

användning av datateknologi.  

 

Hultin & Westman (2014) menar att en förutsättning för denna metod är den digitalisering som 

skett i svensk skola, där skolorna har utrustats med interaktiva skrivtavlor, datorer och 

projektorer och surfplattor. Hultin (2014) beskriver ASL på följande sätt: 

Klassrummen är utrustade med nätuppkopplade datorer med specialprogram som talande 

tangentbord, talsyntes, vanliga ordbehandlingsprogram med stavningskontroll och lekfulla 

bokstavsprogram. Vidare har varje klass utrustats med interaktiva skrivtavlor och projektorer. […] 

När barnen skriver på datorerna med ljudande tangentbord och talsyntes, får de bokstäver, ord, 

meningar och texter upplästa. Genom att eleverna hör och ser vad de skrivit får de en omedelbar 

respons på om de har skrivit det som de tänkte. (Hultin 2014, s.15) 

 

Hultin anser att kommunikationen kring texterna är en viktig del av ASL, t.ex. om ett ord som 

talsyntesen säger högt inte stämmer överens om med det som barnet hade tänkt skriva. Då 

föreslår man barnet att samtala med läraren eller en klasskamrat för att se var problemet ligger 

och för att komma vidare.  
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1.3 Kämpande nybörjarläsare och nybörjarskribenter 

Ulrika Wolff (2005) skriver i sin avhandling “Characteristics and varietis of poor readers” om 

olika grupper av elever som har det kämpigt med att läsa. Problemen kan bero på olika faktorer 

såsom bristande fonologisk, språklig och kognitiv förmåga, socioekonomisk bakgrund och 

sociala förhållanden, svag begåvning och andraspråksproblem. I det sistnämnda behöver det 

inte innebära att barnen som har svenska som sitt andra eller tredje språk har det kämpigt med 

ordavkodningen, utan att det kan handla om ett otillräckligt ordförråd eller att de inte är vana 

vid att läsa långa texter. Pearson, Hiebert & Kamil (2007) hävdar att det finns en stark koppling 

mellan läsförståelse och ordförråd och att det är viktigt att ordförrådet redan byggs upp från 

tidig ålder. Särskilt viktigt är detta för elever som inte har svenska som sitt förstaspråk då 

talspråket utgör en grund för skriftspråket då barnen möter en skriven text med hjälp av 

talspråkets ordförråd. 

 

Wolff (2005) poängterar att det inte finns en anledning att tro att alla barn som har det kämpigt 

med läsningen har likartade problem, vilket i sin tur innebär att det krävs olika pedagogiska 

insatser för dessa elever. Ett barn som har dyslexi, dvs. en mödosam och långsam 

ordavkodning, behöver träna på sin fonemiska medvetenhet och kopplingen mellan fonem och 

grafem. Här är det enligt Wolff (2005) inte en klok pedagogisk insats att föreslå mer läsning 

av skönlitteratur, då det inte skulle utveckla barnet med dyslexi.  

 

2. Teoretiska begrepp 

Nedan presenteras de teoretiska begrepp som används i undersökningen.  

2.1 Emergent Literacy   

Emergent literacy ingår i det övergripande begreppet literacy. Enligt Skoog (2012, s.41) kan 

emergent literacy förstås som “ hur barn skapar mening och agerar i och med skriftspråket 

innan de lärt sig läsa och skriva i konventionell mening”. Barn börjar redan i tidig ålder att 

utveckla kunskap om skriftspråket. Detta utmärks genom ett samspel med andra människor 

(Björklund 2008). Fast (2008) lyfter betydelsen av barnets uppväxtmiljö och menar att ”den 

miljö som barnen växer upp i är betydelsefull för barns vägar in i skriftspråket” (Fast 2008, 

s.38). Hon menar att barn ser och lär sig av vuxna omkring sig som läser och genom detta tar 

sina egna första steg att bli en läsare. Barn observerar och härmar en vuxens sätt att läsa, sitta, 
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hålla i en bok och bläddra vilket de sedan gör på likadant sätt. På det viset byggs det 

förutsättningen att bli en läsare. Detta behöver enligt henne dock inte bara förknippas med 

läsandet av böcker utan även andra medier som innehåller text och bild såsom tv och datorn.  

Fast (2008) hänvisar i sin bok till en studie som genomfördes av Teale och Sulzby och påpekar 

att den fortfarande är mycket modern och aktuell trots att den genomfördes redan på 1980-talet. 

Teale och Sulzby (1986) definierar emergent literacy på följande sätt: “emergent literacy is the 

reading and writing behaviours of young children that precede and develop in to conventional 

literacy” (Teale & Sulzby 1986, s.85, i Fast 2008, s 39).  

 

Teale och Sulzby (i Fast 2008, s.39) sammanfattar emergent literacy i fyra punkter:  

1. Utvecklingen av literacy börjar långt innan barnen börjar i formell undervisning.  

2. Literacy utvecklas i det dagliga livet.  

3. Barn lär sig skriftspråket genom att aktivt engagera sig i den egna världen. De samspelar 

socialt med vuxna i läs- och skrivsituationer; de utforskar skrift på egen hand och drar nytta 

av att betydelsefulla vuxna, framförallt föräldrarna, demonstrerar läsande och skrivande.  

4. Även om barns literacy-utveckling kan beskrivas i termer av generaliserande stadier, kan 

barn passera dessa stadier på ett otal sätt och i skiftande åldrar.  

 

Intressant här är att den nyaste forskningen håller med om alla äldre ovan nämnda 

beskrivningar av emergent literacy och vikten av den för att barnet ska lära sig att läsa och 

skriva. I en artikel från 2013 diskuterar Neumann och Neumann det de kallar emergent literacy-

färdigheter och som de anser är de viktigaste komponenterna för att utveckla förmågan att läsa 

och skriva. Till emergent literacy-färdigheterna räknar de bland annat kunskap om 

bokstavsnamn, bokstavsljud och olika skrivformat, och fonologisk medvetenhet (Neumann & 

Neumann 2013, s.231).  

 

2.2 Närmaste utvecklingszonen och stöttning 

Vygotskij är mest känd för det som kallas för den proximala/närmaste utvecklingszonen, på 

engelska zone of proximal development (ZPD). Han definierade zone of proximal development 

på följande sätt:  

It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more able peers. (Vygotskij, 1978, s. 86). 
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Begreppet syftar alltså på avståndet mellan den utvecklingsnivån en elev befinner sig på och 

den potentiella utvecklingsnivån som en elev kan uppnå med hjälp och stöd av en mer kunnig 

person som exempelvis en förälder, en lärare eller en klasskamrat för att klara det som eleven 

inte hade klarat av på egen hand (Vygotskij 1978).  

 

Dysthe och Igland (2003) menar att undervisningen inte är optimal om den är anpassad efter 

den nivån eleverna redan ligger på, utan bra undervisning är den som ger förutsättning för 

utveckling dvs. då den ligger inom elevernas potentiella utvecklingsnivå.   

 

Bruner (2006) beskriver stöttning som det stöd som byggs kring eleven i undervisning då denna 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Man kan se denna byggnadsställning som en 

metafor som byggs upp för att möta elevens behov och som nedmonteras när denna inte längre 

behövs. Säljö (2000) menar att detta stöd ofta handlar om en kommunikativ stöttning av olika 

slag. Det kan handla om att den som är mer kompetent agerar modell och visar hur man kan 

göra då den tänker högt eller enbart riktar elevens uppmärksamhet åt ett särskilt håll. Säljö 

(2012) poängterar dock att stöttningen inte ska fungera som lotsning där den mer kompetente 

(oftast läraren) presenterar en lösning istället för att utmana eleven. Vidare hävdar Gibbons 

(2006) att balansen mellan stöd och utmanande uppgifter är viktig. Om uppgiften är utmanande 

men stödet från den mer kompetente är för litet då kan det leda till uppgivande från elevens 

sida. Om uppgiften är enkel och eleven får för mycket stöd från den mer kompetente så sker 

ingen utveckling alls. 

 

Även digitala läs- och skrivhjälpmedel kan fungera som stöttning. Yelland & Masters (2007) 

beskriver tre olika typer av stöttning vid användning av datorer. Dessa typer är: cognitive 

scaffolding, affective scaffolding och technical scaffolding. Cognitive scaffolding innebär 

strategier som modellering och ifrågasättande från den vuxne, t.ex. under läsningen av en e-

book. Här fokuserar föräldern på barnets uppmärksamhet på skärmen och ställer frågor om 

innebörden av de markerade orden i texten. Affective scaffolding är där föräldern eller läraren 

ger positiv uppmuntran och feedback för att hjälpa barnet att utvidga sitt lärande till högre 

nivåer av tänkande. Detta kan exempelvis vara i form av att läraren sitter med eleven och 

uppmuntrar denna till att ljuda bokstäverna högt medan man spårar alfabetet med fingret på 

skärmen.  
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Technical scaffolding avser själva funktionerna i datorn/iPaden som stödjer barnens lärande 

och underlättar förståelsen och problemlösningsförmågan hos barnen. Detta kan vara i form av 

en alfabets-app som ger feedback och ändrar aktivitetsnivån baserat på barnets förmåga. Det 

kan även vara pilar och färger som hjälper till att hitta ord och bokstäver på skärmen.   

 

3. Tidigare forskning om digitala lärhjälpmedel 

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning om användning av digitala lärhjälpmedel i 

undervisning. 

 

3.1 Forskning i andra länder 

Clark och Luckin (2013) redovisar i en forskningsöversikt skolors erfarenheter kring 

användningen av iPad i undervisning. I studien ingick erfarenheter från Nya Zeeland, USA, 

Norge och Storbritannien. För att samla erfarenheter utifrån olika perspektiv undersöktes 

bloggar, populärvetenskaplig litteratur och tidningsartiklar. Clarks och Luckins syfte var att 

kritiskt undersöka konsekvenserna av iPad-användning för rektorer som fattar beslut om iPad 

ska köpas in till skolans verksamhet, för lärare som arbetar med den i klassrummet och för 

elever som ska utveckla sitt lärande med hjälp av detta digitala hjälpmedel samt för elevernas 

föräldrar.  

 

I översikten lyfter Clark och Luckin (2013) fram elevernas positiva inställning gentemot iPad 

då de anser detta lärhjälpmedel vara nödvändig i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Enligt 

Clark och Luckin kan iPad höja elevernas motivation och uppmärksamhet och ger möjlighet 

till interaktion eleverna sinsemellan. Dessutom ökar och stödjer iPad elevers lärande på ett sätt 

som tidigare var svårare eller till och med inte alls möjlig. Utöver detta möjliggör iPad en bättre 

dialog mellan skolan och hemmet, men även mellan lärare och elev. Därutöver menar Clark 

och Luckin att iPad kan komplettera och stötta undervisningen och på det sättet ge ett djupare 

lärande. 

 

Som tidigare nämnts var Clark och Luckin bland annat intresserade konsekvenserna av 

användningen av iPad i undervisningen för rektorer, lärare, elever och föräldrar. Det är 

rektorernas ansvar att se till att det finns tekniskt stöd och möjligheter att kunna integrera iPad 

i undervisningen. Det ska finnas tillgång till fungerande nätverk samt personal som ser till att 
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tekniken fungerar. När det gäller lärarnas roll menar de att iPad har förändrat den traditionella 

undervisningen och möjliggör ett större utbud av aktiviteter i klassrummet. Lärarna kan ha stor 

nytta av olika appar, kan ha en bra kommunikation med sina elever (via e-mail, facetime mm) 

och kan synliggöra det abstrakta med hjälp av bilder eller 3D och därmed bidra till en djupare 

förståelse. Då det gäller eleverna lyfter Clark och Luckin först och främst den väldigt positiva 

effekten i elevernas lärande. Studier har visat högre kreativitet och förbättrat produktivitet, mer 

självständighet, större engagemang, mer intresse och entusiasm och högre motivation bland 

elever som arbetar med iPad i undervisning. Föräldrarna är överlag mycket positivt inställda 

till att använda iPad. Föräldrarna ser ett större intresse för lärandet och ökat engagemang hos 

sina barn. Dessutom påpekar de att barnen skaffar sig kunskap och tekniska förmågor i 

samband med iPad-användningen. De lyfter även att barnen väljer att spendera mer tid med 

sina läxor. Dock nämns den kritiska aspekten av en ökad kostnad som föräldrarna behöver stå 

för ifall iPad blir stulen.  

 

Avslutningsvis hävdar Clark och Luckin att man inte borde ställa frågan om en iPad kan hjälpa 

barnen i deras utveckling, för detta finns det många belägg för att den gör, istället borde man 

ställa frågan hur iPaden kan användas för att stödja elever i deras lärande. Att använda detta 

kloka och effektiva hjälpmedel på rätt sätt är det viktiga enligt dem.  

 

Heindrich (2012) beskriver en studie om en skola i Kent där man införde iPads i 

undervisningen. Man kom fram till positiva resultat. Eleverna hade en positiv inställning 

gentemot iPad. Även en stor majoritet av lärarna var positiva till användningen av iPad i 

undervisning och menade att iPad utgjorde en mindre arbetsbelastning för dem, samt att man 

kunde spara pengar. Dessutom visade det sig att elevernas motivation höjdes, kvalitén på 

elevarbeten höjdes och att samarbetsförmågan hade förbättrats. Både elever och lärare 

uppfattade att iPaden var enkel att använda och att de arbetade mer effektivt.  

 

Neumann & Neumann (2013) beskriver i en forskningsöversikt om användning av 

touchscreen-hjälpmedel i form av iPads och Samsung Galaxy Tabs i tidig läsutveckling. Enligt 

Neumann & Neumann tyder mycket på att dessa touchscreen-hjälpmedel har potential att 

förbättra barns emergent literacy-färdigheter som exempelvis fonologisk medvetenhet. De 

menar i sin forskningsöversikt att digitaliserade böcker i form av e-böcker kan stödja barnens 

emergent literacy. E-böcker har utformats för att fokusera barnens uppmärksamhet på tryckta 

orden på skärmen som exempelvis text som lyser eller ändrar färg, form eller storlek när ordet 
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talas. Några e-böcker har en ordbok för att förklara svåra ord, spel, sånger mm. Som resultat 

ger e-böcker en annan men rik läsupplevelse än traditionella böcker. 

Neumann & Neumann refererar till McManis and Gunnewig (2012) som menar att för att stödja 

emergent literacy-utveckling är det viktigt för lärarna och föräldrarna att välja bra appar som 

barnen kan använda sig av både i skolan och i hemmet. Enligt McManis och Gunnewig (2012) 

ska dessa literacy-apps innehålla de följande funktionerna:  

- Vara åldersanpassade och kopplade till läskunnighet 

- Ha hög grad av interaktivitet som stimulerar alla sinnen 

- Bygga på förkunskaper 

- Uppmuntra barnens kreativitet, problemlösning och kritiskt tänkande 

- Ge en klar förståelse av arbetsuppgifter 

- Ge möjligheter för konstruktivt pararbete  

- Ge regelbunden feedback/återkoppling  

- Vägleda barnens prestanda snarare än att avsluta med resultat av att antingen lyckas 

eller misslyckas  

En viktig aspekt som de slutligen lyfter är att trots att barnen har en positiv inställning gentemot 

touchscreen-hjälpmedel så leder själva enheten inte alltid till engagemang och lärande.  

I artikeln Emerging Results From The Nation’s First Kindergarten Implementation of iPads av 

Bebell, Dorris och Muir från år 2012 presenteras preliminära resultat från delstaten Maine i 

USA där man vill undersöka iPads effekter på förskolebarns tidiga läsförmåga. Detta innebar 

att man delade ut iPads som lärhjälpmedel i 8 av deras 16 förskoleklasser, dvs. 129 barn fick 

en iPad medan 137 inte fick. I läs- och skrivkunnighetstester visade det sig att barnen som hade 

använt sig av iPaden under nio veckorna uppnådde högre resultat än de barnen som inte hade 

fått en iPad. Störst skillnad fann man i ett test där barnen skulle lyssna på ljudande bokstäver 

som de sedan skulle skriva ner. 

 

3.2 Forskning i Sverige och Norden  

Trageton har undersökt textskapande på dator i klass 1–4 under åren 1999–2002 i Norge, 

Danmark, Finland och Estland vilket motsvarar svensk förskoleklass till årskurs 3. Hans 

utgångspunkt är att barnen har lättare för att skriva än att läsa och att datorn är ett enklare 

skrivredskap än pennan för en 6-åring. Det som är speciellt inom detta forskningsprojekt är att 
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skrivandet för hand inte påbörjades med förrän i skolår 3 utan barnen var producenter av sina 

egna texter från och med förskoleklassen på datorn. Detta textskapande skedde i par med en 

klasskamrat, vilket innebar att det inte behövdes lika många datorer som elever. Tanken med 

att barnen skapade sina texter i par är att barn lär sig bäst i dialog med ett andra barn, dvs. i par 

och på detta sätt kan ta lärdom av varandra (Trageton 2005). Han menar även att eleverna fick 

fokusera på texten och dess innehåll istället för utseendet av varje handskriven bokstav. Att 

skriva för hand införs när eleverna är motoriskt redo och är bekanta med bokstävernas utseende. 

Trageton kommer fram till att elever som lärt sig läsa och skriva med datorn har klarat sig 

bättre längre upp i skolsystemet än de jämnåriga skolkamrater som lärt sig läsa och skriva på 

det traditionella sättet.  

 

Hylén (2013) beskriver en iPadsatsning som genomfördes på 13 skolor i Stockholms stad år 

2012. I dessa 13 skolor fördelades 2285 iPads från förskoleklass till gymnasiet. Några klasser 

hade en hel klassuppsättning medan man i andra delade på en iPad med en klasskamrat. 

Utgångspunkten i studien är att studera i vilka lärsituationer man framgångsrikt kan använda 

iPaden, om motivationen till lärande höjs då eleverna använder iPaden och om iPaden kan 

ersätta dator. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med lärare, elevsamtal, 

observationer, enkäter och skolans egna uppgifter. Det Hylén (2013) kommer fram till är att 

iPaden innebar positiv påverkan då det gäller motivation, samarbete, visualisering och 

kommunikation. Vidare påstod lärarna att man med hjälp av iPaden lätt kunde motivera elever 

då det finns ett stort antal appar (program) som är roliga och stimulerande att arbeta med. 

Dessutom ansåg man att iPadens storlek och platta skärm gör att elever lättare kan samlas runt 

iPaden jämfört med en dator samt att iPaden överträffar datorn då det gäller vikt, batteritid och 

inloggningshastighet. Utöver detta är det ett stort plus att det går att ta foton, spela in ljud och 

surfa.Utöver detta menar Hylén att iPaden kan fungera som bra stöd för elever i särskolan som 

har svårt med att minnas då inspelade filmer och bilder kan underlätta för eleverna.  

 

Hultin och Westman (2014) har följt ASL-verksamheten i Sandviken som var ett 

samverkansprojekt mellan Sandvikens kommun och Högskolan i Dalarna. Utgångspunkten i 

detta projekt är att undersöka hur villkoren för läs-och skrivlärandet påverkas både ur ett lärar- 

och elevperspektiv. Det man kommit fram till är att digitaliseringen av den tidiga läs-och 

skrivundervisningen har inneburit att lärarna radikalt har förändrat sin läs-och 

skrivundervisning. Utöver detta kommer man fram till att datorn innebar en attraktion från 

elevernas sida, samt en motivationshöjande och koncentrationsstärkande faktor, särskilt för 



13 
 

elever med läs-och skrivsvårigheter. Utöver detta kommer man fram till att lärarna kunde se en 

positiv läsutveckling hos eleverna och att eleverna ansåg arbetet med datorerna vara glädjefull 

som gjorde dem stolta över sina texter. Dessutom ansåg lärarna att digitaliseringen innebär 

stora möjligheter till individualisering då textskapandet kan ske utifrån elevens förutsättningar 

och att detta arbetssätt underlättar för elever med finmotoriska svårigheter då de inte behövde 

kämpa med att forma fina bokstäver. De hindren med detta arbetssätt man kom fram till var att 

det inte fanns tillräckligt många datorer eller att tekniken inte fungerade som den skulle.  

 

4. Metod  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metodval, urval, genomförande, databearbetning, 

trovärdighet och validitet, och forskningsetiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

För att undersöka de möjligheter och hinder som användningen av iPad innebär för kämpande 

elever har jag valt att göra en kvalitativ undersökning där jag använder mig av olika 

tillvägagångssätt för att finna svar på mina forskningsfrågor. De metoder jag väljer att använda 

mig av är intervjuer och observationer, dvs. en metodtriangulering, vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2011) gör att man kan se samma fenomen från olika håll och därmed öka 

tillförlitligheten.  

 

Jag valde att använda mig av intervjuer och observationer då jag anser att de är det bästa sättet 

att få en inblick i lärarnas upplevelser och erfarenheter av användningen av digitala hjälpmedel. 

Observationerna ger en bild av hur barn som har det kämpigt med att läsa och skriva arbetar 

med digitala hjälpmedel.  

 

4.2 Intervjuer 

Jag har valt att intervjua sex lågstadielärare. Detta har jag gjort för att få en större förståelse för 

hindren och möjligheterna med digitala läs- och lärhjälpmedel för elever som har det kämpigt 

med att läsa och skriva. Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervjumetod som 

enligt Dalen (2007) innebär att samtalet under intervjun är inriktat på bestämda ämnen som 

forskaren redan i förväg har valt ut. Dalen (2007) lyfter behovet av en intervjuguide vid en 
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semistrukturerad intervju, som innehåller centrala frågor och teman för studien. Intervjuguiden 

finns i Bilaga 1. 

 

Tre av de sex informanterna har jag stött på tidigare under min lärarutbildning De andra tre 

informanterna föreslogs av rektorer som jag skrev till och informerade om min studie via mail. 

Två av informanterna arbetar i samma skola vilket gör att jag bara använder mig av fem skolor 

i min studie. Jag har valt att kalla skolorna för S1, S2, S3, S4 och S5 samt lärarna för L1, L2, 

L3, L4, L5 och L6 för att behålla skolornas och informanternas anonymitet. Samtliga skolor 

ligger söder om Stockholm.  

 

Intervjuguiden skickades i förväg till samtliga informanter för att de skulle kunna förbereda sig 

inför intervjun och veta vad den handlar om tillsammans med de forskningsetiska principerna.  

 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonen som sedan transkriberades på datorn 

och skrevs ut för att kunna analysera. Även här frågade jag samtliga informanter om tillstånd 

och detta beviljades av alla. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) underlättar en 

ljudinspelning vid en intervju om man är ensam forskare då det kan vara svårt att skriva ner 

allt som informanterna säger. Intervjuerna varade i ungefär 35–45 minuter och jag var noga 

med att låta informanten tala fritt och att jag var uppmärksam på svaren för att kunna ställa 

följdfrågor.   

 

4.3 Observationer 

Jag har även valt att observera när elever skriver digitalt. Observationerna genomfördes i en av 

de intervjuade lärarnas klass. Det var läraren själv som föreslog det eftersom föräldrarna redan 

gett tillstånd att filma deras barn då klassen ingår i ett forskningsprojekt inom Skolverket. 

Eleverna är därför vana vid att spelas in. Eleverna som observerades filmades med mobiltelefon 

snett bakifrån så man bara kan se barnens händer och Ipaden. Jag filmade ca 30 minuter vid ett 

tillfälle och sex gånger på mellan 5–7 minuter.  

 

Jag har observerat tre lektioner i samma klass när eleverna skriver i par på en iPad för att få en 

bredare bild av verksamheten och för att inte ha ett slumpmässigt material som bara består av 

ett enda lektionstillfälle. Dessutom gjorde jag observationer för att vara ute på fältet och närma 
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mig den andres perspektiv på tillvaron, vilket enligt Lalander (2011) innebär att min studie kan 

kallas för etnografisk.  

 

4.4 Databearbetning  

Som ovan nämnts har jag spelat in intervjuerna på min mobiltelefon och transkriberat dessa 

med transkriberingsprogrammet oTranscribe, där man kan reglera ljud och hastighet. Enligt 

Dalen (2007) är det bra att använda sig av en inspelningsapparat eftersom det är viktigt att få 

med informanternas egna ord. Dessa skrev jag sedan ut i pappersform. Rennstam och 

Wästerfors (2011) menar att vid en analys av ett kvalitativt material måste materialet läsas om 

och om igen och på något sätt ordnas och delas upp. Jag läste igenom materialet flera gånger 

för att få en bra överblick över informanternas tankar och erfarenheter. Sedan analyserade jag 

dessa utifrån likheter och skillnader hos informanternas erfarenheter och utifrån återkommande 

teman.  

 

Observationerna av parskrivande på iPad som filmades med mobiltelefonen har jag tittat på 

flera gånger. Jag har fokuserat på barnens samspel, dialog och samtal samt vad som sker på 

iPaden då de skriver. Dessutom har jag fokuserat på stödet den svaga eleven får av den starka 

eleven och vilket stöd själva iPaden ger den kämpande eleven. Trots att jag observerade och 

filmade vid tre lektionstillfällen, har jag valt att endast analysera filmen på 30 minuter då den 

är representativ och mest fullständig.  

 

4.5 Validitet och Reliabitet 

Validitet och reliabitet är begrepp som används för att säkerställa kvalitén på undersökningar, 

där validitet handlar om att mäta det som är avsikten att mäta och reliabitet innebär hur 

tillförlitligt något är samt att samma resultat uppvisas vid olika tillfällen (Widerberg, 2002)  

 

Då jag har valt att använda mig av en metodtriangulering i form av intervjuer och observationer 

möjliggör det att man kan se samma fenomen från olika håll och därmed bidrar till ökad 

reliabitet (Ahrne & Svensson 2011). Utöver detta förstärks validiteten och reliabiteten i och 

med att jag har spelat in intervjuerna och filmat observationerna.  
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

Dalen (2007) tar upp de forskningsetiska principerna som man ska hålla sig till som forskare 

för att skydda medverkande i undersökningar. Dessa principer kallas för samtyckskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De intervjuade har fått 

information om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas. De har även samtyckt till att 

delta i undersökningen, samt fått informationen att inga utomstående kan identifiera dem. 

Deras svar kommer enbart att användas till denna undersökning.  

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag först resultaten från lärarintervjuerna och sedan 

elevobservationen där två elever skriver på en iPad i par.  

 

5.1 Lärarintervjuer 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för intervjuernas resultat och analysera dessa utifrån 

mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som har bedrivits inom detta 

område. Lärarnas svar är tematiserade. 

 

5.1.1 Orsaker till att elever kämpar med att läsa och skriva 

Informanterna lyfter flera olika orsaker till varför barn kan ha det kämpigt med att läsa och 

skriva. En orsak som alla de sex intervjuade lärare nämner är att det handlar vara svårigheter 

med att forma bokstäver, se exempel 1. Lärarna menar att barn i lågstadiet ofta har det lite 

kämpigt med att hålla i en penna och forma fina bokstäver. Vissa barn har lättare för det än 

andra. De påpekar att det är mycket lättare för en elev att skriva på en iPad eller en dator då 

barnen bara behöver trycka på en knapp istället för att hålla i pennan och forma bokstaven. Det 

stämmer med Tragetons (2005) resultat.  

 

Exempel 1: Finmotorik  

L3: För barn är det jättesvårt att hålla i en penna och samtidigt forma en bokstav. 

L5: En del har det kämpigt med att helt enkelt hålla i en penna. 

L6: Kämpigt med att forma bokstäver, dålig finmotorik. 
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Vidare menar informanterna att en orsak kan vara hemmets betydelse för läs-och 

skrivutvecklingen, se exempel 2. Här menar de att eleverna inte är vana vid att läsa och skriva 

då man inte har sett många i hemmet som läser eller skriver. Dessutom påpekar de att vissa 

elever kan ha det kämpigt med att läsa och skriva då de inte får stöd hemifrån med detta. Det 

kan bero på olika orsaker såsom att barnen inte lever hos sina föräldrar eller att föräldrarna 

själva inte kan läsa och skriva. Fast (2008) hävdar att för barn oftast literacy sker i interaktion 

med sina familjemedlemmar och menar att miljön där barnet växer upp i är betydelsefull för 

barnets vägar in i skriftspråket och att barn ser och lär av vuxna omkring sig hur man läser, 

sitter, håller i en bok och bläddrar. 

 

Exempel 2: Hemmets betydelse 

L1: Det kan handla om att man inte är en van läsare och skribent, kanske att man inte har sett många som 

läser och skriver hemma. 

L3: Sen kan det vara att man inte har en stöttande familj. 

L6: En del av dem har inte stött på så mycket språk hemifrån där man inte uppmärksammar språk tidigare. 

 

De anser även att brist på intresse och motivation för läsning och skrivning är en viktig orsak, 

se exempel 3. Har man ingen motivation till någonting blir det svårt att lära sig det menar L4. 

Motivationen är A och O då det gäller utveckling och lärande menar informanterna och påpekar 

att man med hjälp av de digitala lärhjälpmedel höjer elevernas motivation. L6 hävdar att iPaden 

och datorn är de enklaste redskapen i skolan för att höja ett barns motivation för läsning och 

skrivning och menar att man måste utnyttja detta. Även Hultin och Westman (2014) kommer i 

sin studie fram till att datorn är motivationshöjande och attraktiv för barnen och särskilt för 

barnen med läs- och skrivsvårigheter. Även Hylén (2013) hävdar i studien som gjordes i 

Stockholms stad år 2012 att iPaden ger en positiv effekt på barnens motivation. Utöver detta 

menar även Clark och Luckin att iPaden kan höja elevernas motivation och uppmärksamhet.  

 

Exempel 3: Motivation  

L4: Om du inte vill och inte har lusten att lära dig läsa och skriva då blir det svårt. 

L5: Men de som kämpar kan vara de inte har lust att lära sig skriva, de tycker att det är tråkigt. 

L6: En hel del är helt enkelt ointresserade i att läsa.  

 

Informanterna talar om olika kognitiva aspekter som gör det kämpigt för eleven att läsa och 

skriva, se exempel 4. Att inte kunna koppla ihop saker och ting, en språkstörning, fysiska 

orsaker eller en lättare utvecklingsstörning gör det väldigt kämpigt för eleverna med läsning 
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och skrivning. Här lyfter informanterna de digitala lärhjälpmedel som bra redskap och stöd för 

dessa elever som hjälper dem i deras läs- och skrivutveckling på ett sätt som annars inte skulle 

kunna vara möjligt. Även Hylén (2013) menar att iPaden kan fungera som bra stöd för elever 

i särskolan och kan underlätta för eleverna.  

 

Exempel 4: Kognitiva aspekter  

L2: Andra är födda med att inte riktigt kunna koppla ihop lika lätt som andra barn. Det kan alltså vara 

medfött. 

L4: Det kan vara rent fysiska orsaker, ett handikapp, en lättare utvecklingsstörning. 

L6: Sen kan det vara språkstörning eller att en elev inte hör alla ljud, vilket redan har bildats i magen. 

 

Utöver detta nämner informanterna även att dyslexi kan vara en orsak till varför barnen har det 

kämpigt med att läsa och skriva. De menar att för många barn är det så att bokstäverna hoppar 

och att det är dyslexi som ställer till det för dessa elever med att kunna läsa och skriva på ett 

bra sätt.  

 

Exempel 5: Dyslexi 

L1: Bokstäverna hoppar och ställer till det för eleverna, dyslexi med andra ord.  

L3: Sen kan det vara dyslexi, att bokstäverna hoppar. 

L5: Dyslexi är en stor faktor till varför många barn har det kämpigt i skolan.  

 

Ytterligare en aspekt som informanterna tar upp är att barnen helt enkelt har svenska som 

andraspråk och inte talar så bra svenska, vilket gör det svårt för dem att läsa och skriva på 

svenska, se exempel 6. Men de påpekar att dessa elever inte nödvändigtvis har svårigheter med 

att läsa och skriva på sitt modersmål utan att det är just det svenska språket som ställer till det 

för dem.  

 

Exempel 6: Svenska som andraspråk 

L2: Det blir ju svårt att läsa på ett språk som du inte ens talar. 

L4: Ja hur skriver man apa om man inte vet att det heter apa på svenska utan bara kan det arabiska ordet 

för apa. 

L5: En svårighet är ju att skriva på svenska när du är van vid ett annat skriftspråk.   



19 
 

 

5.1.2 Möjligheter med digitala lärhjälpmedel och olika appar 

Alla intervjuade lärare menar att det digitala lärhjälpmedel de använder sig mest av i sin 

undervisning är iPad. L2 och L6 använder sig även av datorn, men inte alls i lika stor 

utsträckning som iPaden. Som i exempel 7 framgår är det oftast de barnen som har kommit 

långt i sin läs- och skrivutveckling som gärna vill skriva på datorn. Därutöver använder sig 

även L3, L5 och L6 av smartboarden, medan de tre andra inte ens har tillgång till en smartboard.  

Smidighet 

L1, L5 och L6 menar att de hellre använder sig av iPaden än datorn då den ändå innehåller alla 

skrivprogram som finns på datorn och att den är smidigare att använda. Den är enkel att ta fram 

och starta igång. L1 påpekar dock att hon inte kan använda sig av iPaden för tillfället då de har 

blivit stulna vilket framgår i exempel 7.  

 

Tillgängligheten till iPad ser dock olika ut för de olika informanterna. L1 hade 14 iPads till 19 

elever innan de har blivit stulna. L2 har 13 iPads till 26 elever. L3 och L4 har två iPads i klassen, 

men har tillgång till flera iPads då eleverna är hos en lärare som driver ett ASL-projekt i skolan 

vilket jag återkommer till senare. L5 har tillgång till 16 iPads i en klass på 32 elever och L6 

har 12 iPads på 24 elever.  

 

Exempel 7: Ipad 

L1: Jag brukar använda iPaden ganska mycket men de har blivit stulna så just nu är det inte mycket 

digitalt vi skriver.  

L5: Det är nästan bara iPaden för där har du alla de här skrivprogrammen. 

L6: Ipaden använder jag mest men de eleverna som har kommit väldigt långt i sin läs- och skrivutveckling 

vill oftast gärna skriva på datorn och då får de göra det. 

Individualisering 

Någonting som alla de sex intervjuade lärarna lyfter fram som en stor möjlighet med att 

använda sig av digitala lärhjälpmedel med de kämpande eleverna är det stora utbud av olika 

program i iPaden. Enligt dem finns det alltid ett program som passar någon elev.  

 

En app på iPaden som samtliga informanter använder sig av kallas för Skolstil som beskrivs i 

exempel 8. Det är ett skrivprogram med talande tangentbord där eleverna får höra 

bokstavsljudet när de trycker på tangentbordet på iPaden. Talsyntesen läser upp ordet när man 
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trycker på mellanslag men läser upp hela meningen när man sätter punkt. Detta gör det möjligt 

för eleverna att direkt få feedback på det den skriver.  

 

Det finns även olika inställningar i appen som man kan ställa in såsom läshastigheten, med 

eller utan rättstavning, förhandsprognos av påbörjade ord, talsyntes på eller av samt 

bokstavsljud om man vill höra ljudet för varje bokstav. Alla dessa olika funktioner möjliggör 

att barnen får hjälp under sin skrivprocess. Detta är någonting som lyftes av L1, L5 och L6. 

Eleven får höra bokstavsljudet då den skriver en text i appen. Vill den exempelvis skriva 

bokstaven s men får av talsyntesen höra ljudet rrrrr då hör eleven att någonting inte stämmer 

och ändrar det. Dessutom är programmet kopplat till skrivaren så att man kan skriva ut de 

producerade texterna i efterhand.  

 

Exempel 8: Skolstil  

L1: Vi har en app som heter Skolstil som vi har på alla våra iPads. När barnen skriver så läser den upp 

ordet efter dem har skrivit klart och då kan de höra om det blir rätt eller fel. 

L5: Skolstil är ju bra då de får höra om de skrivit rätt. T.ex. om de vill skriva lapp men skriver lap då får 

de ju höra lap och förstår att det är någonting fel. Då testar de med ett till p och då får de höra lapp och vet 

att det är rätt nu.  

L6: Mina elever skriver väldigt mycket i appen Skolstil. Jag kan ju välja att stänga av rättstavning ibland 

för att testa om eleverna kan stava rätt på egen hand eller om det är iPaden som har stavat rätt. 

 

L1 och L6 berättar om ett program som kallas för Legimus som är ett program elever får som 

fått diagnosen Dyslexi. Programmet är en gratistjänst där alla böcker som finns på biblioteket 

finns inlästa. Man har som elev ett konto man loggar in med och söker den boken man vill, 

istället för att läsa boken får man höra istället och titta på bilderna samtidigt. Enligt L6 kan man 

även använda detta program på sin mobiltelefon vilket gör att eleven även kan lyssna på böcker 

hemma.  

 

Exempel 9: Legimus  

L1: Jag har en elev med dyslexi och med hjälp av Legimus får den ju ändå ta del av böckerna i biblioteket 

utan att behöva kämpa med läsningen.  

L6: Vi kan ju ha tyst läsning ibland. Då får den eleven lyssna på boken via Legimus och kan ändå delta i 

diskussionen om boken sedan. 
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L2 och L3 är de enda informanterna som talar om en app på iPaden som heter Bornholmslek- 

Fem pedagogiska språklekar enligt Bornholmsmodellen där det finns olika kategorier man kan 

välja emellan som exempelvis bygga ord, rimlek, hur orden låter i början, mitten och slut samt 

att barnen får lyssna på animerade sagor. L2 menar att den appen är en stor tillgång för både 

henne och de kämpande eleverna då hon kan individualisera och kan välja kategori utifrån det 

eleven behöver träna på samt för eleven då den i exempelvis kategorin rim får höra om hatt och 

katt rimmar eller inte.  

 

Som i exempel 10 framgår är det enligt L3 väldigt bra att eleverna får höra de olika 

bokstavsljuden och försöka koppla ihop dessa med bilder.  

 

Exempel 10: Bornholmslek  

L2: Sen finns det en bild på ett lok på iPaden och de får höra ordet genom att trycka på bilden och sedan 

får de som alternativ bokstäverna l, f och m. Nu ska barnen trycka på den bokstaven som ordet börjar med. 

L3: Det kommer en bild på en räv och så står det bokstäverna r, ä och v och så får de höra hela ordet räv. 

Trycker de på bokstaven r så får de höra ett långt rrrrrr och trycker barnet på ä så får det höra ääää och 

samma sak med v. Sen ska de dra bokstäverna i ett fält i rätt ordning. På detta sätt bildar de ord. Väldigt 

bra där att de får höra hur bokstäverna låter liksom. 

 

L2 och L6 berättar även om en app som heter Skrivguiden – Lär barn att forma bokstäver, 

siffror och mönster där eleverna ska dra med fingret över skärmen för att spåra bokstäverna. 

Appen är även uppbyggt på det sättet att man kan samla poäng för att motivera barnen.  

 

Exempel 11: Skrivguiden 

L2: Det finns även en app för eleverna som lite svårt att forma bokstäver. Där kan de dra med fingret över 

iPaden och forma bokstäverna och tränar på det sättet hur man skriver bokstaven. 

L6: Man kan spåra bokstäver, då spårar de med fingret bara på iPaden och det är jättebra motorisk hjälp. 

 

L3 och L4 arbetar i en förskoleklass vars skola driver ett projekt där man vill att barnen ska 

börja lära sig läsa tidigare. Projektet kallas för Write to read och drivs av en lärare som ansvarar 

för detta projekt i alla klasser i lågstadiet. Eleverna går till henne en gång i veckan i 40 minuter 

för att arbeta med Write to read/ASL dvs. att lära sig läsa genom att skriva digitalt. Detta projekt 

har som det framgår i exempel 12 lett till stor framgång och att eleverna har börjat lära sig läsa 

tidigare än vad de brukar göra.  

Exempel 12: Write to read/ASL 
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L3: Jättemånga börjar redan att lära sig läsa nu efter ett halvt år bara. Det är ett spännande projekt som 

antagligen kommer fortsätta nästa år. Alla barn oavsett vilka behov de behöver får den här undervisningen 

och läraren har ju koll på vad eleven behöver så att hon kan individanpassa plus att hon kan hjälpa alla då 

det bara är fem elever åt gången som är hos henne. 

 

L1 och L6 talar om en app som heter Sva-appen som innehåller böcker på flera olika språk, där 

man kan få boken och frågor upplästa, spela in svar mm. Man skapar olika konton till eleverna 

där det finns flera olika användningsområden. Om en elev exempelvis behöver mer träning i 

läsning kan läraren bara lägga in en enkel bok på svenska. När sedan eleven loggar in ser den 

boken och kan få den uppläst. Eleven kan även välja att läsa texten själv och spela in detta. 

Läraren har även möjlighet att lägga in frågor kring boken i programmet som eleven ska svara 

på. Även detta kan eleven spela in. Här har läraren möjlighet att i efterhand gå in och se vad 

eleven har åstadkommit. Läraren kan även lägga in olika språk beroende på elevens modersmål 

och eleven får texten uppläst på sitt modersmål vilket framgår i exempel 13. Eleven kan även 

klicka på texten och då vänder det upp som ett blad och texten byter till svenska istället. Även 

här kan elever spela in sig själva då de läser på sitt modersmål, vilket modersmålsläraren senare 

kan använda sig av.  

 

Exempel 13: Sva-app 

L1: Begrepp kan ställa till svårigheter, men då handlar det om läsförståelsen och inte själva läsningen. 

Därför är den här appen bra då de kan byta mellan svenska och sitt språk och se vad det heter på svenska  

L6: Sva-appen är till stor hjälp för eleverna som knappt pratar svenska. Där kan de lyssna på boken både 

på svenska och sitt modersmål. 

 

Samtliga informanter anser att möjligheterna med digitala lärhjälpmedel är stora, men bara om 

man använder dessa på rätt sätt.  

 

En av de mest positiva aspekterna med att använda sig av digitala lärhjälpmedel elever som har 

det kämpigt med att läsa och skriva menar samtliga informanter är att man kan individualisera 

och anpassa undervisningen efter elevens behov. Behöver en elev träna på läsningen då får den 

läsa med hjälp av olika program på iPaden, behöver eleven träna på att bygga ord så finns det 

även en app till det. Informanterna menar att iPaden har ett så stort utbud av program där man 

lätt kan hitta någonting som passar alla elever. Beroende på vilken svårighet eleven har med 

sin läsning och skrivning får eleven arbeta med det programmet som passar den bäst för att 

utvecklas i det den har det kämpigt med 
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Exempel 14: Individualisera 

L1: Jag kan ju välja vilka appar en elev ska jobba med beroende på vad den behöver. I våra 

planeringstimmar kan vi tänka att den eleven behöver jobba med den appen och den eleven med den appen. 

L2: Om jag vet att elev har det kämpigt med att bygga ord då får den sitta en stund med iPaden och träna 

på det. 

L6: Min planering har blivit så mycket enklare sedan vi har fått våra iPads. Beroende på vilka svårigheter 

elever har väljer jag program de får jobba med för att utvecklas i sin läsning och skrivning. 

 

Ytterligare en möjlighet med användningen av digitala lärhjälpmedel är att eleverna inte 

behöver fastna i sitt skrivande bara för att de har det kämpigt med att hålla i en penna och forma 

snygga bokstäver. Samtliga informanter menar att det är enklare för eleverna att skriva på 

iPaden eller på datorn än att skriva för hand. Här behöver de bara trycka på en knapp eller på 

en skärm, men att forma bokstäver med en penna upplever många barn för svårt.  

Finmotoriken 

Fyra av informanterna menar även att det är särskilt viktigt för pojkarna att de får skriva digitalt 

då de oftast har det lite svårare med finmotoriken och att forma bokstäver för hand än vad 

flickorna har. Fyra av informanterna menar att om det inte vore för iPaden så hade många av 

deras elever fastnat i sitt skrivande, vilket i sin tur hade lett till andra problem såsom dålig 

självförtroende och att halka efter i sin fortsatta skolgång.  

Längre texter 

Samtliga informanter hävdar även att skillnaden i det producerade mellan att skriva för hand 

och att skriva digitalt är väldigt stort, då barnen producerar betydligt mycket mer text när de 

skriver digitalt. Informanterna menar att eleverna fastnar ofta i att försöka forma fina bokstäver, 

sudda bort det om de har gjort fel och försöka fint igen. På iPaden går det snabbt att sudda bort 

och skriva rätt då man bara behöver trycka på skärmen med fingret och på bokstaven som man 

vill ska stå på iPaden. Detta är enligt informanterna så enkelt för barnen vilket gör att de inte 

behöver kämpa med sitt skrivande och producerar betydligt längre texter. Detta i sin tur ger 

ytterligare en möjlighet för eleverna då de nu kan fokusera på innehållet i texten de skriver 

istället för att fokusera på att skriva fint menar informanterna. Detta är en av Tragetons (2005) 

utgångspunkter inom ASL. Genom att skriva på datorn får eleverna fokusera på texten och dess 

innehåll istället för utseendet av de skrivna bokstäverna för hand.  

 

Exempel 15: Skriva digitalt och skriva för hand  
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L4: För barn är det jättesvårt att hålla i en penna och samtidigt forma en bokstav. En del elever vill att det 

ska bli snyggt och så kan de sitta och forma och sudda och forma igen och sudda igen och hålla på hur 

länge som helst men får inget gjort i slutändan. Det är svårt det här med pennan och speciellt killar har det 

oftast lite svårare med finmotoriken. Jag tror att det är en anledning till varför många killar tappar lusten 

för skolan och gör att de ger upp till slut. På iPaden däremot skriver de på en helt annan nivå. 

L5: När de skriver på iPaden har de mer fokus på innehållet än att de ska göra det snyggt. 

L6: Det är ganska stor skillnad på de barn som har det kämpigt med att skriva, för det går ju ibland inte 

ens att läsa vad de skrivit, men på iPaden ser både eleven och jag vad det står. 

Delaktighet och självförtroende 

Därutöver påpekar två av informanterna att digitala lärhjälpmedel ger möjlighet för de 

kämpande eleverna att hänga med i undervisningen dvs. där elevens svårigheter inte blir till ett 

hinder för eleven utan där eleven via de digitala hjälpmedlen kan vara en del av klassen och 

vara med i vissa uppgifter utan att behöva känna sig utanför. Om klassen exempelvis ska läsa 

en bok för att sedan svara på frågor kring innehållet av boken då kan barnen som har det 

kämpigt med att läsa bara lyssna på boken via diverse program och ändå vara med i 

diskussionen kring boken sedan. 

 

Exempel 16: Att inte känna sig utanför 

L1: Eleven får med hjälp av Legimus känna att den är en del av klassen och kan också prata kring böckerna 

vi läser. 

L2: Fördelen med digitala lärhjälpmedel är ju att de barnen som har det kämpigt får stöd av dessa verktyg 

och kan hänga med i olika uppgifter vi har i klassen och det är ju bra för självförtroendet  

Direkt feedback och självständighet 

En viktig aspekt som L1, L2, L5 och L6 lyfter är att de digitala lärhjälpmedelen gör att eleverna 

får direkt feedback på det de gör. Talsyntesen i appen Skolstil ger direkt feedback på det eleven 

skriver. Hör eleven ett annat ljud än vad det hade tänkt sig att skriva så vet det att det är fel. 

Stavar eleverna ett ord fel blir ordet understruket med röd färg som gör att eleverna vet att 

någonting är fel, vilket i sin tur leder till att eleverna kan klicka på ordet och få det rättstavade 

ordet som alternativ. Enligt exempel 17 behöver inte heller läraren vara på plats under hela 

skrivprocessen för att visa för eleverna vilka stavfel de har i sina texter, utan detta gör de 

digitala lärhjälpmedel istället. Utöver detta innebär det enligt L6 en mycket större 

självständighet från elevernas sida, samtidigt som inte hela klassen får veta att den eleven har 

svårigheter med skrivningen.  

 

Exempel 17: Feedback och Självständighet 
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L6: De får direkt respons, de behöver inte sitta och vänta på att läraren ska komma och titta hur bokstäverna 

är skrivna och om det är rätt, för det är ju programmet som ger direkt feedback istället.  

L6: Förut kunde eleverna säga “du behöver alltid hjälp av fröken” men nu kan den eleven jobba mer 

självständigt och jag behöver inte vara där hela tiden. 

Samarbete 

En möjlighet som alla intervjuade förutom L2 lyfter är att de digitala lärhjälpmedel tränar 

eleverna i samarbete, samtidigt som de lär med och av varandra. L5 beskriver i exempel 18 att 

det är bra för en kämpande elev att skriva i par med en elev som är lite starkare för att den ska 

få hjälp av den. Enligt henne turas eleverna om med att skriva varsin mening när de exempelvis 

skriver en berättelse och där hjälper den starka eleven den kämpande eleven med att komma 

igång med skrivandet. Dessutom menar L1 att eleverna hjälper varandra med stavningen och 

att ljuda ut de olika bokstäverna för varandra. Säljö (2000) talar om scaffolding och att detta 

stöd ofta handlar om en kommunikativ stöttning av olika slag där exempelvis den eleven som 

är mer kompetent agerar modell och visar hur man kan göra då den tänker högt eller enbart 

rikta elevens uppmärksamhet åt ett särskilt håll. Även Tragetons (2005) tanke med att barn 

skapar sina texter i par är att barn lär sig bäst i dialog med andra barn och på så sätt tar lärdom 

av varandra.  

 

Exempel 18: Samarbete  

L1: När eleverna skriver en saga tillsammans på iPaden hjälper de varandra med att producera 

något gemensamt. Oftast är det bra stöd för en kämpande elev att skriva med någon som är lite 

starkare som kan stimulera den eleven till att utvecklas.  

L5: En elev som har det lite kämpigt med att skriva brukar få lite hjälp av en lite starkare elev när 

de skriver ihop. Den eleven fungerar som extra stöd för den kämpande eleven och hjälper till med 

stavning osv. 

Språkstöd 

Alla intervjuade lärare menar att de digitala lärhjälpmedel är ett fantastiskt bra verktyg för 

elever som inte har svenska som modersmål och stora svårigheter med det svenska språket, då 

det finns väldigt många program som kan hjälpa dessa elever med att utveckla det svenska 

språket och framförallt att lära sig läsa och skriva på svenska. L1 menar i exempel 13 att många 

av dessa barn inte har specifika svårigheter med själva läsningen, utan att det kan vara 

ordförrådet och läsförståelsen som ställer till det för dem, då de inte behärskar de svenska 

orden. 
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I exempel 19 framgår att L1 anser att det är självklart att man inte förstår en berättelse som 

läraren läser om man inte vet vad alla dessa ord betyder på ens modersmål. Som tidigare nämnt 

påpekade L1 och L6 att Sva-appen är ett väldigt bra verktyg att använda sig av med elever som 

har det kämpigt med att läsa och skriva, på grund av för svag svenska. Ytterligare en svårighet 

dessa elever kämpar med kan vara att de är vana vid ett annat skriftspråk som till exempel 

arabiskan. Här menar L1, L2 och L6 att det är särskilt bra att arbeta med Skolstil exempelvis 

för att barnen på detta sätt via talsyntesen får höra hur de olika bokstäverna låter och hur de ser 

ut på svenska. L2 lyfter i exempel 10 appen Bornholmslek- Fem pedagogiska språklekar enligt 

Bornholmsmodellen som är utmärkt för dessa elever då de får direkt feedback på vad någonting 

heter när de klickar på bilden.  

 

Exempel 19: Svenska som andra eller tredjespråk  

L1: Hur ska man förstå en berättelse om man inte vet vad själva orden betyder på ditt modersmål. De 

digitala lärhjälpmedel hjälper dessa elever att bygga upp ett större svensk ordförråd som hjälper de att 

utvecklas i sin läsning och skrivning i svenska. 

L6: Sva-appen är till stor hjälp för eleverna som knappt pratar svenska. Där kan de lyssna på boken både 

på svenska och sitt modersmål. 

Motivationshöjande 

Den största möjligheten och det bästa med digitala lärhjälpmedel är enligt alla de sex 

intervjuade lärarna att iPaden och datorn höjer motivationen oerhört mycket. Informanterna 

menar att de digitala lärhjälpmedlen innebär en läs- och skrivlust per automatik hos eleverna. 

Det är inte lika lätt att få eleverna att vara engagerade då det gäller att skriva för hand som det 

är när barnen får skriva på iPaden. Speciellt gäller det de eleverna som har det kämpigt med att 

läsa och skriva på grund av olika orsaker. L6 exempelvis säger att eleverna som har det kämpigt 

med att läsa och skriva på grund av koncentrationssvårigheter har stor nytta av de digitala 

lärhjälpmedel då de orkar mera. L3 påpekar att eleverna inte protesterar när de ska skriva 

digitalt då de gillar det mycket, eftersom iPaden fångar elevernas intresse. L1 hävdar att 

motivationen är en viktig faktor för barnens lärande och menar att de digitala lärhjälpmedel är 

så pass motivationshöjande att det vore tjänstefel att inte använda sig av dem i sin undervisning.  

 

Exempel 20: Motivation  

L1: Inget motiverar barnen till att skriva lika mycket som iPaden och därför anser jag att det vore tjänstefel 

att inte använda mig av den i undervisningen, eftersom motivationen är viktig för barnens lärande. 

L3: Ingen elev har någonsin protesterat när jag har sagt att de ska skriva på iPaden. De vill att börja sätta 

igång direkt.  
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L6: Det finns en stor vinst med iPaden. Många gånger har kämpande elever koncentrationssvårigheter och 

det är för den gruppen iPaden är bäst, där man ser störst skillnad, för de orkar en hel lektion och det gjorde 

de inte förut innan vi hade iPads.  

Lust och ökad uthållighet 

Informanterna menar att eleverna orkar betydligt mycket mera under en lektion då de använder 

digitala lärhjälpmedel i förhållande till då de inte använder digitala lärhjälpmedel. En annan 

aspekt som samtliga lärare lyfter är att eleverna tycker att det är roliga att skriva digitalt än att 

skriva för hand. Det är enklare och de får direkt respons av iPaden istället för att behöva vänta 

på läraren.  

5.1.3 Hinder med digitala lärhjälpmedel 
Trots att möjligheterna med användning av digitala lärhjälpmedel är stora så tar informanterna 

ändå upp några hinder med dess användning.  

Teknikstrul 

Samtliga informanter upplever det som ett problem när tekniken inte fungerar som den ska. 

Det kan handla om att iPaden inte går att starta, nätverket inte fungerar, datorn krånglar, att 

iPaden inte går att koppla till skrivaren mm.  

 

L2 tar upp irritationen som uppstår när läraren har planerat ett arbetsmoment med digitala 

lärhjälpmedel, men dessa inte fungerar som de ska, vilket gör att lektionen inte blir lyckad. 

Dessutom menar hon att barnen blir arga när tekniken inte fungerar då de så gärna vill arbeta 

med iPaden. L5 uttrycker att om man använder sig av digitala lärhjälpmedel i undervisningen 

så pass mycket i ens skola då måste man ha tillgång till teknisk support i skolan för att kunna 

åtgärda de tekniska problemen som uppstår. L6 berättar om en situation då barnen hade skrivit 

en enligt henne fantastisk saga på datorn som helt plötsligt stängdes av och inte kunna startas 

om igen. Sagan försvann och eleverna blev ledsna.  

 

L3 menar att väldigt många program är kopplade till internet och det kan man inte alltid förlita 

sig på att det fungerar som den ska, vilket kan bli ett hinder i användningen av digitala 

lärhjälpmedel. L4 har en smartboard i klassen men denna reagerar inte på fingrarna och touchen 

som den ska och hon menar att de har väntat på en tekniker i flera veckor som ska komma för 

att åtgärda detta. Hultin och Westman (2014) upplevde också tekniken som inte fungerade som 

den skulle som ett hinder i sin ASL-studie i Sandviken. Även Clark och Luckin (2013) tar upp 
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detta och menar att det ska finnas tillgång till fungerande nätverk och samt personal i skolan 

som ser till att tekniken fungerar som den ska.  

 

Exempel 21: Tekniken  

L2: Att planera en lektion och sedan fungerar inte tekniken som den ska kan ställa till det ordentligt. 

L3: Man förlitar sig på att tekniken funkar, men det kan man inte då den också kan krångla ibland och det 

är ett störande moment i undervisningen. 

L6: Helt plötsligt stängdes datorn och allt var borta. Barnen var ledsna såklart. 

Smygsurfing 

Ett annat hinder som L1, L5 och L6 nämner är själva funktionen att kunna gå ut på internet och 

surfa. Informanterna menar att det alltid är någon elev som inte gör det som den ska göra, utan 

istället surfar på internet. L1 hävdar att det är ett hinder för läraren då barnen har den 

möjligheten att göra annat på iPaden än det de ska göra, eftersom iPaden erbjuder detta.  

 

Exempel 22: Internet  

L1: Det finns alltid minst en elev som är inne på Youtube istället för att göra det den ska göra.  

L5: Barnen tycker att det är häftigt att kunna söka på vad som helst på Google och då gör de det ibland, 

istället för att använda sig av skolstil som jag har bett de om.  

L6: Det är ett hinder i sig att barnen har tillgång till den funktionen och som lärare måste man vara vaken 

på att se vad det är barnen egentligen gör med iPaden. 

Kritiska föräldrar 

L1, L2 L5 och L6 menar att föräldrarnas syn på användningen av digitala lärhjälpmedel kan 

vara ett hinder. Enligt dem är det trots den enorma digitala utvecklingen i samhället väldigt 

många föräldrar som är kritiska gentemot användningen av digitala lärhjälpmedel i 

undervisningen. L1 säger att vissa föräldrar anser att deras barn har en förskräcklig handstil 

och vill att barnet tränar på att utveckla den istället för att skriva på iPaden. Även L2 påpekar 

att det är oerhört viktigt för vissa föräldrar att deras barn kan skriva för hand och har en kritisk 

inställning gentemot att skriva på iPaden eller datorn i skolan. L5 berättar att några föräldrar 

på ett utvecklingssamtal har yttrat önskemål om att deras barn inte ska använda iPaden i skolan 

då barnet kan göra det i fritiden och att barnet istället ska lära sig skriva snyggt för hand.  

 

L6 hävdar att föräldrarna blir till ett hinder då de ifrågasätter lärarens profession och kännedom 

om det positiva med digitala lärhjälpmedel om de säger att de inte vill att barnen ska använda 

iPaden i skolan. Detta är enligt henne störande då föräldrarna måste lita på att läraren vet vad 

som är bäst för elevens utveckling.  
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Exempel 23: Föräldrar 

L1: Deras barn har en förskräcklig handstil och föräldrarna vill att de tränar på det.  

L2: De vill inte att deras barn ska använda iPaden i skolan. 

L6: De ifrågasätter oss och litar inte på att vi vet vad som är bäst för deras barns utveckling.  

 

Trots detta hinder med föräldrarnas kritiska inställning gentemot användningen av digitala 

verktyg hävdar informanterna att det viktiga som lärare att visa för föräldrarna själva 

programmen som barnen använder för att utvecklas i sitt läsande och skrivande, vilket i sin tur 

oftast leder till att föräldrarna visar mer förståelse för användningen av digitala lärhjälpmedel. 

Dessutom menar L6 att det är väldigt enkelt att övertyga föräldrarna om användningen av 

digitala lärhjälpmedel när de ser sina barns utveckling i läsande och skrivande med hjälp av 

exempelvis iPaden. L2 hävdar att efter några veckors användning av digitala lärhjälpmedel och 

framsteg hos eleven leder det till att föräldrarna blir intresserade och frågar efter bra och 

användbara appar som barnen kan använda sig av hemma.  

Samarbetssvårigheter och lotsning 

Tidigare nämner jag möjligheten av att kunna lära sig av varandra då man skriver i par på 

iPaden eller datorn. Detta är helt klart en möjlighet, men enligt L3, L4, L5 och L6 kan det även 

bli till ett hinder och ett problem. De menar att när barnen ska skriva en berättelse i par på 

iPaden, där de ska turas om med att skriva en mening var, kan det bli så att det barnet som har 

det kämpigt med att läsa och skriva inte bryr sig om vad den andre skriver och håller på med 

annat tills den får skriva och använda iPaden igen. L5 hävdar att hon har sett många elever bara 

stirra i luften och göra annat än att hjälpa sin skrivkompis att forma en gemensam berättelse på 

iPaden tills det blir deras tur igen att skriva. Utöver detta nämner L5 att vissa elever utnyttjar 

situationen då de sitter med en stark elev då de låter denna att göra hela jobbet eller där den 

svaga eleven inte anstränger sig och vill få allt serverad av den starke eleven. 

 

Dessutom menar L4 att ibland kan bli så att eleverna inte vill skriva med varandra i par om de 

exempelvis har bråkat under rasten, eller för att de inte känner sig tillräckligt utmanade när de 

arbetar med en viss elev. Hon påpekar dock att det är sällan som elever vågar ta upp detta med 

sin lärare.  

 

Exempel 24: Skriver barnen verkligen i par?  

L3: Många barn bryr sig inte om vad skrivkompisen skriver utan bara om vad de själva skriver.  
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L:4: Ibland är själva kombinationen av paret också ett problem då de inte vill samarbeta med varandra. 

L5: De bara stirrar i luften och är helt ointresserade av texten, men att sedan själva använda iPaden och 

skriva en mening det älskar dem. 

Bristande tillgång och stöldrisk 

Ytterligare ett hinder med digitala lärhjälpmedel är om man inte har tillgång till dessa på grund 

av olika orsaker. En orsak som L3 och L4 nämner är att de inte har egna iPads i sitt klassrum 

som de kan använda sig av. Som tidigare nämnt går deras elever till en speciallärare som håller 

på med Write to Read, men de anser att de själva också skulle vilja ha tillgång till några iPads 

i klassen. L6 har i förhållande till L3 och L4 stor tillgång till iPads men anser att det skulle vara 

ännu bättre om man kunde ha en iPad till varje elev istället. Då kan hon som lärare lättare styra 

om eleverna ska skriva själva eller i par. Hon anser att det lätt blir så att barnen alltid skriver i 

par då hon bara har 12 iPads till 24 elever.  

 

L1 däremot har ett ännu större problem vilket verkligen blir till ett hinder och det är värdet av 

de digitala lärhjälpmedel som i sin tur kan leda till inbrott i skolan, vilket för tillfället är ett 

faktum i skolan där L1 arbetar. Just nu har hon inte alls tillgång till dessa på grund av inbrottet. 

Clark och Luckin (2013) tar upp den kritiska aspekten av en ökad kostnad ifall iPaden blir 

stulen.  Datorerna och iPaden kostar mycket pengar och den ekonomiska aspekten kan bli till 

ett hinder för skolorna att köpa in dessa. Hultin och Westman (2014) upplevde i sin studie att 

det var ett hinder om det inte fanns tillgång till tillräckligt många datorer.  

 

Exempel 25: Tillgång på digitala lärhjälpmedel  

L1: Ja det blir ju svårt när jag inte har några iPads alls just nu. 

L3: Jag önskar att jag hade ett tiotal iPads i klassen för att använda i min undervisning.  

L6: Tänk om varje elev skulle ha sin egen iPad, det hade varit det optimala. 

 

Informanterna lyfter flera olika skillnader i barnens läsande och skrivande med digitala 

lärhjälpmedel och utan digitala verktyg. Som tidigare nämnt anser lärarna att de digitala 

lärhjälpmedel höjer elevernas motivation oerhört mycket.  

Döljer problem 

En negativ aspekt som både L1 och L6 tar upp är att när barnen skriver för hand är det för 

läraren tydligare att se vilka fel det är barnen gör då det gäller stavning. Enligt dem syns detta 

inte lika mycket på iPaden då barnen får hjälp av rättstavningshjälp och att orden blir 

understrukna i rött när de är felstavade, vilket barnen lätt kan ändra.  
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Exempel 26: Skillnader med och utan digitala lärhjälpmedel 

L1: Barnen skriver så mycket mer text på iPaden under en lektion än vad de hade gjort för hand. 

L5: Den mängden text de producerar på iPaden under en lektion skulle de inte ens producera på två eller 

tre lektioner om de hade skrivit för hand. 

L6: I skrivandet för hand ser man så tydligt vilka fel det är barnen gör då det gäller stavning för då gör de 

samma misstag hela tiden på alla ord. Då kan man exempelvis se att det är dubbelteckning som är 

problemet. På iPaden syns det inte lika mycket för då har du kanske påkopplat stavningsprogram. Sen 

förstår ju barnen om det är rött understryket då är det felstavat och då vet de att de kan klicka på det för att 

få det rätta alternativet istället. Sen blir de ju svårt för mig att veta om de kan stava eller inte. Där är ju 

skrivandet för hand bättre. Men där är ju frågan vad man tittar på, rättstavning eller innehållet? 

   

5.2 Observation av parskrivande på Ipad 

I denna del kommer jag att redogöra för en inspelad observation på ca 30 minuter då två elever 

skriver en deckare tillsammans på iPaden. Den ena eleven är en kämpande läsare och skribent. 

Först ges en översikt över observationen. Sedan ges exempel på digital stöttning och på 

kamratstöttning. Sist diskuteras vilka möjligheter och hinder som Ipaden ger den kämpande 

eleven. 

5.2.1 Klassen, lektionen och uppgiften 
Inspelningen är gjord under klassens första lektion en torsdag förmiddag. Eleverna ska skriva 

en deckare i par som enligt läraren ska vara rolig, spännande och intressant. Eleverna uppmanas 

att växelvis skriva en mening var på Ipaden. 

 

Samtliga funktioner i appen Skolstil, såsom talsyntes, rättstavning, förhandsprognos av 

påbörjade ord, samt bokstavsljud om man vill höra ljudet för varje bokstav, är aktiverade när 

eleverna börjar skriva. Det elevpar som observeras och filmas består av en stark flicka, E1, och 

en kämpande pojke, E2. Enligt läraren har pojken stora problem att läsa och skriva. 

5.2.2 Observationen – en överblick 

Det är E1 som börjar skriva på Ipaden och det är också hon som utan att diskutera med E2 

bestämmer vad deckaren ska handla om – en försvunnen ring. E1 skriver den första meningen 

och E2 sitter tyst vid sidan av och leker med en pennvässare. E1 skriver första meningen där 

varje bokstavljud sägs högt av talsyntesen och hela meningen läses upp högt när E1 sätter 

punkt. Meningen “Det var en helt vanlig dag i ett hus i huset bodde familjen Boström” är 

slutprodukten av första meningen. När E1 skriver är iPaden till hjälp då eleven skriver “Det 
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var en helt vanlig dag i ett hus h” och hon hör ljudet h vilket enligt henne inte ska stå där. Snabb 

trycker hon på iPaden, tar bort bokstaven h och ersätter med bokstaven i istället. Ordet familjen 

ändras per automatik till det rättstavade då E1 egentligen hade skrivit familgen med bokstaven 

g, men funktionen i appen gör att den rättar sådana misstag av sig själv.  

 

Det nästa som är intressant att se är att när E1 skriver bostr ger iPaden en förhandsprognos av 

det påbörjade ordet och det som syns på iPaden är namnet Boström. E1 ser detta och tar bort 

hela ordet och skriver nu namnet Boström med stor bokstav istället. Eleven uppfattar efter bara 

några skrivna bokstäver att det ordet som hon hade tänkt skriva dyker upp som 

förhandsprognos på iPaden, vilket gör att hon tar bort alla bokstäver och skriver om ordet på 

nytt, men med skillnaden att nu använda sig av storbokstav i början. Här kan man tydligt se att 

iPaden fungerar som stöd och hjälp i barnets skrivande.  

 

När E1 väl har avslutat meningen med en punkt läses hela meningen högt av talsyntesen, vilket 

gör att E1 sätter ett kommatecken efter “..i ett hus, i huset bodde..”. I och med att talsyntesen 

läser upp hela meningen uppfattar eleven att någonting inte stämmer och att det låter konstigt, 

vilket i sin tur leder till att eleven sätter ett kommatecken istället. Eleven lyssnar på hela 

meningen igen och känner sig nöjd nu.  

 

Under hela första meningen är E2 tyst och säger inte ett enda ord. Han håller i en pennvässare 

som han slår på bordet vid tre tillfällen. Han försöker även under ett tillfälle att testa om det 

dyker upp någonting på iPaden om han rör denna med pennvässaren.  

 

E1 frågar sin skrivkamrat vad de ska skriva nu, men han svarar inte. E1 fortsätter att skriva, 

fast det egentligen är så att de ska turas om. E1 skriver “dom hade en värdefull ring och frun 

skulle på en fest men då upptäckte dom att ringen var borta.  Läraren kommer till elevparet och 

uppmanar dem att byta iPaden nu så att E2 får skriva. 

 

E1 tar initiativet och säger att E2 ska skriva “Å nej ringen är borta.” och uppmanar honom att 

skriva ett talstreck vilket han inte hittar och E1 istället försöker att trycka på iPaden, vilket i sin 

tur E2 inte tillåter då han puttar bort hennes händer och säger att det är hans tur att skriva. E1 

hjälper E2 att hitta talstrecket. E2 börjar med att leta efter bokstaven å på iPaden samtidigt som 

E1 trycker på knappen som gör att det blir stor bokstav. Medan E2 letar efter bokstaven å pekar 

E1 med fingret vart han kan hitta bokstaven och säger högt ååå, vilket gör att E2 skriver “Å”. 



33 
 

Här kan man tydligt se att E1 fungerar som stöd för E2 och hjälper denna i sitt skrivande, dels 

genom att bokstavera, dels genom att hitta bokstäverna på iPaden.  

 

Efter det bokstaverar E1 och säger n vilket E2 reagerar på och undrar vad han skulle skriva. 

Efter att E1 har sagt att han ska skriva nej så gör E2 det på egen hand. E1 läser upp vad som 

hittills har skrivits vilket leder till att E2 uppfattar det som att han ska skriva “å nej” igen. För 

att förtydliga att någonting är fel sätter E1 en punkt vilket gör att hela meningen läses upp. E2 

skrattar och tar bort det sista han hade skrivit så att det bara är “Å nej” kvar. Även här kan man 

se att talsyntesen som läser upp hela meningen gör att eleven uppfattar att någonting är fel och 

ändrar detta.  

 

E1 bokstaverar och säger rrrr dvs. första bokstaven i ordet ringen, men E2 blir irriterad och 

säger att han vet hur man skriver det. E2 skriver bokstav för bokstav och talsyntesen säger 

bokstäverna högt, vilket även E2 gör.  Även de kommande två orden klarar E2 av på egen hand 

men E1 sätter ett kommatecken utan några invändningar från E2. E1 fungerar här nästan som 

lärare som vet bättre och lägger till någonting i texten som E2 utan några invändningar 

accepterar. 

 

Efter kommatecknet ska E2 skriva “sa fru Boström” vilket han klarar av men ordet Boström 

skriver han med liten bokstav till en början. E1 uppmärksammar honom på att det ska vara stor 

bokstav och han tar bort hela ordet. Intressant här är att E1 tidigare skrev namnet Boström med 

liten bokstav, men efter att ha fått hjälp av iPaden ändrade det till stor bokstav istället. E1 har 

nu lärt sig att namnet Boström ska skrivas med storbokstav. När E2 då skriver “Bost” ger 

iPaden en förhandsprognos av ordet “Boström” vilket gör att E2 bara trycker på mellanslag 

och på iPaden står det nu “Å nej ringen är borta, sa fru Boström.” E2 har erfarenhet av att skriva 

på iPaden och vet att när iPaden ger en förhandsprognos av ett ord brukar det vara rätt, vilket 

gör att han bara trycker på mellanslag och accepterar det av iPaden förslagna ord.  

 

Så fort E2 avslutar meningen och talsyntesen läser upp den räcker han över iPaden till E1 och 

säger “Så det är din tur.” E1 skriver sin mening utan några svårigheter och denna gång är E2 

med och hjälper till att producera texten tillsammans till skillnad från tidigare. E1 skriver “Vi 

har en deckare, sa herr Boström.”  
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På en gång tar E2 tag i iPaden och frågar vad han ska skriva och E1 kommer med ett förslag. 

Intressant här är att se E2:s vilja av att skriva på iPaden till skillnad från tidigare då han inte 

uppmärksammade E1 om att det var hans tur med att skriva. Ipaden verkar här höja barnens 

motivation till skrivandet och gör att barnet vill sätta igång med skrivandet på en gång, E2 

hittar nu på egen hand talstrecket och trycker på det. Här kan man se vikten av det Trageton 

(2005) lyfter med att man i skrivandet i par tar lärdom av varandra, eftersom E2 nu har lärt sig 

av E1 var på tangentbordet man kan hitta talstrecket. 

 

E2 skriver “ja hej vi har n”, eftersom E1 säger “ja hej vi har en”, men E2 uppfattar ordet en 

som bokstavsljudet n bara och skriver detta på iPaden och känner sig nöjd när talsyntesen säger 

en, vilket för E2 låter som n. E1 tar bort bokstaven n och säger att han ska skriva bokstaven e 

och bokstaven n istället och pekar på dessa på iPaden. E1 fungerar här igen som lärare som vet 

vad och hur det ska skrivas och agerar som stöd som bokstaverar hur exakt E1 ska skriva ordet 

en och vart E2 hittar dessa bokstäver på tangentbordet.  

 

Nästa ord ska vara “värdefull” men E2 hittar inte bokstaven v och frågar E1 om hjälp att hitta 

bokstaven. E1 pekar nu inte med fingret utan ger E2 lite hjälp och säger “där nere”, vilket gör 

att E2 följer med både ögat och fingret över alla bokstäver som befinner sig på tangentbordets 

understa rad. E2 hittar bokstaven v, trycker på den och säger högt v tillsammans med 

talsyntesen. E1 fortsätter nu och säger att nästa bokstav befinner sig i mellersta raden, vilket 

gör att E2 gör samma sak igen och hittar bokstaven ä och trycker på den.  

 

E1 bokstaverar nu som vanligt och säger rrr, ddd och eee, som E2 hittar snabbt och trycker på. 

På iPaden dyker nu upp en förhandsprognos av ett ord som gör E2 lite fundersam. Han frågar 

E1 om det är rätt ord men hon säger att han istället ska skriva bokstaven f, vilket han lyssnar 

på. Efter att E2 har skrivit klart ordet “värdeful” säger han att det är fel och påpekar att ordet 

är understruket med röd färg. I och med att ordet blir understruket med röd färg uppfattar eleven 

på en gång att det är fel, trycker på ordet, får det rätta alternativet “värdefull” och väljer detta 

alternativ och avslutar meningen på egen hand genom att skriva ordet ring. E1 tar tag i iPaden 

eftersom det är hennes tur, men E2 vill fortsätta skriva. Läraren hör detta och säger att de ska 

turas om.  

 

E1 sätter igång och skriver men E2 slår med pennvässaren på iPaden, varav läraren ingriper 

och tar bort iPaden och säger att han kan förstöra iPaden om han håller på sådär. E1 fortsätter 



35 
 

med berättelsen men när det är E2:s tur att skriva och han frågar vad han ska skriva, då svarar 

E1 med en irriterad röst att han får skriva vad han vill och att han ska använda sin fantasi. Det 

verkar som om E1 börjar tröttna på att skriva med E2. 

 

E2 hängde inte med när E1 skrev meningen innan vilket gör att han inte vet vad han ska skriva. 

Läraren kommer till hjälp och ger E2 tips på vad han skulle kunna skriva, vilket i sin tur leder 

till att E1 fortsätter med att bokstavera texten för E2. Elevparet fortsätter att skriva en lång 

berättelse och när de är klara skriver läraren ut denna två gånger så att varje elev får ett 

exemplar.  

 

Klassen samlas de sista 15 minuterna och skrivparen ska läsa upp sina producerade texter. 

Tyvärr tar lektionen slut innan mitt observerade elevpar får läsa upp sin berättelse men läraren 

lovar de att ska få göra det dagen efter.  

5.2.3 Stöttning i observationen  

Utifrån min observation kan man dra slutsatsen att det sker väldigt mycket stöttning när barnen 

skriver en deckare i par. Stöttningen kan ske i form av kamratstöttning då den ena eleven 

hjälper den andra och i form av digital stöttning där själva iPaden stöttar eleverna. Den digitala 

stöttningen får eleverna av iPaden via talsyntesen som läser upp det skrivna, via 

förhandsprognos av ord, via röd färg som stryker under ord vid felstavning mm. 

Kamratstöttningen sker i form av att den starka eleven bokstaverar, ljudar bokstäverna, visar 

var den kämpande eleven hittar bokstäverna på iPaden och även uppmärksammar om 

eventuella misstag som görs. Den starka eleven fungerar nästan som lärare som försöker att 

utveckla den kämpande eleven. Ibland ändrar den starka eleven i texten utan att 

uppmärksamma den svage eleven på att något är fel. 

Som framgår av observationen är det främst den starka eleven som kan utnyttja den tekniska 

stöttningen.  

 

6. Slutdiskussion  

Sammanfattningsvis kan man se att samtliga informanter som intervjuades har en positiv 

inställning gentemot användningen av digitala lärhjälpmedel. De nämner många möjligheter 

med dess användning. Trots att de tar upp några hinder som exempelvis tekniken som inte 

fungerar, internet där eleverna kan hålla på med annat än de ska, föräldrarnas syn på 
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användningen av digitala lärhjälpmedel och skolans tillgång till digitala lärhjälpmedel, så 

överväger möjligheterna hos alla de intervjuade lärarna. Dessutom menar lärarna att barnen 

som har det kämpigt med att läsa och skriva utvecklas enormt med hjälp av de digitala 

lärhjälpmedel vilket de har kunnat se i sina klasser. Lärarna lyfter aspekter som höjd 

motivation, mer producerad text, direkt feedback av iPadens funktioner i form av talsyntes och 

rättstavningsprogram med mera, stöd i läsning med hjälp av diverse läshjälpmedel och 

undanröjning av finmotoriska problem som viktiga faktorer för eleverna som har det kämpigt 

med att läsa och skriva. Lärarnas uppfattningar om de digitala lärhjälpmedel bekräftas av den 

tidigare forskningen som har bedrivits inom detta område. De problemen som lärarna lyfter har 

jag dock inte funnit i tidigare forskning. 

 

Lärarnas positiva inställning gentemot de digitala lärhjälpmedlen kan diskuteras. Beror den på 

deras egna erfarenheter eller finns det en diskurs ute på skolorna av typen “det här är modernt 

och bra”? Är iPaden verkligen lösningen för de kämpande eleverna eller tycker lärarna bara 

det för att de får höra det av bland annat sina chefer och för att man talar gott om digitala 

lärhjälpmedel inom skolsektorn. Ser lärarna verkligen en utveckling hos de kämpande eleverna 

med hjälp av de digitala lärhjälpmedel, eller är dessa verktyg bara till hjälp för lärarna då de 

förenklar lektionsplaneringen och lektionen i sig?  

 

En positiv aspekt som informanterna har lyft är att eleverna får direkt feedback på det de skriver 

på iPaden i form av talsyntes som säger högt det som skrivs eller stryker under i röd färg när 

ordet är felstavad och eleverna kan klicka för att få fram det rättstavade alternativet istället. Är 

detta bra? Är det bra att barnet direkt får svar på om det har gjort rätt eller fel? Är detta inte ett 

ganska behavioristiskt synsätt på barnens lärande som man inom skolan har velat komma bort 

från? Handlar det om att lärarna anser denna direkta feedback vara positiv eftersom iPaden 

numera utför en del av lärarens arbete? Läraren behöver inte läsa elevens skrivna text och 

försöka utveckla den, utan det är iPaden som gör detta åt läraren. Gör iPaden det på ett lika 

pedagogiskt sätt som läraren hade gjort? Förstår eleverna varför något är fel? Det inte finns 

inte en utvecklande dialog mellan eleven och iPaden som det skulle finnas mellan eleven och 

läraren.  

 

Jag tror att den största möjligheten med digitala lärhjälpmedel för de kämpande eleverna är 

möjligheten till individualisering, eftersom det stora utbudet av olika program och appar gör 

det möjligt för lärarna att anpassa undervisningen efter elevens behov. Att det finns appar som 
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Bornholmslek- Fem pedagogiska språklekar enligt Bornholmsmodellen där man kan välja 

mellan olika kategorier beroende på vad barnet behöver träna på, Legimus som hjälper elever 

med dyslexi att kunna höra på böcker och Sva-appen som hjälper eleverna som inte har svenska 

som modersmål ger stora möjligheter till individualisering. 

  

En aspekt som lärarna nämner är möjligheten till samarbete, då exempelvis barnen skriver 

digitalt i par. Detta samarbete analyserade jag i min observation och jag ser att det finns ett 

samarbete mellan eleverna då de producerar en deckare på iPadens app skolstil. Dock upplever 

jag inte att eleverna gemensamt producerade en deckare. Den kämpande eleven stöttar inte den 

starka eleven. När den starka eleven skrev på iPaden höll den kämpande eleven på med annat 

som exempelvis pennvässaren och gav heller inga förslag på vad man skulle kunna skriva. Jag 

reagerar starkt på att samtliga informanter tar upp att detta är utvecklande för den kämpande 

eleven då den får hjälp av en stark elev. Frågan jag ställer mig är hur mycket den kämpande 

eleven egentligen utvecklas då den skriver i par med någon annan. Det är den starka eleven 

som bestämmer vad deckaren ska handla om och alla formuleringar. Det är den starka eleven 

som bokstaverar för den kämpande eleven bokstav för bokstav och visar var denne ska trycka 

på iPaden. Det är den starka eleven som tar bort och ändrar på iPaden för att det ska vara rätt.  

 

På vilket sätt utvecklas den kämpande eleven egentligen? Är det så utvecklande för den 

kämpande eleven att skriva en deckare i par med en starkare elev. Jag kunde inte se att detta 

var utvecklande för den kämpande eleven på något sätt. Även här undrar jag om informanterna 

lyfter att samarbetet är positiv för den kämpande eleven på grund av sina egna erfarenheter 

eller bara för att tillfredsställa mig som forskare?  

 

Det som jag mest funderar på efter att ha analyserat min observation är om uppgiften att skriva 

en deckare i skrivpar ligger inom den kämpande elevens proximala utveckling. Den kämpande 

eleven verkar inte ha utvecklat emergent literacy-färdigheterna än. Visst kan den kämpande 

eleven ibland koppla samman bokstavsljud och bokstav, men bara ibland, vilket visar att den 

inte har utvecklat de emergent literacy färdigheter fast eleven går i årskurs 2. Den starke eleven 

som skriver tillsammans med den kämpande eleven vet inte var den proximala 

utvecklingszonen hos den kämpande eleven ligger, vilket läraren definitivt hade vetat. Därför 

anser jag att det vore bättre om den kämpande eleven istället kunde få lärarstöttning istället för 

kamratstöttning för att utveckla sina emergent literacy-färdigheter.  
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Det digitala lärhjälpmedlet, vilket i mina observationer var iPaden, var till större nytta för den 

starka elevens utveckling. Den starka eleven lärde sig exempelvis snabbt att man ska skriva 

namnet Boström med stor bokstav och applicerade detta på en gång. Vid ett senare tillfälle på 

en gång stavade hon namnet med stor bokstav istället för att som tidigare skriva med liten 

bokstav. Den starka eleven förstår iPadens feedback och tar till sig detta och utvecklas via det 

på ett annat sätt än den kämpande eleven. Den kämpande eleven upplever jag i mina 

observationer bara som positiv inställd gentemot att få skriva på iPaden.  

 

I och med att skolan har blivit alltmer digitaliserad och eleverna använder sig mer och mer av 

iPaden och datorn som läs- och skrivredskap får det konsekvenser för både läraren och eleven. 

Läraren har alltid haft en viktig roll för barnens lärande och varit den som haft kunskap om 

både eleverna och den färdighet som ska läras in. Idag verkar de digitala lärhjälpmedlen ha 

tagit över den rollen. Vad innebär det för läraren?  

 

Vad innebär det för eleverna? Jo, de digitala lärhjälpmedlen innebär en stor möjlighet för dem 

att utvecklas i sin läsning och skrivning. Möjligheten att få lyssna på en bok digitalt när man 

har det svårt att själv läsa, möjligheten att trycka på en knapp för att skriva när man har svårt 

för att forma en bokstav med pennan och möjligheten att träna på det man behöver utvecklas i 

är mycket bra för elever som kämpar med att lära sig läsa och skriva.  

De digitala lärhjälpmedlen har många fördelar och är en stor möjlighet i läs- och 

skrivundervisningen. Det ska dock vara en balans mellan att använda sig av de digitala 

lärhjälpmedlen. Viktigast av allt är emellertid att inte glömma dialogen mellan lärare och elev. 

Det är i samtal med varandra man utvecklas som mest. Samtalet kring det skrivna eller det man 

har läst på iPaden eller datorn är A och O.  

Svaren på undersökningens två frågeställningar är 1.) att lärarna anser att möjligheterna med 

digitala lärhjälpmedel är stora och att dessa är fler än hindren, 2.) att kämpande elever verkar 

ha svårt att utnyttja den stöttningen de får via iPaden eller via en stark klasskamrat, 3.) att de 

digitala lärhjälpmedlen främst verkar gynna starka elever.  

Naturligtvis behöver det göras fler undersökningar för att se om detta stämmer. Framför allt 

behöver man följa en kämpande elev under en längre tid. Detta anser jag vara en intressant 

fortsättning på min studie. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Mitt uppsatsämne är användningen av digitala hjälpmedel i undervisning med kämpande 

läsare/skribenter eller nybörjarläsare/nybörjarskribenter? Vilka möjligheter och hinder 

upplever lärare/elever med digitala läs/skrivhjälpmedel?  

Vid varje tillfälle frågar jag efter konkreta exempel och om de kan förklara lite mer konkret.  

1. Ålder, arbete, erfarenhet?  

2. Vad ledde dig till läraryrket? 

3. Du har säkert några elever som har det extra kämpigt med att läsa och skriva. Varför 

har de det kämpigt? Vilka orsaker leder till att eleverna har det kämpigt?  

4. Vilka digitala verktyg använder du för att utveckla dessa kämpande i 

läsningen/skrivningen? Hur? Hur mycket? Varför? Koppla till Lgr11.  

5. Vilka läshjälpmedel/skrivhjälpmedel använder du? 

6. Vilka möjligheter ser du med användningen av digitala verktyg för dessa elever? 

7. Vilka hinder ser du med användningen av digitala verktyg? Allmänt eller specifikt 

med de kämpande eleverna?  

8. Hur upplever dessa barn detta arbetssätt? Motivationen? 

9. Vilka möjligheter och hinder ser du för individualisering med detta arbetssätt? 

10. Hur upplever du utvecklingen av de kämpande eleverna med digitala verktyg som 

hjälpmedel?  

11. Hur jobbar dessa elever med digitala verktyg? När? Var? Hur? Detaljerat!  

12. Vad ser du för skillnad i barns skrivande för hand eller på datorn/ipad?  

13. Vad hoppas du uppnå med användningen av digitala verktyg?  

14. Vad är det allra viktigaste att eleverna lär sig (både kämpande och normala)?  

15. Berätta om en situation där användningen av digitala verktyg fungerade särskilt bra 

och ett tillfälle då det inte alls fungerade.  

16. Hur är samarbetet med specialläraren?  

17. Har du något att tillägga? 

18. Får jag komma tillbaka för eventuella frågor eller oklarheter?  

 


