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Abstract  
The purpose of this study is to contribute with knowledge about how secondary school 

students with reading and writing disabilities, use and relate to, digital tools in the school 

environment. The study has investigated which kinds of digital tools that the students have 

access to during a day in school, and how students describe challenges and opportunities 

when using digital tools.  

 

The purpose and research questions of the study are addressed with semi-structured 

interviews with six secondary school students at three different schools. The students were 

selected by special education teachers at each school, since the students use digital tools and 

have reading and writing disabilities. The interviews were recorded and transcribed. The text 

material was coded, divided in themes and analyzed from a sociocultural perspective of 

learning.  

 

The results show that the access and use of digital tools differs very much within the schools. 

The students using tools most frequently were most positive and saw most opportunities with 

the use of tools. Listening to texts in different reading situations, getting help from spelling 

correction programs when writing and using various games on the computer during 

proficiency practicing, were described as the most important, most fun and most useful digital 

tools by the students. Challenges reported by the students were technical problems with the 

tools and a lack of digital knowledge among the teachers. The students also requested tutoring 

to understand how the digital tools can support and challenge them in their reading- and 

writing development. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter 

använder och förhåller sig till digitala verktyg i skolmiljö. Studien har undersökt vilka digitala 

verktyg elever har tillgång till under en skoldag och hur elever beskriver utmaningar och 

möjligheter i användandet av digitala verktyg.  

 

Studiens syfte och frågeställningar är besvarade genom halvstrukturerade intervjuer med sex 

högstadieelever på tre olika skolor. Eleverna valdes ut av respektive skolas speciallärare eller 

specialpedagog, eftersom de använder digitala verktyg i undervisningen och är i läs- och 

skrivsvårigheter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Textmaterialet kodades, delades 

in i teman och analyserades sedan utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

Resultatet visade att tillgången och användandet av digitala verktyg skiljer sig mycket från 

olika skolor. De elever som använde verktygen mest var de som var mest positiva till 

användandet och såg flest möjligheter. Att lyssna på text i olika lässituationer, ta hjälp av 

rättstavningsprogram vid skrivande och användandet av olika spel på datorn vid 

färdighetsträning, beskrevs av eleverna som de viktigaste, roligaste och mest användbara 

digitala verktygen. Utmaningar som lyftes fram av eleverna var tekniska problem med 

verktygen och brist på digital kompetens hos lärarna. Eleverna efterfrågade också 

handledning för att förstå hur de digitala verktygen kan stötta och utmana dem i deras läs- och 

skrivutveckling.      
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1. Inledning  

Elever jag möter i skolan kommer med olika språkliga bakgrunder och språklig förmåga. Mitt 

viktigaste uppdrag som blivande speciallärare är att oavsett elevers bakgrund, kunskaper eller 

språklig förmåga ge alla elever en effektiv språk-, läs- och skrivundervisning. Ett modernt 

samhälle ställer höga krav på förmågan att skriva, läsa och förstå texter. Vår demokrati bygger 

också på att samhällsmedborgare kan ta del av skriftlig information och kunna delta i 

diskussioner. Det blir därför allt viktigare att alla barn tidigt lär sig läsa, skriva och 

kommunicera på ett effektivt sätt för att klara sig bra i det dagliga livet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande sker språkutveckling i ett sammanhang och tillsammans med andra. 

Språk, kommunikation och det sociala samspelet tillsammans med varandra ses därför som 

viktiga faktorer i framgångsrik språkundervisning (Pavey, 2017).  
 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015a) menar att skriftlig kommunikation sker allt 

mer genom digitala kanaler och verktyg. Detta ställer nya krav på skolan, då elever måste få 

tillgång till de verktyg som behövs, för att nå målen i ett digitaliserat samhälle. Eklöf och 

Kristensson (2017) anser att de digitala verktygen kan vara avgörande för hur elever ska 

lyckas i skolan och i samhället i framtiden. Det finns mängder av digitala verktyg, som 

eleverna kan använda som komplement till penna och papper. Det kan vara olika program och 

appar, men också digitala verktyg i form av inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och 

mobiltelefoner. De digitala verktygen kan användas i ett kompensatoriskt syfte, till elever med 

begränsad läshastighet eller begränsad förmåga till avkodning, men kan också vara viktiga 

verktyg för alla elever ur ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv.  

 

Användningen av datorer och internet för informationsanvändning i svensk skola har 

beskrivits i flera rapporter de senaste åren. Näringsdepartementet jämför Sverige med andra 

EU-länder i digitaliserings-kommissionens rapport angående datoranvändningen i skolan. Det 

framkommer då att Sverige har gott om datorer i skolorna, men att användningen av datorer i 

undervisningen inte svarar upp mot hur datorer används i det svenska samhället i övrigt (SOU 

2014:13). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015a) menar att ökad tillgänglighet och 

delaktighet genom digitala verktyg är bra för alla elever. För elever i behov av särskilt stöd är 

digitala verktyg värdefulla, då lärmiljön lätt kan anpassas till varje enskild elevs behov. De 

elever som behöver skall erbjudas digitala verktyg i det dagliga arbetet. Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten (2015a) anser till och med att de digitala verktygen kan vara helt avgörande 

för en del elevers måluppfyllelse.   

 

Svensk skola har bra förutsättningar för ett modernt digitalt arbetssätt, enligt 

Digitaliseringskommissionen, men hur används de digitala verktygen i undervisningen och 

vilka erfarenheter har eleverna av användandet av de digitala verktygen i skolan? Det är 

frågor som har lett till mitt intresseområde i föreliggande examensarbete. 
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1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter använder och förhåller sig till digitala verktyg i skolmiljö. 

 

För att fördjupa och tydligare precisera syftet med studien har följande frågeställningar 

formulerats: 

- Vilka digitala verktyg uppger elever att de har tillgång till under en skoldag?  

- Hur beskriver elever utmaningar och möjligheter i användandet av digitala verktyg? 

- Hur beskriver elever att digitala verktyg påverkar deras skolgång och kunskapsut-

veckling?  

  



 

 3 

2. Bakgrund  
 

Följande avsnitt inleds med en presentation av olika specialpedagogiska begrepp och sätt att 

benämna digitala verktyg. Därefter följer ett stycke om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, 

där en fördjupning av fonologisk medvetenhet och hjärnans minnesfunktioner ingår. Sedan 

fortsätter en genomgång av elevers självbild och motivation samt anpassningar och 

utmaningar i undervisningen. Riktlinjer och styrdokument kring digitalisering och digitala 

verktyg behandlas också, innan bakgrunden avslutas med ett avsnitt om digital läsförståelse 

och elevperspektivet. Detta kändes viktigt då studien grundar sig på hur just elever beskriver 

sina upplevelser av digitala verktyg. 

2.1 Begrepp ur olika specialpedagogiska perspektiv  
Olika redskap som textbärare har genom historien växlat mycket. Allt från papyrus, lera, 

böcker, penna och papper, till dagens moderna verktyg som datorer och surfplattor har 

använts (Säljö, 2015). Det finns idag mängder av olika program, appar och inbyggda 

funktioner som kan användas i olika skriftspråkliga sammanhang. Dessa digitala verktyg 

används av våra elever i skolan och är viktiga för deras språk-, läs- och skrivutveckling (Eklöf 

& Kristensson, 2017). Synen på specialpedagogik och benämningen av olika digitala verktyg 

har växlat genom historien. Ekelöf och Kristensson menar att det är viktigt hur verktygen 

benämns, då namnet på verktyget speglar vår syn på specialpedagogik och elever i 

svårigheter.  

Specialpedagogik kan ses ur olika pedagogiska perspektiv. Ur ett kompensatoriskt perspektiv 

på specialpedagogik, menas att problemet finns hos eleven själv och stödet ges i direkt 

relation till de ofta diagnostiserade problemen. Behovet ses som individuellt och behöver 

kompenseras (Nilholm, 2007). Ur ett sådant perspektiv kan de digitala verktygen ses som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel, för att kompensera för en brist hos eleven tex nedsatt 

läshastighet eller svårigheter att stava. Begreppet kompensatoriska hjälpmedel används allt 

mer sällan idag, då det lyfter fram en brist hos eleven. Även begreppet alternativa lärverktyg 

används ibland. Även det kan ha en klang av kompensatoriskt synsätt, då det betonas att det är 

något alternativt, som inte alla elever använder eller behöver (Eklöf och Kristensson, 2017).  

Ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik innebär, att svårigheterna lokaliseras till faktorer 

utanför individen. Utifrån detta synsätt ser skolan på barns olikhet som en tillgång och något 

som berikar undervisningen och det pedagogiska arbetet måste anpassas därtill.  

Lärarens förmåga att planera undervisningen till barns olika förutsättningar blir därför viktig 

(Nilholm, 2007). Eklöf och Kristensson (2017) anser att om begreppet digitala lärverktyg 

används, blir dessa verktyg tillgängliga för alla elever och ingen pekas ut. Istället bidrar dessa 

verktyg till en bättre lärmiljö för alla elever.  

Begreppet IKT-verktyg används ibland när digitala verktyg i skolan diskuteras. IKT är en 

förkortning för Informations- och kommunikationsteknik. Denna teknik är en etablerad del av 

det moderna samhället och bör därför vara en del av skolvärlden också. IKT kan användas i 

skolan för att inspirera elever till att läsa och tolka olika slags texter. Begreppet ger en vidare 

syn på förståelsen av läs- och skrivförmåga. Barn växer upp i en digital värld och måste därför 

lära sig navigera bland och utforma egna digitala lärupplevelser. IKT kan också, i 

kombination med ett dysleximedvetet perspektiv bredda möjligheterna till en trygg läs- och 

skrivinlärning, för elever som visar tecken på dyslexi (Pavey, 2017). 
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Då Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015a, 2015b) beskriver stöd till elever i språk-, 

läs- och skrivsvårigheter använder de sig av både begreppet alternativa lärverktyg och 

begreppet digitala verktyg. Begreppet alternativa lärverktygen benämns då verktygen 

används i ett kompensatoriskt syfte, medan de digitala verktygen används som en benämning 

av digitala verktyg för alla elever.  

Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet digitala verktyg, då jag anser att 

det bäst beskriver verktygens syfte och användningsområde och är minst utpekande.  

2.2 Dyslexi och läs och skrivsvårigheter 
Begreppet dyslexi betyder just svårigheter dys med ord lexia. Ofta har elever med dyslexi, 

problem med att läsa orden på rätt sätt och/eller kunna ta sig igenom en text med ord med god 

läshastighet. Elever med dyslexi kan också ha svårt för läsförståelse eller stavning. I bland 

används begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter synonymt med dyslexi (Nilholm, 2013).  

 

Då det inte finns en skarp gräns mellan dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är det svårt 

att säga exakt hur vanligt förekommande dyslexi är. Ungefär var femte elev får någon form av 

svårigheter när läs- och skrivinlärningen inleds. Cirka 4–10 % beräknas ha dyslexi i Sverige 

(dyslexiföreningen, 2018). Ingvar (2008) och Høien och Lundberg (2013) menar att det är 

viktigt att skilja mellan de elever som bara behöver lite längre tid på sig att lära sig läsa under 

lågstadiet och de elever där läs- och skrivsvårigheterna kvarstår hela livet. 

 

Svensson (2009) och Ingvar (2008) anser båda att dyslexi i ganska eller mycket hög grad kan 

förklaras av ärftliga faktorer. I en familj där föräldrarna eller annan anhörig har dyslexi, är det 

större risk att barnen också får skriftspråkliga problem. Svensson (2009) skriver att forskning 

kring dyslexi och ärftlighet är komplex, då det forskats på olika moment i läsprocessen, såsom 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, ordigenkänning och stavning. Troligen ärver vi inte 

en eller flera gener som direkt orsakar dyslexi, utan snarare gener som påverkar 

bakomliggande språkliga och kognitiva förmågor som är viktiga i läs- och skrivprocessen. I 

ett hem där föräldrarna har dyslexi finns det risk för att föräldrarna inte läser lika mycket för 

sina barn. Det finns kanske inte heller samma tillgång på böcker och andra skriftspråkliga 

aktiviteter.   

Läsning bygger både på god avkodning och god förståelse. Det är oerhört viktigt att elever 

med avkodningsproblem, som ligger i riskzonen för dyslexi tidigt upptäcks. Då kan träning 

och kompensatoriska verktyg hjälpa eleven, innan de får svårigheter med sin läsförståelse 

pga. avkodningsproblematik (Lundberg & Riechenberg, 2013).  

Høien och Lundberg (2013) skriver vidare att läsförståelsesvårigheter beror ofta på att den 

långsamma bristfälliga avkodningen hos en elev med dyslexi tar så mycket energi från läsaren 

att det inte finns plats för att tolka texten. Om elever med dyslexi befrias från 

avkodningsbelastningen, genom att de fick lyssna på en uppläst text, skulle många höja sin 

läsförståelse. Lundberg & Riechenberg (2013) menar att god läsförståelse skapas i ett tydligt 

sammanhang och elever behöver undervisning i hur man förstår en text. God läsförståelse får 

eleverna genom att använda olika läsförståelsestrategier när de läser. Detta bygger på att 

elever med olika läsförmåga kan läsa eller lyssna på texter och sedan utifrån olika strategier 

tillsammans analysera texten och förstå den bättre. 
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2.2.1 Fonologisk medvetenhet 
Med fonologisk medvetenhet menas förmågan att på ett avsiktligt sätt uppmärksamma och 

hantera språk med avseende på ljud. Fonologi är läran om språkljuden och hur dessa fungerar 

i ett språksystem. Språkljuden kallas fonem och brukar definieras som språkets 

betydelseskiljande delar. Den som har fonologisk medvetenhet har bättre förutsättningar för 

att förstå sig på sambandet mellan bokstäver och språkljud (Olofsson, 2009).  

Elbro (2004), Lundberg (2007) och Olofsson (2009) anser alla att oavsett hur man mäter den 

språkliga medvetenheten, kan man förutsäga framgång i läsinlärning genom hög språklig 

medvetenhet. Fonologisk medvetenhet går att träna på många olika lustfyllda sätt och 

träningen ger positiva resultat på den efterföljande läs och skrivutvecklingen för alla elever 

(Lundberg, 2007).  

Olofsson (2009) diskuterar kring varför fonologisk medvetenhet verkar vara en viktig 

förutsättning för elevers läs- och skrivutveckling. Elever som har en hög fonologisk 

medvetenhet har bättre verktyg och förutsättningar för att klara av svårigheter vid avkodning 

av text. Elever med väl utvecklat fonologiskt system, har också ett bättre fungerande 

korttidsminne och arbetsminne. Detta är också viktiga faktorer för framgångsrik läs- och 

skrivutveckling. Elever med fonologiska problem, måste träna och nöta läsandet och 

skrivandets grunder. För att lyckas bör skolan se till att träningen är rolig, fokusera på 

framgång och visa intresse och nyfikenhet för elevens framgång (Ingvar, 2008).  

2.2.2 Hjärnan och arbetsminnet 
Att läsa och skriva ställer stora krav på hjärnan och dess minnesfunktioner. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter har ofta dåligt arbetsminne. Svårigheter att minnas ett antal symboler under 

en kort stund, svårt att finna orden då de ska namnge objekt på en bild och svårt att följa 

instruktioner kan vara faktorer som indikerar på dåligt arbetsminne. Det finns tydliga 

samband mellan arbetsminne och skolprestationer. Arbetsminnet påverkar både läsförståelse 

och ordavkodningsförmåga. Genom att förstå elevers svagheter och styrkor i olika delar av 

arbetsminnet, kan effektiva strategier utvecklas som kan hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Daglig träning av läs-, skriv- och förståelsestrategier kan avlasta 

arbetsminnet och göra så fler elever lyckas i skolan (Dahlin, 2009).  

Liberg (2010) menar att läsprocessen och skrivprocessen hänger ihop och är beroende av 

varandra. Liberg (2010), Ingvar (2008) och Dalström (2018) menar alla att processerna kräver 

ett bra arbetsminne. Dalström (2018) menar att särskilt skrivprocessen kräver mycket 

arbetsminne, då hjärnan under skrivandet hela tiden arbetar på flera olika nivåer. När vi lär oss 

att skriva går mycket av vårt arbetsminne åt till att ljuda, stava och forma bokstäver eller hitta 

dem på tangentbordet. Då finns inte plats i arbetsminnet för de andra mer komplicerade 

nivåerna som att strukturera upp text och hålla den röda tråden. När elever sedan lyckas skriva 

längre texter och texter med bättre läsflyt, beror detta enligt Dalström (2018) på att de 

automatiserat lågnivåprocesser som stavning och meningsbyggnad och därför frigjort 

arbetsminne till högnivåprocesserna. Eleverna kan nu lättare fokusera på övergripande 

faktorer som utvecklar texten.  

 

Arbetsminnet är avgörande för elevers prestationer i skolan. Arbetsminne och 

koncentrationsförmåga hänger samman och påverkas av varandra. Elever som har bra 

arbetsminne klarar av att hålla koncentrationen och uppmärksamheten även när uppgifterna 

blir mer krävande. De med mindre kapacitet sätter igång och dagdrömmer när de möter mer 

krävande uppgifter. Flera faktorer påverkar hur länge vi kan koncentrerar oss. Förutom 
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intressen för ämnet, ålder och funktionshinder, påverkar också saker som hunger, 

sinnesstämning och yttre stimuli (Klingberg, 2011). 

 

Klingberg (2011), Dahlström (2018) och Ingvar och Eldh (2014) anser alla att miljön påverkar 

vår hjärna och vårt arbetsminne. Ingvar och Eldh (2014) skriver om gynnsam inlärning där 

skolan bör skydda elevers hjärnor mot saker som tröttar ut den. De nämner hot, olika sorters 

störningar, trötthet och otrygghet, som faktorer som hotar elevers inlärning. Stress, sömn, mat, 

motion och rutiner nämns som grundläggande miljöfaktorer som är viktiga för elevers 

lärande. Dalström (2018) menar att olika störningar gör det svårare för elever att hålla fokus. 

Hjärnan inte är gjord för multitasking och att lyssna på musik, eller bli störd på annat sätt gör 

hjärnan stressad och mindre kreativ. 

 

Ingvar och Eldh (2014) och Høien och Lundberg (2013) kring hjärnans tillfredställelse på 

snabb resons. När elever använder digitala verktyg finns ofta möjligheter till snabb respons 

och datorn kan ge systematisk och varierad träning. Detta upplevs i de flesta fall som positivt 

och kan leda till att lässvaga elever upplever träning på datorn som motiverande och 

utmanande. Ingvar och Eldh (2014) lyfter också negativa effekter av att alltid få snabb 

feedback. Detta kan leda till att elever får allt svårare att känna motivation till lite mer 

krävande uppgifter som inte ger ögonblicklig bekräftelse, utan har ett mer långsiktigt mål.   

2.3 Självbild och motivation 
Tyvärr är det vanligt att läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers bild och uppfattning av sig 

själva. Det finns ett klart och tydligt samband mellan tidiga och fortsatta problem med läsning 

och en dålig självbild. Taube (2009) förklarar att det finns olika sorters självbild, som eleverna 

utvecklar under sin skoltid. Hon menar att det är många olika faktorer som bidrar till elevers 

självbild. En elev kan utveckla en bra matematik-självbild, men ha en dålig språk-självbild.  

Taube (2009) menar att det är därför oerhört viktigt hur vi möter våra elever i skolan, då 

självbilden inte är medfödd utan något som eleverna får via erfarenheter och upplevelser av 

framgång eller misslyckanden. Elever som upplever att de har inre kontroll anser Taube ha 

mer benägenhet att anstränga sig och prestera bättre, än en elev som saknar upplevelser av 

inre kontroll. När elever ska lära sig att läsa och skriva blir det därför viktigt att de hela tiden 

känner att de lyckas. Det blir därför av stor vikt att lärare anpassar kraven efter varje individs 

förmåga. Taube förklarar att då elever känner inre kontroll upplever de nya krav som 

stimulerande utmaningar och möter dem utan oro.  

Swalander (2009) och Taube (2009) menar att det finns stor risk då elevens självbild är dålig, 

att elevens uppfattning av sin förmåga också blir låg. Det finns då risk att eleven inte 

anstränger sig och får negativa känslor inför läsprestationer. Detta mönster kan göra att elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan utveckla ett mönster av låg självkänsla, svaga prestationer, 

minskade förväntningar, minskad motivation och hämnar i ett slags hjälplöshetstillstånd. Det 

är inte ovanligt att dessa elever blir ängsliga och /eller deprimerade. Ett sätt att skydda sig mot 

detta tillstånd blir att undvika att läsa och skriva. Taube menar att dessa elever ofta därför blir 

passiva i skolan. De saknar bra läs- och skrivstrategier och får sämre uthållighet. Denna onda 

cirkel kallas ibland för Matteus-effekten.  

Hattie (2018) använder begreppet självförmåga när han diskuterar kring elevers utmanande 

uppgifter i skolan. Hattie definierar självförmåga som ”säkerheten eller styrkan i tron som vi 

har på oss själva att vi kan få lärandet att ske” (Hattie, 2012, s. 64). Han beskriver att elever 

med låg självförmåga undviker komplexa och svåra uppgifter, har svagt målengagemang, 
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upplever misslyckanden som en personlig brist och behöver lång tid på sig för att få tillbaka 

självförtroendet efter motgångar. Elever med hög självförmåga presterar bättre och förstår att 

deras ansträngningar kan leda till ett bättre lärande. Elever med låg självförmåga ser varje 

motgång som ett bevis på att de inte lär sig och faktiskt inte kan lära sig, vilket minskar 

sannolikheten att de kommer att våga prova om de lyckas vid nästa utmaning. 

I denna studie kommer begreppet självbild användas.  

2.4 Anpassningar och utmaningar 
Taube (2009) skriver att för att alla elever skall lyckas i sin läs- och skrivundervisning krävs 

att läraren har goda kunskaper om läs- och skrivprocessen och att undervisningen läggs upp, 

så alla elever känner framgång och lust att läsa och skriva. Hon menar också att det är viktigt 

att läraren känner till hur långt varje barn kommit i sin läs- och skrivutveckling, så läraren kan 

ställa lagom höga krav och eleverna kan utvecklas och få positiva erfarenheter av sina egna 

förmågor. Gibbons (2012), Westlund (2017) och Tjernberg (2016) använder alla en 

fyrfältsmodell (Figur 1) för att konkretisera fyra olika klassrumsmiljöer, som visar vilken 

stöttning eleverna kan behöva och hur de kan känna sig i olika klassrumsmiljöer.  

 

         Hög kognitiv utmaning 

                                

                                               Lärande-  

                                             och utvecklingszon        Frustrationszon 

 

           Hög stödstruktur       Låg stödstruktur 

                                                  Komfortzon                  Uttråkningszon 

   

           

                                                            Låg kognitiv utmaning 

Figur 1 Relationen mellan utmaning och stöttning (inspirerad av Gibbons, 2012). 

 

Lärande- och utvecklingszonen beskrivs som den bästa utbildningsmiljön, då eleven utmanas 

att klara lite mer än vad han eller hon klarar av på egen hand. Eleven lär i en ständig process 

och stöttningen är anpassad efter varje elevs behov och därför får alla elever känna att de har 

höga, men rimliga förväntningar på sig. Eleven befinner sig i vad Vygotskij kallar den 

proximala utvecklingszonen, där det optimala lärandet sker (Gibbons, 2012). 

2.5 Riktlinjer och styrdokument 
I följande avsnitt presenteras en likvärdig utbildning och digitalisering utifrån riktlinjer och 

styrdokument som skolan har att förhålla sig till. 

2.5.1 Likvärdig utbildning  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2016, går att läsa att skolan 

skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära och där varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandes glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 
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2016). På varje skola och i varje klass finns en mångfald av elever med olika behov. Det är 

skolans ansvar att ta tillvara alla elevers styrkor och svagheter och anpassa och utforma 

skolans lärmiljö, så den gynnar alla elevers kunskapsutveckling. I Läroplanen för grundskola 

beskrivs en likvärdig utbildning för alla elever. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov och det finns olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Skolverket, 2016). 

 

Skolverket (2016) beskriver även hur stöd skall ges till de elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla olika krav. De beskriver även stöd till de elever 

som lätt når sina kunskapskrav. Här kan de digitala verktygen ses som ett stöd för alla elever, 

för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014, s. 10). 

2.5.2 Digitalisering 
Redan 2004 går det att läsa om användningen av IT-verktyg i skolan. De skriver då att skolan 

är skyldig att hitta och använda andra vägar att främja elevers lärande än genom läsning och 

skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som till exempel 

ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram eller digital bok. De skriver även att dessa 

hjälpmedel måste också kunna användas i situationer där elevens kunskaper bedöms 

(Skolverket, 2004). 

I en rapport från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015a) beskrivs att elever ska ha 

tillgång till de verktyg som behövs, för att nå målen i en tidsenlig utbildning i dagens 

digitaliserade samhälle. Kurs- och ämnesplanerna förutsätter tillgång till internet och 

ämnesundervisningen förväntas bidra till elevernas digitala kompetens. Specialpedagogiska 

myndigheten beskriver även hur IT kan skapa möjlighet till större självständighet, ett 

utvecklat lärande och till att barn och elever där en funktionsnedsättning utgör ett hinder för 

lärandet, i högre grad når målen för utbildningen. En viktig förutsättning för att eleverna ska 

lyckas är att pedagogerna får utbildning om olika digitala verktyg och deras användning. Det 

krävs också att chefer inom förskola, skola och förvaltning har hög kompetens för att kunna 

leda verksamhetens utveckling mot en ökad digitalisering. 

I juli 2018 träder nya förändringar i kraft angående digitaliseringen i grundskolan. Elever 

lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i 

styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Förändringarna skall 

tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och elevernas förmåga att 

använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och 

information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Förändringarna handlar också om att stärka 

förmågan att lösa problem på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Dessa 

förändringar ska höja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolan (Skolverket, 2016). 
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2.6 Digital läsförståelse 
Angående just digital läsförståelse finns lite skrivet i läroplanen, men det står att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 

texter och genom skilda medier (Skolverket, 2016).  

Monsén och Rasmusson (2016) diskuterar varför böcker och skönlitteratur oftast har en högre 

status än digital läsning. De ifrågasätter om det automatiskt är mer stimulerande att sitta 

framför en bok än att tillsammans utforska en app. De menar att många appar erbjuder 

läsning, skrivning, filmskapande och är både pedagogiska och språkutvecklande. Läsning i en 

digital kontext är så mycket mer än bara avkodning och läsförståelse. Det gäller att kunna 

tolka, förstå bilder och symboler och förhålla sig till information på nätet.  

Rasmusson (2015) skriver i sin avhandling om fem olika kategorier av förmågor och 

färdigheter som krävs vid digitala läsning. I traditionell litteracitet ryms förmågor som skriva, 

stava och läsförståelse av traditionella texter. I multimodal litteracitet framkom vikten av att 

förstå tecken och symboler i webbtexter. Navigation handlar om att kunna navigera mellan 

olika webbsidor. It-förmågor rymmer förmåga att hantera datorn och förmåga att hantera 

information rör tolkningen av innehållet. Här ingår även källkritik. Rasmusson menar att det 

krävs betydligt fler förmågor vid digital läsning än vid läsning av traditionella texter.  

Digital läsning, precis som traditionell läsning, kan tränas upp menar Rasmusson (2015). Den 

traditionella läs- och skrivförmågan har stor betydelse även för den digital läsförståelsen, men 

hon menar att den digitala miljön gör att elever kan hitta nya vägar in i texten. Hon skriver 

även om digital läsning i ett meningsfullt sammanhang gärna med en tydlig koppling till alla 

ämnen.  

2.7 Elevperspektiv  
I Skollagens första kapitel lyfts elevers rätt att komma till tals fram. Barn ska ha möjlighet att 

fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska lyssnas 

på och ställas i förhållande till barnets ålder och mognad (SFS 2010:800). Denna lagtext om 

barns rättigheter att uttrycka sig grundar sig i barnkonventionen från 1989. I FN:s konvention 

om barns rättigheter kan man läsa att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i 

alla frågor som rör henne/honom (UNICEF, 1989). Även i Salamancadeklarationen går det att 

läsa om varje barns unika egenskaper, intressen, fallenhet och inlärningsbehov. 

Undervisningen skall utformas, så den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tas 

tillvara (Svenska Unescorådet, 2006). För att skolan ska kunna anpassa lärmiljön efter varje 

unika barns behov, känns det viktigt och naturligt att ta tillvara på elevens tankar, åsikter och 

erfarenheter.  

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2016) skriver att bra kommunikation är en av de viktigaste 

förutsättningarna för ett bra arbete i skolan idag. De menar att trots att många samtal förs 

under en skoldag, kan elever ändå uppleva att de inte blir lyssnade till och att inte tar tillvara 

deras åsikter och erfarenheter. Szönyi och Söderqvist Dunkers hävdar att elevens perspektiv är 

en av de viktigaste faktorerna för att kunna uppmärksamma lärmiljöns villkor för delaktighet. 

De menar också att genom att vara lyhörd och intresserad av elevers åsikter och erfarenheter, 

kan vi få ta del av deras perspektiv och bredda vår förståelse. 

 



 

 10 

3. Forskningsgenomgång 

I forskningsöversikten som följer tas studier om elevers syn på specialpedagogiskt stöd upp, 

samt forskning som rör olika digitala verktyg. Forskning med elevers syn på digitala verktyg 

har varit svår att finna och forskning som rör digitala verktyg verkar vara komplex. Det är 

många olika faktorer som avgör om verktyget gynnar elevens inlärning eller inte. Det har 

känts viktigt att ta upp både positiva och negativa forskningsresultat angående digitala 

verktyg. Då den digitala utvecklingen går fort har jag fokuserat på forskningsartiklar som är 

publicerade de senaste fem åren. Forskningen kring specialpedagogiskt stöd är något äldre, 

men intressant då den belyser frågan ur ett elevperspektiv. 

3.1 Specialpedagogiskt stöd ur ett elevperspektiv 
Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Pettersson (2010) har undersökt långsiktig utveckling 

hos elever med lässvårigheter och hur några elever och deras föräldrar har upplevt svensk 

skolgång. Med fokus på elevperspektiv visade resultatet från intervjuerna med eleverna att 

många upplevde att deras svårigheter inte har tagits på allvar av skolan, utan deras föräldrar 

hade fått kämpa för att de skulle få stöd och hjälp tidigt. Många av eleverna upplevde att 

skolan velat vänta med utredningar. De menade att deras svårigheter inte togs på allvar förrän 

de gick i fjärde eller femte klass och då hade avståndet mellan dem och klasskamraterna redan 

blivit stort. Många av eleverna kände att de inte hade fått det stöd de behövt och de kände sig 

misslyckade. När eleverna beskrev sina upplevelser kring specialpedagogiskt stöd fanns både 

positiva och negativa erfarenheter. Eleverna menade att upplevelserna kring stödet berodde 

mycket på lärarnas kompetens, undervisningsstrategier och hur eleverna blev bemötta av sina 

lärare. De gemensamma faktorer som leder till framgångsrik specialundervisning enligt 

eleverna, var tydligt satta mål för undervisningen, roliga skoluppgifter och stimulerande 

lärare. Ett bra klassrumsklimat och att alla elever behandlas rättvist, nämns också som viktiga 

faktorer för bra inlärning. De nämnde också stöttande och engagerade föräldrar som en viktig 

faktor för deras utveckling.  

 

Nielsen (2011) har undersökt hur olika svenska elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

upplevt sin specialundervisning under skoltiden. Resultatet de fann var att eleverna ansåg att 

tre faktorer var viktiga för deras kunskapsutveckling. Eleverna ansåg för det första att det var 

viktigt att läraren såg hela personen och inte enbart elevernas handikapp. Eleverna ansåg att 

det var viktigt att läraren uppmärksammade deras svagheter och styrkor, inte enbart deras läs- 

och skrivsvårigheter. Den andra faktorn eleverna lyfte fram var rätt verktyg när de skulle läsa 

och skriva. Intressanta och stimulerande böcker på rätt läsnivå, var något som eleverna ansåg 

var viktigt för deras läsutveckling. Ett annat verktyg som omnämns som viktigt av eleverna 

vid läs- och skrivinlärning är datorn. Datorn nämns som ett verktyg för direkt kommunikation 

och som ett skrivverktyg. Den tredje faktorn som eleverna beskriver som betydelsefull är att 

ge eleven tid när den ska läsa. Flera av eleverna beskriver stress då de ska läsa inom en viss 

tid.  

3.2 De digitala verktygens möjligheter och utmaningar 
Dagens elever växer upp i ett digitaliserat samhälle, som alltmer bygger på digital kompetens. 

Lauricella, Wartella och Rideouts (2015) forskning visar att 75% av de amerikanska barnen 

under nio år har en egen mobiltelefon eller har tillgång till en mobiltelefon och dess olika 

funktioner. Forskning i Sverige visar på liknande siffror (Svenskarna och Internet, 2016).  
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Conderman (2015) är professor i specialpedagogik och hans forskning handlar om metoder 

för ett inkluderande arbetssätt. Han anser att allt fler elever med olika behov inkluderas i det 

vanliga klassrummet och det ställs högre krav på lärares kunskap om assistive technology. 

Dessa verktyg ger alla elever möjligheter att delta i undervisningen på samma villkor och ger 

alla elever möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter på ett mera likvärdigt sätt. 

Conderman ger en översikt över olika digitala verktyg och ger exempel på verktyg för elever i 

svårigheter. Han menar att om dessa digitala verktyg används på rätt sätt, kan detta leda till ett 

mer inkluderande arbetssätt. Conderman diskuterar vikten av att speciallärare och vanliga 

lärare känner till vilka olika digitala verktyg som finns att erbjuda eleverna, för att kunna välja 

rätt verktyg till rätt elev.  

 

Rowsell och Wohlwend (2016) skriver också att valet av digitala verktyg är viktigt. Forskarna 

har jämfört olika slags appar och menar att det skiljer mycket i kvalitet mellan dem. De 

hävdar att det därför är viktigt att lärare är kritiska när de väljer appar till sina elever. En del 

appar håller inte tillräckligt hög kvalitet, utan bygger bara på snabba belöningar för eleven. 

Forskarna uppmanar läraren i sin artikel att noga fundera över om appen fyller rätt 

undervisningssyfte. 

 

Reutschlin Schugar, Smith och Schugar (2013) har studerat hur elevers läs- och 

skrivundervisning påverkas genom undervisning med interaktiva bilderböcker. Forskningen 

visar att elevers motivation att läsa och diskutera böckers innehåll ökade då de läste 

interaktiva böcker, jämfört med en traditionell bok. De betonar dock att bara genom att sätta 

en interaktiv bok i händerna på eleverna får de inte automatiskt bättre läsförståelse. Forskarna 

menar att lärare noga bör överväga vilka läsfärdigheter och strategier eleverna behöver för att 

bli en framgångsrik läsare. Viktigt blir också att tänka igenom vilken vägledning och stöttning 

eleven behöver i sin läsning. Reutschlin m.fl. varnar också för att olika interaktiva funktioner i 

boken kan störa elevens läsning och ta fokus från handlingen i boken. Detta kan leda till att 

elevens läsförmåga försämras. Läsforskarna manar till viss försiktighet vid användandet av 

digitala texter i undervisningen innan mer forskning på ämnet har gjorts. Forskarna betonar att 

all läs- och skrivundervisning bör ledas av en utbildad lärare och att läraren är medveten om 

att digitala verktygen i sig själva inte ökar elevernas läsförmåga.  

 

Läsförståelse på skärm istället för på traditionellt papper är något som Mangen, Walgermo 

och Bronnick (2013) har forskat på. De gjorde en jämförelse och lät två grupper av elever läsa 

texter dels på papper och dels på skärm och kom fram till att de elever som läste texten på 

papper hade bättre resultat angående läsförståelse än den grupp som läste texten på skärm. De 

diskuterar i sin artikel om det är lättare att navigera i längre texter på papper, då läsaren 

slipper scrolla för att läsa vidare i texten. De skriver att läsaren får en bättre översikt över 

texter på papper och att läsaren lättare kommer ihåg var de hittar information i texter i 

pappersformat. De anser också att läsförståelseresultatet kan påverkas negativt då elever 

tvingas byta mellan olika fönster, då de dels läser texten i ett fönster och svarade på frågor om 

texten i ett annat.   

 

Zikl, Kosek Bartosova, Josefova Viskova, Havlickova, Kucirkova, Navratilova och Zetkova, 

(2015) har undersökt hur digital teknik kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i deras 

läsutveckling. De beskriver hur utseendet på en text kan påverka läsförmågan av en text för en 

elev med dyslexi. Det kan vara teckensnittsstorlek, avstånd mellan rader och bokstäver eller 
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färgen på pappret som texten finns tryckt på, som avgör om en text är lättläst eller inte. I 

artikeln diskuteras också om möjligheter att anpassa texter med den digitala teknik som finns 

idag. Syftet med denna tjeckiska studie var att se om val av typsnitt påverkar elever med 

dyslexi, vad gäller läshastighet och antal lästa fel. De valde att jämföra teckensnitten Arial och 

Open Dyslectic. Det senare är uttaget för att speciellt passa dyslektiker vid läsning. De ville se 

om ett specialutvecklat typsnitt anpassat för dyslektiker kunde påverka kvalitén på läsningen 

för dyslektiker och om detta typsnitt i så fall kunde användas vid återinlärning och som 

kompensation vid läs- och skrivinlärning. Resultatet visade att alla elever läste något fler ord 

per minut med Open Dyslectic och alla elever gjorde något färre fel med typsnittet Open 

Dyslectic, men skillnaden var minimal och inte statistiskt signifikant. Även om det inte kunde 

konstateras några stora skillnader, upplevde en del av eleverna att det var lättare att läsa texten 

med Open Dyslectic och det visade sig att det var de elever med de största läs- och 

skrivsvårigheterna som fick de största positiva effekterna av det typsnittet. Zikl m. fl. 

konstaterar att digitala hjälpmedel gör det möjligt att snabbt och lätt anpassa texters utseende, 

så de passar olika typer av läsare. Det gör det också möjligt för eleverna själva att prova att 

läsa med olika typer av typsnitt och välja ett som passar just dem, vilket tordes vara positivt. 

 

Grunér, Östberg och Hedenius (2018) svenska studie av kompensatorisk effekt på 

läsförståelse och läshastighet vid användande av talsyntesprogram, visar att 

talsyntesprogrammet hade en signifikant effekt på både läshastighet och läsförståelse. Alla 

deltagare höjde sin prestation avseende läshastighet eller textförståelse, eller båda delarna. De 

yngre eleverna i årskurs tre till fem förbättrade både sin förståelse och hastighet, medan de 

äldre deltagarna i årskurs sex och uppåt höjde framförallt sin läshastighet. Vissa äldre elever 

sänkte tyvärr textförståelsen, vilket inte var så önskvärt. Wood, Moxley, Tighe och Wagners 

(2018) studie om hur läsförståelse kan förbättras för elever i läs- och skrivsvårigheter visar på 

liknande resultat. Forskarna menar att elever i läs- och skrivsvårigheter kan höja sin 

läsförståelse då de lyssnar på text genom digitala verktyg.  

  

Harper, Kurtzworth-Keen och Marable (2016) beskriver ett tekniskt hjälpmedel i form av en 

digital penna som har olika funktioner, som hoppas kunna hjälpa elever med 

inlärningssvårigheter. Studien gjordes under ett år med en elev i åk 4 med dyslexidiagnos, då 

hon introduceras och fick använda den digitala pennan i undervisningen och hemma med 

läxor. Intervjuer gjordes varje månad med eleven, elevens förälder och den undervisande 

läraren. Efter avslutad studie fann man att läraren upplevde att eleven, tack vare pennans 

inspelnings- och uppspelningsfunktion, lättare klarade uppgifter som krävde läsning. Eleven 

upplevde att hon lättare kunde ta del av nya uppgifter och klara dem på egen hand. Hon 

använde även pennan då hon ville komplettera ett skriftligt svar genom att spela in. Eleven 

upplevde att hon blev mer självständig och kände tillfredställelse när hon klarade fler 

uppgifter på egen hand. Flickans förälder upplevde att hon lättare tog tag i läxarbete på egen 

hand och klarade läxan på snabbare tid, än innan hon använt sig av den digitala pennans 

funktioner. Detta gjorde att hon hade mer tid för andra saker på fritiden och föräldern beskrev 

sin dotter som mer lycklig under tiden då hon använde den digitala pennan. Läraren beskriver 

också hur flickan utvecklade sitt ordförråd, sitt skrivande och hur hon oftare hade fullföljt och 

gjort sina läxor.  
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3.3 Summering av forskningsöversikt 
Forskning kring hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever stöd och specialundervisning 

finns, men ur ett elevperspektiv mer inriktat på digitala verktyg finner jag mindre forskning. 

Nielsens (2011) och Heimdahl Mattson, Fischbein och Roll-Petterssons (2010) artiklar har ett 

vidare specialpedagogiskt perspektiv, medan de andra jag valt är mer inriktade på olika 

verktygs för och nackdelar. En summering av Nielsens (2011) och Heimdahl m fl. (2010) 

forskning visar att elevers erfarenhet av specialpedagogiskt stöd visar att många av eleverna 

inte tycker deras problem tagits på allvar och tycker utredningar och specialpedagogiskt stöd 

sätts in för sent. Eleverna ansåg att lärares kompetens, tydliga mål och bra 

undervisningsstrategier är viktiga för en bra kunskapsutveckling. Stimulerande skoluppgifter, 

bra klassrumsklimat och engagerade föräldrar var också saker som eleverna nämnde som 

viktiga. Rätt verktyg vid läs- och skrivinlärning är också något eleverna tar upp. Stimulerande 

böcker på rätt läsninvå, datorn som kommunikations- och skrivredskap och gott om tid vid 

läsning anses av eleverna vara viktigt.  

 

Conderman (2015), Zikl m.fl. (2015), Wood, Moxley, Tighe och Wagner (2018), Harper m.fl. 

(2016) och Grunér (2018) anser alla att digitala verktyg, om de används rätt, kan leda till att 

alla elever kan delta i undervisningen på ett mer likvärdigt sätt. De menar även att de digitala 

verktygen på olika sätt kan stötta elever i läs- och skrivsvårigheter i deras läs- och 

skrivutveckling. Samtidigt varnar Rowsell och Wohlwend (2016) och Mangen m.fl. (2013) till 

viss försiktighet då lärare använder digitala verktyg i undervisningen. De menar att lärarledd 

undervisning av en kompetent lärare är det viktigaste för elevers läs- och skrivundervisning 

och varnar för en alltför stor tilltro till att digitala verktyg automatiskt leder till 

kunskapsutveckling.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Min studie har ett sociokulturellt perspektiv på lärande som utgångspunkt, då jag vill 

undersöka hur högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter använder och förhåller sig till 

digitala verktyg i skolmiljö. Stycket inleds därför med en presentation av det sociokulturella 

perspektivet och begreppen scaffolding och artefakter. 

 

 4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studiens utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där den ryske pedagogen och filosofen Lev 

Vygotskij, är en viktig förgrundsgestalt. Vygotskij menar att människan är en biologisk, social, 

kulturell och historisk varelse (Vygotskij, 2001). Säljö (2015) som inspirerats av Vygotskij, 

beskriver lärandet som något som alltid sker i ett sammanhang och betonar att språk, 

kommunikation och det sociala samspelet är avgörande för barnets utveckling. Han menar att 

vi inte kan förstå lärande utan att analysera det i relation till sammanhanget. I ett 

sociokulturellt sammanhang måste människan sättas in i ett historiskt sammanhang. Under 

barnets utveckling går den biologiska och sociokulturella utvecklingen in i varandra. Barnet 

utvecklas genom biologiska förändringar och genom samspel med varandra. För att lärandet 

ska bli möjligt måste ges tid till språkligt samspel, sociala kontakter och samarbete (Säljö, 

2015). 

 

Även Janks (2010) anser att lärande är en social aktivitet och att lärandet sker både i och 

utanför skolan. Hon menar att barnen lär sig och drivs av nyfikenhet och egen vilja att lära sig 

saker. Denna sociala gemenskap där kommunikation leder till deltagande är betydelsefull och 

hon betonar språkets inflytande. Då Gibbons (2012) beskriver det sociokulturella 

perspektivet, ser hon på människans utveckling som en i sig social företeelse och en individs 

utveckling bör ses som resultatet av individens historiska, sociala och kulturella erfarenheter. 

Gibbons beskriver språkutveckling som en process, där eleven utvecklas genom de sociala 

sammanhang där barnet befinner sig i. Hon betonar att alla elever måste få tillgång till 

undervisning där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen. Även Liberg, af Geijerstam och 

Wiksten Folkeryd (2010) och Westlund (2017) beskriver eleverna och lärarna som centrala 

aktörer i läs och skrivprocessen, där eleverna hela tiden utvecklas och rör sig mellan olika 

språkliga sammanhang. De menar också att omgivningen har en avgörande betydelse för 

lärandet dvs. den sociokulturella kontexten.  

4.2 Scaffolding 
Scaffolding är ett begrepp som förknippas med Vygotskijs teorier om att allt lärande sker i ett 

socialt sammanhang. Det är en metafor för att läraren ger sina elever tillfälliga 

byggnadsställningar eller verktygslådor. Detta för att stötta upp mellan den kunskap som 

eleven redan har och den nya kunskap eleven ska erövra. Efterhand som eleven övertar 

ansvaret för sitt lärande, avtar lärarens stöd (Westlund, 2017). Detta sätt att stötta elevers 

utveckling kan kopplas samman med Vygotskijs sätt att se på utveckling i den närmaste 

utvecklingszonen, då läraren kan stötta genom att ha förståelse för var barnet befinner sig 

kunskapsmässigt och utifrån det lägga undervisningen på rätt nivå (Säljö, 2015). 

 

När Westlund (2017) beskriver hur lärare kan ta tillvara klassrummets mångfald av elever 

menar hon att fokus i undervisningen bör ligga på att alla elever är unika och se detta 
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som en tillgång. Hon anser att en del elever behöver särskilda undervisningsstrategier och 

anpassade stödhjälpmedel för att klara sin skolgång på en likvärdig nivå. Hon hävdar 

också att många elever kommer långt med undervisningsstrategier som passar alla elever. 

Westlund uppmärksammar även gruppen särskilt begåvade barn som också är i behov av 

anpassad undervisning för att utvecklas i snabbare takt. När Gibbons (2012) beskriver 

stöttning menar hon att den också bör vara framtidsorienterad. Hon menar att stöttning är 

tillfällig hjälp som eleverna får för att de i framtiden ska kunna utföra samma uppgift på 

egen hand. 

4.3 Medierande redskap  
Inom det sociokulturella perspektivet anses samverkan vara viktigt mellan människor och de 

kulturella redskap som människor använder för att förstå och agera i omvärlden. En central 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande är att redskapen medierar våra 

handlingar. De utgör instrument som vi använder och är beroende av. Vygotskij menar att 

gränsen för människans kunskaper och förmågor inte går vid hennes kropp. När vi lär oss 

behärska fysiska redskap, som medierande resurser, kan vi göra sådan vi aldrig klarat av innan 

med bara vår kropp. Det blir viktigt att kunna hantera dessa medierande redskap för att kunna 

agera i olika miljöer. Vygotskij anser att redskapen vi använder är oftast en blandning av 

fysiska och språkliga resurser. När vi läser och skriver använder vi språkliga symboler, men vi 

gör det med hjälp av fysiska verktyg. Vi tar stöd av verktygen för att lära oss nya saker, tänka 

och utvecklas. Det viktigaste redskapet som är det mänskliga språket. Genom språket kan vi 

beskriva, tolka och analysera omvärlden vi lever i. Det sker en ständig mediering mellan 

människor i interaktion (Säljö, 2015).   

 

Säljö (2015) beskriver digitala verktyg som något som omvandlar vårt sätt att lära precis som 

boken, pappret, pennan och andra verktyg har gjort genom historien. Han menar att lära i 

dagens samhälle i stor utsträckning är en fråga om att utveckla insikter och färdigheter, som 

gör att man kan använda de digitala redskap som finns i vårt moderna samhälle. Eklöf och 

Kristensson (2017) menar att de digitala verktygen kan användas både för att kompensera för 

något en elev inte utvecklat fullt ut, i det tidiga läs- och skrivutvecklande arbetet för alla 

elever och för att utveckla de elever som ligger långt fram i sin språkutveckling.  
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5. Metod  
 

I det här avsnittet beskrivs metod, urval, genomförande av studien, bearbetning och val av 

analysmetod. Här redogörs också för studiens tillförlitlighet och giltighet, samt etiska 

överväganden.  

5.1 Metodval 
Då syftet med studien är att bidra med kunskap om hur högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter använder och förhåller sig till digitala verktyg, har jag valt att använda mig 

av en kvalitativ undersökningsmetod. Ahrne och Svensson (2014) menar att valet av den 

vetenskapliga metoden har stor inverkan på vilket resultat man som forskare kommer fram till 

och menar att med kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta in normer och 

värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa metoder.  

 

Då studien undersöker hur elever förhåller sig till digitala verktyg, valdes intervjuer som 

metod. Kvale och Brinkman (2014) beskriver en halvstrukturerad intervju, där samtalet liknar 

mer ett vardagssamtal, men intervjun har ändå ett tydligt syfte och en specifik teknik. För att 

inte bli så låst vid intervjufrågor valde jag att använda mig av en intervjuguide (se bilaga 3) 

som fokuserar på vissa teman och där jag skrivit förslag på frågor. Dessa frågor formulerades 

så att svaren på de frågeställningar jag valt att undersöka blev besvarade. Kvale och Brinkman 

betonar att intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda 

uppfattningar om dessa teman. En fördel med halvstrukturerade intervjuer menar Ahrne och 

Svensson (2014) är att man kan anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i efter 

situationen. De menar också att intervjuaren är mer fri att ta upp nya ämnen, ställa nya frågor 

och hitta nya infallsvinklar under samtalets gång.  

 

5.2 Urval och genomförande 
Intervjupersonerna i denna studie är sex högstadieelever från tre olika skolor i Mellansverige.  

Vid studiens genomförande i början av vårterminen 2018 tog jag kontakt med fem olika 

rektorer på några högstadieskolor i Mellansverige. Jag informerade om min studie och 

undersökte hur skolans användning av digitala verktyg såg ut. Då det visade sig vara ganska 

svårt att skapa kontakt med rektorerna, kontaktades istället speciallärarna på respektive skolor. 

Kontakt skapades med tre intresserade speciallärare, som informerades om min studie och att 

jag ville intervjua elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter om deras upplevelse av digitala 

verktyg. Speciallärarna blev en länk i kontakten mellan mig och eleverna. Innan insamlandet 

av data påbörjades informerades eleverna och deras vårdnadshavare om syftet med min studie 

och hur den skulle gå till. Eleverna fick godkänna sin medverkan att delta i studien (Bilaga 1). 

Då eleverna är under 15 år skickades även ett informationsbrev hem, för godkännande av att 

delta i studien (se bilaga 2). Även elevernas rektorer gav sitt godkännande till intervjuerna 

innan de genomfördes. 

 

Innan studien genomfördes en pilotintervju på min egen skola, där jag testade min frågeguide 

(Bilaga 3). På detta sätt kunde frågorna korrigeras något innan studiens huvudintervjuer 

genomfördes. Pilotintervjun spelades in men transkriberades aldrig, då den enbart 

genomfördes för att pröva min frågeguide och min tekniska utrustning. Något jag upptäckte 

under min pilotintervju var att eleven gärna ville visa hur de digitala verktygen fungerade och 
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gick spontant och hämtade en dator. Därför frågade jag inför huvudintervjuerna om eleverna 

ville ta med sig en dator till intervjun. Fyra av sex elever valde det.  

 

Efter pilotintervjun genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer utifrån min frågeguide (se 

bilaga 3). Det fanns möjlighet för den intervjuade att själv lägga till erfarenheter som inte 

rymdes i frågeguiden. Jag försökte att ställa följdfrågor så att svaren skulle besvara min 

studies frågeställningar. Intervjuerna spelades in i sin helhet för att sedan transkriberas. Appen 

voice recorder laddades ned på en läsplatta och användes vid intervjuinspelningarna. 

Inspelningarna gjorde att jag kunde vara aktiv i mitt lyssnande och fokusera på att ställa bra 

följdfrågor. Jag kompletterade inspelningarna med små korta anteckningar efter varje avslutad 

intervju. Transkriberingarna gjordes i direkt anslutning till intervjuerna för att direkt kunna 

börja min analys och eventuellt förbättra kommande intervjuers upplägg. 

 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor i en så trygg miljö som möjligt. Jag hade 

tillgång till ett låst enskilt rum för att kunna sitta ostört under alla intervjuer. Under en av 

intervjuerna låstes dörren upp av en annan lärare som behövde rummet till en lektion. Detta 

gjordes att vi blev lite störda under intervjun och vi fick avbryta intervjun i förtid, då vi inte 

hittade ett annat rum att sitta i. 

5.3 Bearbetning och val av analysmetod  
Datainsamlingen för den här studien genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide som utgångspunkt. Efter att ha transkriberat mina intervjuer och fått fram ett 

textmaterial analyserades detta utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. När jag 

analyserade min transkriberade text såg jag mönster i de olika intervjuerna och analyserade 

dem i förhållande till varandra. Jag valde att koda mitt material med hjälp av 

överstrykningspennor i olika färger. En färg för varje tema jag kunde hitta i mitt textmaterial. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver kodning och kategorisering som ett sätt att få en 

överblick över intervjumaterialet. De menar att genom att koda textmaterialet från de 

transkriberade samtalen blir det lättare att undersöka, jämföra, se mönster och teman och 

analysera de data man samlat in. Kvale och Brinkman beskriver att forskaren tillslut når en 

mer fokuserad kodning, då analysen förskjuts mot en mer teoretisk nivå, vilket leder till en 

mättnad av materialet, då inga nya tolkningar eller insikter kommer fram.   

De två stora mönster jag tidigt såg i textmaterialet var möjligheter och hinder med digitala 

verktyg. Jag valde att dela upp möjligheter med digitala verktyg i en skriv- och läsdel, för att 

strukturera upp materialet ytterligare. Efter ytterligare analys upptäcktes ytterligare två större 

teman som jag valde att döpa till självbild och motivation, respektive inkludering och 

självständighet.  

5.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet  
Då syftet med min studie är att bidra med kunskap om hur några högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter använder och förhåller sig till användandet av digitala verktyg kan resultatet 

inte generaliseras, då de intervjuade eleverna bara är sex till antalet. Studien är ändå 

tillförlitlig då jag undersökt det jag efterfrågat i mitt syfte. Något jag haft i åtanke är att som 

forskare försöka ta ett steg bakåt och inte påverka eller tolka resultatet med mina egna åsikter 

och erfarenheter, utan enbart förhålla mig till och tolka elevernas svar.  

  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver giltigheten i en studie då forskaren ifrågasätter och 

undersöker om studien undersöker det den försöker att undersöka. Då jag i min studie genom 
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intervjuer, undersöker hur några elevers förhåller sig till digitala verktyg, blir det viktigt att 

metoden stämmer överens med mitt syfte. För att säkerställa giltigheten blir det viktigt vilka 

intervjufrågor jag väljer att ställa och hur jag väljer att analysera och presentera mitt resultat, 

utifrån mitt syfte. Kvale och Brinkman betonar också vikten av att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretisera sina resultat. Valet av mina deltagare i studien var också viktigt då mitt syfte var att 

undersöka hur några högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter, använder och förhåller sig till 

digitala verktyg i skolmiljö.  

 

Kvale och Brinkman (2014) påpekar att maktasymmetri kan påverka resultatet av en studie. 

Då jag intervjuat elever jag inte känner, är detta något jag varit medveten om under arbetets 

gång. Både ålder och att jag är lärare till yrket kan ha påverkat intervjusituationen, vilket jag 

behövde vara medveten om, då jag samlade in och analyserade mitt resultat.   

 

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har som uppgift att informera om forskningsetiska frågor och se till att 

forskaren tar ansvar för de människor som deltar i forskningen, men även de människor som 

indirekt påverkas av den (Vetenskapsrådet, 2017). De forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning innehåller 

fyra grundkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Samtliga krav har jag följt under genomförandet av denna studie. Dessa följs 

genom att jag skickade ut informationsbrev till studiens deltagare, där jag informerade om 

studiens syfte och genomförande. Jag har förklarat för elever och vårdnadshavare att 

intervjuerna är helt frivilliga och kan avbrytas när som helst när deltagaren vill det. Jag 

informerade även eleverna, lärarna och vårdnadshavarna att allt insamlat material 

avidentifieras för att skydda deltagarnas identitet och fingerade namn används i studien. 

Tystnadsplikt gäller för de uppgifter som samlats in under studiens gång och det är endast jag 

som har tillgång till det insamlade materialet. Deltagarna informerades även om att allt 

insamlat material, endast kommer användas som material till mitt examensarbete och kommer 

förstöras efter att arbetet examinerats.  
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6. Resultat  

Studiens syfte var att undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigheter använder och förhåller 

sig till digitala verktyg i skolmiljö. Undersökningen har genomförts med intervjuer av sex 

högstadieelever för att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter de upplever i användandet 

av digitala verktyg. Studien undersöker även vilka digitala verktyg elever använder i sin 

undervisning och hur användandet av digitala verktyg påverkar deras skolgång och 

kunskapsutveckling. Stycket inleds med en presentation av informanterna. Resultatet 

redovisas under fyra underrubriker; Möjligheter med digitala verktyg, självbild och ökad 

motivation, självständighet och delaktighet, samt hinder med digitala verktyg. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

6.1 Presentation av informanter   

De elever jag intervjuat går alla på högstadiet. De är utvalda för att de antingen har en 

dyslexidiagnos eller att specialläraren på deras skola anser att de är i någon form av läs- och 

skrivsvårigheter. Informanterna går på tre olika skolor, där användandet av digitala verktyg 

skiljer sig nämnvärt. Med hänsyn till konfidentialitetskravet benämner jag eleverna med 

fingerade namn. Marcus och Calle går i åk 7 i en klass där alla elever har en egen dator. De 

använder datorerna på nästan alla lektioner. Daniel och Viktor går i åttan och har också en 

egen dator. De använder datorerna under delar av skoldagen. Stina och Charlotte går i sjuan 

och delar datorer med sina klasskamrater. Datorerna finns i ett laddskåp och eleverna kan 

hämta dem vid behov.  

6.2 Möjligheter med digitala verktyg 
Alla elever jag intervjuat beskriver på något sätt att de digitala verktygen stöttar dem på olika 

sätt i deras läs- och skrivutveckling. Eleverna beskriver att de digitala verktygen skapar olika 

möjligheter för dem under skoldagen. Jag väljer att dela upp och beskriva möjligheterna under 

två underrubriker, läsa och skriva. Varje rubrik inleds med att namnge vilka digitala verktyg 

som eleverna nämnt att de använder i sitt dagliga skolarbete.  

6.2.1 Läsa 
De digitala verktyg som eleverna nämner att de använder i olika undervisningssituationer där 

läsning ingår är: Inläsningstjänst, Appwriter, Storytell, Legimus, Read Theory och Claroread. 

Alla sex elever berättar i sina intervjuer att de har svårt att läsa. Fem av eleverna säger även 

att de tycker det är tråkigt att läsa. Stina beskriver att hon tycker om att läsa om det är lite 

kortare böcker. Alla beskriver att de har tillgång till och gärna väljer att lyssna på text istället 

för att läsa texten själv. Alla sex svarar att de tycker de kommer ihåg bättre och lär sig mer då 

de lyssnar på text. Så här beskriver Daniel det: 

 
Jag lär mig mycket mer på att kolla och lyssna, än genom att läsa. Just sånt här (syftar på inläst 

material) kommer in och åker inte ut direkt. Det jag läser själv kommer in och åker ut. Det liksom 

fastnar inte. Jag måste läsa om många gånger och då glömmer jag lätt.  

 

Charlotte beskriver det så här:  

 
Jag lyssnar ofta på so-läxan. Då har jag boken framför mig och så lyssnar jag och hänger med i 

texten. Jag tycker det är bra att se texten framför mig. Då förstår jag lite mer. Och så är det ju bilder i 

boken. Då förstår man lite mer av texten också. 
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Läsningen beskrivs som krånglig av flertalet av eleverna och alla beskriver att de fastnar på 

ord, får läsa om och därför tar läsningen mycket energi. Så här beskriver Daniel det:  

 
Jag kan ju läsa, fast jag tycker det är ganska svårt. Det går långsamt och jag fastnar på många ord. Jag 

blir trött och all min energi går åt. När jag lyssnar kan jag istället lägga all min energi på att förstå.  

 

Hälften av eleverna jag intervjuat beskriver också att de hänger med bättre i de övriga 

klasskamraternas tempo då de lyssnar, eftersom det tar så lång tid för dem att läsa själva. 

Genom att lyssna kompenserar de för sin långsamma läshastighet och kommer inte efter sina 

klasskamrater. Marcus, Viktor och Daniel nämner också att de ofta får ont i huvudet när de 

läser själva. Får de istället lyssna på text, menar de att de känner sig piggare när de kommer 

hem efter skolan och har mer energi över till andra aktiviteter.  

 

Marcus och Calle använder sig av digitala verktyg, där de kan markera den del av texten de 

vill ha uppläst. Båda använder det i flera ämnen och säger att de tycker det fungerar bra och är 

lätt att använda. De tycker även att det är positivt att de kan välja röst och hastighet på den 

upplästa texten. De använder verktyget i flera ämnen och tycker det gör att de förstår texten 

bättre. De tycker även verktyget är bra att använda när de skrivit egna texter, då de lättare hör 

om de skrivit fel och kan rätta sig själva. 

 

Calle berättar även att han har mycket lättare för att hänga med och koncentrera sig då han 

lyssnar på böcker.  

 
Jag tycker det är lättare att ta in om jag lyssnar. Håller jag bara i en bok blir jag lätt ofokuserad och 

börjar dagdrömma om annat jag ska göra. Har jag nåt runt öra hänger jag med i boken. Då blir jag 

mer uppmärksam. Jag tappar inte bort mig så lätt! 

 

Viktor nämner en sorts digital läslinjal som gör att läsaren kan fokusera på en rad i taget. 

Linjalen är inget han själv använder, men menar att andra läsare med dyslexi kanske kunde 

vara hjälpt av den. Viktor har även provat läslinjal till fysisk bok, men inte gillat den.     

6.2.2 Skriva  
De digitala verktyg som eleverna nämner att de använder i olika undervisningssituationer där 

skrivning ingår är: Words stavningsprogram, StavaRex, SpellRight, glosor.nu, Read Theory, 

Tal till Text, elevspel, nomp. 

De sex elever jag intervjuat berättar att de använder datorn när de skriver olika sorters texter. 

Calle och Marcus använder nästan enbart datorn, medan de andra fyra växlar mellan att skriva 

med penna och datorn. Stina och Charlotte menar att de skulle använda datorn mer om de 

hade haft en egen dator. Nu påverkas användningen av att få datorer delas av flera klasser. 

Charlotte säger också att hon tycker det är lättare att skriva med penna, då det tar lång tid för 

henne att skriva med hjälp av tangentbordet.  

Calle menar tvärtom att det är väldigt jobbigt och tar mycket energi att skriva med penna. Han 

beskriver det så här:  

När du använder pennan måste du rita alla bokstäver. Med en dator trycker du bara ner knapparna och 

så skriver den. Jag är rätt snabb när jag skriver då. 

Olika stavningsprogram används av alla elever, men med lite olika utsträckning. Calle, 

Marcus och Viktor använder StavaRex regelbundet och de tycker alla att det hjälper dem i 
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deras skrivande. Samma elever använder även SpellRight som stavningshjälp på 

engelsklektionerna. Viktor beskriver det så här: 

Det är mycket lättare att skriva på dator. Det är lättare att rätta stavningen. Ofta när du skriver fel på 

papper, måste du tänka efter länge. På datorn är det bara att klicka och ändra. 

De menar att StavaRex är lätt att använda och att det fungerar mycket bättre än vanliga 

stavningsprogram, då detta program rättar och kommer med förlag både vid stavfel och vid 

språkfel. Daniel utbrister när han visar en text som han skrivit med hjälp av StavaRex: 

Det gör en enorm skillnad! Det ser mycket mer ut som en riktig text. Förut var det en massa ord som 

var felstavade och mycket blev felskrivet. Jag borde använda det här mer!  

Viktor berättar att han testat två appar, då du kan prata in text till datorn. Han menade att det 

var stor variation vilken app han använt. När han väl hittade en app som fungerade upplevde 

han att den var till stor hjälp. Han anser att han har lätt för att uttrycka sig, men blir hindrad i 

sitt skrivande. Här blev tal-text funktionen till god hjälp.  

Marcus och Calle nämner att de skriver mycket i dokument som deras lärare har skapat i 

Google classroom. Deras lärare kan direkt se vad de skrivit och ge kommentarer direkt i 

dokumentet. Båda eleverna upplever detta skrivande som positivt och lättvindigt. 

Calle, Viktor och Stina berättar även att det är enklare att läsa sin egen text om de skrivit den 

på datorn. De tycker att deras handstil inte är så tydlig och är svår att läsa både för dem själva, 

men också för andra som ska läsa deras text. Stina uttrycker även att hon förstår bättre vad 

hon skrivit på datorn än på papper.    

6.3 Självbild och ökad motivation 
Alla elever anser att det är roligt att använda datorn och digitala verktyg i undervisningen. 

Calle och Marcus som verkar använda verktygen mest, är de som är mest positiva. De ser få 

hinder och när problem uppstår, anser de kunna lösa dem själva. De använder positiva ord när 

de ska beskriva hur det är att använda digitala verktyg såsom ”lättvindigt, ”det är bara att gå 

in och skriva”, ”jag blir mer uppmärksam”, ”det här är sjukt bra”, ”mycket roligare”, ”väldigt 

bra” och ”det blir aldrig några problem liksom”. De kan också på ett tydligt sätt beskriva vilka 

positiva fördelar de digitala verktygen har för dem i deras läs-, språk- och skrivutveckling. 

Stina och Charlotte som inte har en egen dator och som beskriver att de inte använder de 

digitala verktygen så mycket, är inte i lika stor utsträckning lika motiverade till användningen 

av de digitala verktygen. Charlotte berättar att hon tycker det är roligt att använda den digitala 

matematikboken, men säger att det är roligt att skriva i ett vanligt räknehäfte också, eftersom 

hon gillar matematik.  

Digital läxa är något som alla elever har och verkar tycka är motiverande. Stina beskriver det 

så här: 

Varje vecka har vi en läxa. Man samlar poäng och kan få guld, silver eller bronsmedalj och så kan 

man göra det olika fort, det går på tid. Jag har ganska många medaljer. Det är kul! Det blir nästan som 

om man tävlar. När vi i klassen kommer upp till en viss poäng ska vi ha filmmys. Jag tror alla gör 

läxan bättre nu, redan på måndag när vi får den. Jag tror alla tränar mer nu, än när vi fick läxan på ett 

papper! 

Färdighetsträning av glosor, tabeller och kartor är något som flertalet elever nämner som mer 

motiverande att göra digitalt i olika sorts spel än på traditionellt sätt. Detta upplevs som 

roligare och lättare, än att skriva med penna på papper. 
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 Calle beskriver ett bilspel som tränar engelska glosor på detta sätt: 

Det är ju mycket roligare att spela spel och få lite utmaning än att sitta med ett papper. Man lär sig 

orden lätt nu.  

Marcus visar under vår intervju stolt upp hur mycket han tränat, hur många poäng han har och 

på vilken nivå han befinner sig på ett spel som tränar engelsk läsförståelse. Spelet går ut på att 

läsa en engelsk text och sedan svara på frågor. Marcus berättar att han fuskade i början och 

använde översättningsfunktionen på datorn. Men sedan när han upptäckte att han gradvis blev 

bättre och bättre på engelska då han inte fuskade tyckte han det var roligt och började utmana 

sig själv. Marcus berättar att spelet anpassar sig efter hur duktig spelaren är, vilket han tycker 

är bra. Då får han lagom utmaning varje gång.    

Marcus och Calle har en youtube-film länkad till sin matematikläxa, där de kan få en 

repetition på lärarens genomgång i skolan. Detta beskrivs som positivt och motiverande, då de 

beskriver sig få en andra chans om de inte hängde med på allt under genomgången i skolan. 

De säger att de kan titta på filmen flera gånger, medan de i lugn och ro kan lära sig den nya 

kunskapen. De tycker att de därför inte känner sig så stressade på lektionen nu. 

Det kan klicka till i huvudet och så förstår jag plötsligt hur jag ska göra. Det hjälper verkligen. Jag 

tappar lätt koncentrationen på lektionerna och kanske tänker på vad jag ska göra i helgen istället. På 

något sätt är det som om jag hör men inte kommer ihåg. Tittar jag då på filmen, så kommer jag bättre 

ihåg vad lärarna sa på lektionen. (Calle) 

Enskild tyst läsning är något som alla elever nämner som tråkigt och krångligt. Olika program 

som läser upp text nämner alla elever som avgörande och mycket motiverande till läsning. 

Calle säger att han egentligen tycker det är skittråkigt att läsa, men nu när han får lyssna på 

bok, lyssnar han innan han går och lägger sig. Han beskriver också arbetet kring boken i 

skolan som roligare, eftersom han förstår bättre och han lätt kan skriva om boken i färdiga 

dokument som läraren har skapat åt honom. Calle kommenterar bokarbetet så här: 

 Nu kan ju till och med någon lektion i skolan vara lite rolig!  

Calle visar även att hans motivation påverkar hans kompisar positivt. Han berättar att han har 

tillgång till Legimus, där han kan lyssna på böcker. Calle säger i min intervju att detta är dyrt 

och visar att han känner sig privilegiad, men tycker samtidigt synd om sin kompis som inte 

har tillgång till att lyssna på böcker här. Eleven berättar att de nu loggar in flera kompisar på 

hans konto och på detta sätt kan fler få tillgång till att lyssna på böcker.  

6.4 Självständighet och delaktighet 
Många av eleverna jag intervjuat, uttrycker att de på olika sätt blir mer självständiga när de 

använder digitala verktyg. När det handlar om skrivandet, nämner Calle, Marcus och Viktor 

stavningsprogrammet som oerhört hjälpsamt. De uttrycker att de känner sig säkrare när de 

skriver. Det är en trygghet att veta att stavningsprogrammet kommer att markera och ge dem 

förslag på ord de kan ändra till om de skulle stavar fel. Pojkarna säger att 

stavningsprogrammet gör också att de känner att de klarar att skriva mer på egen hand. De 

uttrycker att programmet skapar en känsla av att skriva på samma villkor som sina 

klasskamrater.   

Jag behöver inte be om hjälp så ofta utan det kommer upp förslag och datorn markerar vad som är fel 

och då blir det lätt. Det gör att jag klarar mig mer själv nu. (Viktor) 

Viktor säger att även om han inte alltid använder sig av stavningsprogrammet, finns 

möjligheten att använda det och detta gör honom lugn.  
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Calle beskriver det så här: 

När jag ska skriva kopplar jag på musik i lurar. Då kan jag va i min egen bubbla och där kan jag 

göra lite som jag vill. Får jag problem med ett ord så går jag bara in och kollar om det är rättstavat 

och det blir aldrig några problem liksom. Så länge jag har ett par hörlurar med musik och 

stavningsprogrammet, så känns det som jag klarar allt! 

Att lyssna på text är något som alla eleverna jag intervjuat upplever som positivt på något sätt. 

Flertalet av dem säger också att lyssnandet gör att de hinner och klarar av att läsa samma 

texter eller samma typ av texter som de andra i klassen. De säger att de hinner med och att de 

också förstår innehållet bättre. De uttrycker att de med hjälp att de digitala verktygen klarar 

samma saker som sina klasskamrater.  

Calle och Marcus som använder datorn på nästan alla lektioner, säger att de upplever att det 

inte är så mycket saker att hålla reda på nu och det är lättare att hålla ordning. De beskriver att 

allt de behöver finns samlat i datorn. På mellanstadiet var de oroliga att de inte skulle ha 

ordning på papper och böcker.  

Innan jag fick min dator var det mycket papper att hålla koll på. Nu har jag allt sparat här (pekar på 

datorn) i mina filer. Jag tycker det är otroligt mycket enklare. Otroligt lättvindigt. Nu behöver jag 

aldrig mer vara rädd för att glömma mina saker och få skäll. (Calle) 

Flera av eleverna menar också att de digitala verktygen gör att de mer självständigt klarar att 

göra läxorna hemma. Att kunna lyssna på sina läxor genom telefonen är något som flera 

elever använder och tycker är bra. Youtube-filmer länkat till matematikläxan upplevs också 

som en trygghet om de behöver repetition av något matematikmoment innan eller undertiden 

de gör matematikläxan.  

6.5 Utmaningar med digitala verktyg 
Eleverna nämner få hinder med digitala verktyg. Calle och Marcus som säger sig använda 

datorn mest i undervisningen, menar att de ofta kan lösa eventuella problem som uppstår 

själva. De nämner att det kan bli problem ibland, då de menar att vissa av deras lärare inte är 

så bra på datorer.  

Viktor jämför sina nuvarande högstadielärare med sin före detta mellanstadielärare, som 

eleven inte uppfattade lika kompetent vad gällande digitala verktyg. Han anser att de digitala 

verktygen han hade tillgång till då fungerade sämre och han valde att inte använda dem lika 

ofta. Viktor uttrycker att det är viktigt att läraren känner till många olika digitala verktyg och 

att lärarens digitala kompetens är viktig för att eleven ska få rätt hjälp. 

Daniel berättar att när han började högstadiet fick han en egen dator med inlagda program tex 

StavaRex, SpellRight och Claroread. Men fortfarande efter ett och halvt år har ingen lärare 

visat honom hur de fungerar. Innan vår intervju provar han något av programmen för första 

gången. Daniel menar att han hade varit hjälpt av att någon lärare hade visat honom hur 

programmen fungerar och vilken eventuell hjälp han kunde få av dem.  

Jag mest fick en dator med de här programmen, men jag vet inte riktigt hur man gör. Ingen har liksom 

visat mig (Daniel). 

Daniel visar också ett av programmen som inte fungerar av någon anledning. Daniel säger sig 

bli hindrad när programmen inte fungerar som de ska. Han berättar också om en app som 

skulle omvandla tal till text, som inte fungerade som den utlovade. Eftersom han fick tala om 

hela tiden och skriva mycket av texten manuellt, tyckte han att appen blev nästan som ett 

hinder istället för en hjälp. 
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Viktor uttrycker också att det kan blir krångligt då lärarna inte använder de digitala verktygen 

naturligt i undervisningen och anpassar undervisningsmiljön efter elevernas behov. Han 

beskriver ett lästillfälle så här:  

Senast igår använde jag Inläsningstjänst. Först sa läraren att vi skulle läsa några sidor i boken och då 

blir det ju så att jag inte alls har läst så många sidor, när de andra har läst klart och börjar jobba med 

uppgifterna. Då sa läraren att jag kunde lyssna på texten istället. Då fick jag börja leta efter ett par 

hörlurar istället och försöka börja logga in och så…   

Daniel berättar om ett annat tillfälle då de skulle läsa en engelsk bok. Läraren upptäcker efter 

ett tag att det var för svårt för honom att läsa boken själv. Boken fanns inte på inläsningstjänst 

och läraren erbjuder Daniel istället en cd-skiva. Han berättar att han tyckte det kändes 

gammalmodigt att lyssna på en cd-skiva och letar istället upp boken hemma på Storytell. 

Daniel uttrycker att det blir kan bli ett hinder, då eleven behärskar de digitala verktygen bättre 

än läraren.   

Tillgången på datorer kan också vara ett hinder. Stina och Charlotte som inte har en egen 

dator får gå och låna vid behov. De menar att det inte alltid blir av. De tycker båda att de blir 

hjälpta av stavningsprogram och att lyssna på text, men säger att de sällan använder datorn. 

När Stina och Calle jämför att läsa text på papper mot att läsa på en skärm, tycker de att det är 

lättare att läsa på papper, särskilt när texterna är lite längre. Stina nämner att hon tycker det är 

lätt att tappa bort sig i texten när hon scrollar ner. Hon tycker också att det känns bättre att 

läsa ur en bok. Hon har svårt att uttrycka varför det är så.  

Calle berättar att det är lite tråkigt att lyssna på text, eftersom rösten låter tråkig. Han väljer 

ändå att göra det, då han förstår mer av texten då, än om han läser den själv. 

6.6 Sammanfattning av studiens resultat 
Alla elever beskriver att de digitala verktygen på något sätt stöttar dem i deras läs- och 

skrivutveckling. De elever som nu använder de digitala verktygen mest är de elever som är 

mest positiva till användningen. Alla elever beskriver positiva upplevelser kring att lyssna till 

text. Lyssnandet gör att de läser fortare, förstår bättre, lär sig mer och kan delta i samtal kring 

texter på samma villkor som de elever som inte är i läs- och skrivsvårigheter. 

Stavningsprogram beskrivs som lätta att använda och gör att texten ”ser mer riktig ut”. 

Eleverna beskriver att de känner sig mer självständiga och tryggare i sitt skrivande, då de 

använder stavningsprogram. Digital läxa och färdighetsträning på datorn beskrivs också som 

mer motiverande och utmanande, än traditionell träning på papper.  

Utmaningar eleverna möter med digitala verktyg är när läraren inte använder dem naturligt i 

undervisningen. Det blir ett hinder när läraren inte har anpassat undervisningsmiljön efter 

elevens behov. Eleverna lyfter lärarnas kompetens som avgörande om de digitala verktygen 

ska fungera på ett bra sätt. Även handledning i hur olika digitala verktyg fungerar efterfrågas 

av eleverna. Tekniska problem tas upp som ett stort hinder av eleverna.  
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7. Analys 
I följande del kommer mitt resultat analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet kommer analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgå från 

begreppen scaffolding och medierande redskap. 

7.1 Scaffolding  
Då en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, som alla de elever jag intervjuat anser sig 

vara, blir det viktigt att anpassa undervisningsmiljön så dessa elever kan få olika sorters 

stöttning i sin kunskapsutveckling. Alla elever jag intervjuat beskriver tydligt hur olika 

digitala verktyg stöttar dem i deras läs- och skrivutveckling. När Säljö (2015) beskriver 

scaffolding menar han att eleven har ansvar för sitt eget lärande, men det sker tillsammans 

med sina klasskamrater och med stöttning av sin lärare. Då kan digitala verktyg vara en viktig 

del i elevernas stöttning och kan då ses som elevens tillfälliga byggnadsställning.  

 

Eleverna berättar att de digitala verktygen gör att de blir mer självständiga och motiverade till 

sitt skolarbete. Något som alla elever berättar och ser som en positiv del i sin språkutveckling 

är, att lyssna på text. Många av eleverna att de klarar av att läsa samma texter som sina 

klasskamrater, de förstår och kommer ihåg texternas innehåll bättre. Studien visar att de 

digitala verktygen stöttar eleverna så de kan befinna sig i vad Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen, där det optimala lärandet sker (Säljö, 2015). Denna zon beskrivs som den 

bästa utbildningsmiljön, då eleven utmanas att klara lite mer än vad han eller hon klarar av på 

egen hand. Stöttningen och verktygen är anpassade efter elevens behov och eleverna får 

känna att de har höga, men rimliga förväntningar på sig. Trots sina läs- och skrivsvårigheter 

kan de få en hög kognitiv utmaning. Eleven kan tack vara de digitala verktygens 

kompensatoriska och stöttande effekt lyssna och diskutera texter på rätt kognitiv nivå.   

 

Många av de elever jag intervjuade sade sig vara hjälpta av digitala stavningsprogram när de 

skrev på svenska eller engelska. De upplevde att de kände sig tryggare och mer självständiga 

när datorn hjälpte dem att stava. En elev upplevde också att texten såg mer riktig ut och var 

lättare att läsa, när den inte var full av stavfel. Säljö (2015) diskuterar vikten av att kunna 

skriva fungerande texter som vuxen i ett demokratiskt samhälle. Han menar att dagens 

samhälle bygger på att den vuxna befolkningens skriftspråkliga kompetens håller en hög nivå 

för att alla medborgare ska kunna göra viktiga val, utföra komplicerade handlingar och lösa 

problem. Studien visar att elever i läs- och skrivsvårigheter, upplever att de inte blir så 

begränsade när de skriver med hjälp av digitala verktyg. Detta skapar bättre förutsättningar 

för elevers skriftspråklig utveckling.  

 

Janks (2010) och Gibbons (2012) som inspirerats av Vygotskijs tankar betonar att lärandet 

sker i ett socialt och språkligt sammanhang. En del av eleverna berättar att de digitala 

verktygen hjälper dem att ingå i språkliga sammanhang, då de har kontakt med sina lärare via 

mail, ser youtube-filmer som ingår i matematikläxan och använder datorn då de 

färdighetstränar på glosor och läsförståelsetexter.  
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7.2 Medierande redskap 

Medierande redskap kallas de verktyg vi har runt oss i vår vardag, som gör att vi kan leva och 

förstå våran omvärld. Då mitt syfte är bidra med kunskap om hur högstadieelever i läs- och 

skrivsvårigheter använder och förhåller sig till digitala verktyg i skolmiljö, kommer jag 

analysera de digitala verktygen utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, där de 

medierande redskapen är viktiga för elevers språkutveckling. 

 

I mina intervjuer fann jag att tillgången på datorer och digitala verktyg skiljer sig fortfarande 

mycket åt på olika högstadieskolor. Möjligheten att kommunicera och utvecklas med hjälp av 

de digitala verktygen skiljer sig därför mycket åt mellan olika skolor. Eleverna beskriver även 

att lärarnas kompetens och vilja att använda de digitala verktygen i undervisningen skiljer sig 

mycket åt på de olika högstadieskolorna. Då kommunikation i framtiden kommer att ske i 

digitala forum, är det viktigt att alla elever får tillgång till alla språkliga sammanhang (Säljö, 

2015).   

 

De elever som använder de digitala verktygen mest beskriver kommunikation i olika digitala 

forum. Någon berättar att kontakten med lärarna ibland sker genom mail, andra beskriver 

informationsvideos som ligger länkade till matematikläxan och alla elever spelar olika spel på 

nätet under skoltiden. De digitala verktygen ger eleverna möjligheter till att mötas i olika 

digitala forum och språkliga sammanhang. Resultatet bekräftas i Vygotskijs (2001) tankar om 

att allt lärande sker i ett sammanhang och i kontakt med omvärlden.  

 
Vygotskij menar att det viktigaste redskapet är det mänskliga språket. Genom språket kan vi 

beskriva, tolka och analysera omvärlden vi lever i (Säljö, 2015). De digitala verktygen 

beskrivs som medierande verktyg för eleverna jag intervjuat och det är genom dem eleverna 

lättare kan kommunicera, trots sina läs- och skrivsvårigheter. 
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8. Diskussion 
I följande del kommer metodval diskuteras, samt studiens resultat i relation till tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer några slutsatser av studien och förslag på framtida 

forskningsområden. 

8.1 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka hur högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter 

använder och förhåller sig till digitala verktyg i skolmiljö. Jag valde kvalitativ intervju som 

metod, då detta bäst skulle kunna ge mig en beskrivning av hur några högstadieelever 

förhåller sig till digitala verktyg. För att fördjupa mitt syfte ville jag också undersöka vilka 

digitala verktyg elever i läs- och skrivsvårigheter säger sig ha tillgång till under en skoldag.  

Ahrne och Svensson (2014) beskriver att ett vanligt sätt att göra en kvalitativ studie mer 

trovärdig är att använda sig av triangulering. Genom att kombinera flera olika metoder och 

studera samma fenomen kan forskaren få en mer sann beskrivning än om bara en metod 

använts. Från början hade jag tänkt använda mig av deltagande observationer av elevernas 

användande av de digitala verktygen i klassrummet. Detta för att kunna jämföra de insamlade 

intervjusvaren med observationerna av undervisningen i klassrummet och eventuellt få en 

tydligare bild av elevernas upplevelser i klassrummet. Tidsbrist gjorde att jag slutligen enbart 

fokuserade på intervjuer. Något jag upptäckte under min pilotintervju var att eleven var 

positiv till att visa hur de digitala verktygen användes i praktiken. Detta gjorde att mina 

informanter fick välja om de ville ha med sin dator och visa mig de digitala verktygen under 

intervjun. Detta valde alla elever som hade en egen dator och detta gjorde att jag fick se hur 

de digitala verktygen användes i praktiken. Det hade varit intressant att kompletterat 

intervjuerna med observationer och kanske hade observationer i klassrummet givit mig ett 

ytterligare djup till mina intervjusvar.  

Från början tänkte jag intervjua elever på mellanstadiet, då det är de elever jag mest möter på 

min nuvarande arbetsplats. Tillslut valde jag att intervjua elever på högstadiet, då de 

förhoppningsvis har fått lite mer erfarenhet av att använda digitala verktyg. Då jag ville 

undersöka elever i läs- och skrivsvårigheters uppfattningar, kändes det också viktigt att 

eleverna var lite äldre och kände sig trygga i sin dyslexidiagnos eller sina läs- och 

skrivsvårigheter. Elever på högstadiet visade sig också kunna beskriva på ett bra sätt hur de 

uppfattar användandet av de digitala verktygen. 

 

Innan jag inledde mina intervjuer mailades ett informationsbrev hem till eleverna och deras 

vårdnadshavare, där syftet med min studie förklarades och de forskningsetiska principerna 

klargjordes. Då eleverna inte var myndiga godkändes intervjuerna även av deras 

vårdnadshavare innan intervjuerna påbörjades.   

 

Intervju-guiden, som också testades under min pilotintervju fungerade väl. Eftersom jag valde 

att ha halvstrukturerade intervjuer hade jag intervjuguiden mest som ett stöd, för att se att vi 

pratat om de teman jag i förväg valt. Alla intervjuer flöt på bra och mina frågeställningar 

besvarades. Jag visade mina informanter att jag var intresserad av deras svar genom att ha 

ögonkontakt, uppmuntrade dem till att prata vidare genom kroppsspråk och att ställa 

följdfrågor. Då alla intervjuer spelades in kunde jag ha fullt fokus på eleven. Detta tror jag 

gjorde att eleverna som intervjuades kände att jag var intresserad och såg nyfiken ut. Kvale 

och Brinkmann (2014) betonar vikten av att ställa rätt följdfrågor. Jag försökte ställa öppna 

objektiva följdfrågor och försökte att inte avbryta eller vara för snabb med nästa fråga. Detta 
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för att inte påverka informanternas svar. Dock märkte jag i efterhand då jag transkriberade 

intervjuerna, att jag ibland har ställt någon ledande fråga. Jag har analyserat detta och kommit 

fram till att det inte har påverkat resultatet nämnvärt. Efter varje intervju kompletterade jag 

inspelningen med korta stödanteckningar. Dessa fungerade som ett stöd vid transkriberingen. 

 

De personer jag intervjuat har inte haft någon relation till mig vilket jag tror varit positivt. 

Intervjuerna har genomförts på elevernas skola under eller i samband med deras skoldag. 

Detta för att eleverna skulle känna sig trygga med miljön. Inför intervjuerna bad jag om 

lokaler där vi inte skulle bli störda. Under en av intervjuerna låste tyvärr en lärare upp dörren 

och vi blev avbrutna. En lektion skulle hållas i det klassrum där vi satt och vi tvingades 

avbryta intervjun något tidigare än vi hade tänkt, då ett annat rum visade sig vara svårt att 

hitta. Detta påverkade intervjun något negativt. 

 

Då det visade sig vara svårt att hitta informanter till min intervjustudie, hade inte alla elever 

jag intervjuade lika stor erfarenhet av digitala verktyg som jag tänkt från början. Innan 

intervjuerna analyserades var jag rädd att detta skulle påverka resultatet negativt. Det visade 

sig snarare att jag fick en bredare och intressantare bild av elevernas erfarenheter, då 

elevernas tillgång på digitala verktyg skiljde sig mycket åt på de olika skolorna.  

8.2 Resultatdiskussion  
I följande avsnitt diskuteras den genomförda studien i förhållande till tidigare forskning. 

Resultatet diskuteras under samma rubriker som resultatet redovisades; möjligheter med 

digitala verktyg, självbild och ökad motivation, självständighet och delaktighet, samt 

utmaningar med digitala verktyg. 

8.2.1 Möjligheter med digitala verktyg 
Studien visar att många av de elever jag intervjuat uttrycker att de kan delta i undervisningen 

på samma villkor som sina klasskamrater med hjälp av olika digitala verktyg, trots sina läs- 

och skrivsvårigheter. De digitala verktygen skapar möjligheter att utveckla elevernas 

förmågor och kan bli ett stöd till deras vidare kunskapsutveckling.  

 

Att lyssna på text skapar möjligheter att läsa, diskutera och arbeta kring texter på samma nivå 

som sina klasskamrater menar informanterna. Att få tillgång till att lyssna på text innebär 

också enligt eleverna att de förstår och kommer ihåg texten bättre. När de läser texten själva 

säger flera av de intervjuade eleverna att de fastnar på ord, har svårt att komma ihåg 

textinnehållet och de läser saktare än sina klasskamrater. Grunér, Östberg och Hedenius 

(2018) studie visar också att användningen av talsyntes gynnar elevers läshastighet och 

textförståelse. Något som flera elever i studien också beskriver.  

 

Calle säger i min intervju att han egentligen tycker det är tråkigt att läsa böcker, men berättar 

att sedan han fått möjlighet att lyssna på skönlitterära böcker, lyssnar han varje kväll innan 

han går och lägger sig och har börjat uppskatta bokdiskussionerna i skolan. Han beskriver sina 

muntliga förmågor som starka och ser sig själv som en bra diskussionsledare. Calles beskriver 

tydligt de digitala verktygens betydelse för hans delaktighet och motivation till bokarbetet i 

skolan. Vygotsky (2001) menar att delaktighet är grunden till motivation. Ett arbetssätt som 

bygger på kommunikation och språkande ökar möjligheterna för eleverna att bli intresserade 

och involverade i skolarbetet och sin språkutveckling. 
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När Stina och Calle beskriver digital läsförståelse jämfört med traditionell, tycker de att det är 

lättare att läsa på papper, särskilt när texterna är lite längre. Stina tycker det är lätt att tappa 

bort sig i texten när hon scrollar ner. Hon uttrycker även att det känns bättre att läsa ur en bok, 

även om hon har svårt att uttrycka varför hon tycker så. Stinas känsla av att det är svårt att 

navigera i texten stöds av Mangen, Walgermo och Bronnicks (2013) forskning. De hävdar att 

det är svårare att orientera sig i tid och rum via en skärm än på ett papper. Rasmusson (2015) 

menar dock att utmaningen för skolan är inte om läsningen är analog eller digital. Hon menar 

att den skickliga läraren bör göra alla texter intressanta och använda nätet för att skapa vägar 

in i texten.    

Calle, Daniel och Marcus säger att de känner sig tryggare i sitt skrivande, då de använder 

rättstavningsprogram när de skriver. På detta sätt kan de digitala verktygen skapa 

förutsättningar för elever i läs- och skrivsvårigheter att delta i olika sociala sammanhang på 

samma villkor som elever utan svårigheter. Alla elever beskriver på något sätt att de digitala 

verktygen stöttar dem i deras läs- och skrivutveckling. De beskriver på flera sätt hur de klarar 

av att läsa, skriva, delta i diskussioner när de får stöttning av digitala verktyg i 

undervisningen. En viktig uppgift för specialläraren blir därför att stötta eleverna och erbjuda 

rätt sorts digitala verktyg. Detta styrks i Condermans (2015) artikel om att anpassa skolmiljön 

med digitala verktyg.  

8.2.2 Självbild och ökad motivation 
Alla elever säger i sina intervjuer att de är dåliga på att läsa. Många säger att de läser långsamt 

och de upplever svårigheter med läsförståelse när de läser text själva. Övervägande del av 

eleverna tycker läsning är tråkigt och detta tyder på att elevers läs- och skrivsvårigheter har 

påverkat deras självbild kring läsning. När eleverna beskriver läsning genom att lyssna på text 

visar de en mer positiv självbild kring läsning och låter mer motiverade till att läsa. Studien 

visar att alla elever gillar att lyssna på text. De säger att de förstår texten bättre och de kan då 

läsa texten lika fort som sina kamrater. De digitala verktygen gör att eleven kan läsa på 

samma villkor som de elever som inte befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Studien visar att 

om elevers lärmiljö anpassas med digitala verktyg ökar chanserna för att eleverna kommer att 

få positiva läsupplevelser och detta gynnar elevernas självbild.  Rätt verktyg vid läs- och 

skrivinlärning är något som även beskrivs i Nielsens artikel (2011) där eleverna lyfter fram 

detta som en av de viktigaste faktorerna för elevers kunskapsutveckling.  

 

Intressant med studien är också att de elever som beskriver att de använder digitala verktyg 

mest är också de som är mest positiva till användandet. De som inte har en egen dator 

beskriver inte i lika stor utsträckning de positiva möjligheterna med digitala verktyg. Kan det 

vara så att elevernas begränsande användande och den dåliga tillgängligheten av datorer, gör 

att eleverna inte har fått uppleva samma positiva upplevelser, som de elever som använder de 

digitala verktygen ofta? Studien visar inte tydliga svar på frågan.   

Rowsell och Wohlwend (2016) diskuterar kring betydelsen av att välja rätt verktyg till rätt 

elev och undervisningssituation. När eleverna får frågan om de vill ta med en dator och visa 

de digitala verktyg de använder under intervjun, väljer de fyra elever som har en egen dator 

att ta med den. Varför? En orsak kan vara att datorn är mer lättillgänglig, då den är personlig 

och förvarades i elevens skåp. De två som inte hade en egen dator behövde hjälp av en vuxen 

för att få tillgång till datorerna. Detta påverkar både tillgängligheten att naturligt hämta dem 

till vår intervju, men också då de ska använda dem i sin undervisning. Studien visade att de 

elever som uppgav att de använde datorerna på nästan alla lektioner, var också de elever som 

var mest motiverade till att berätta om sina digitala verktyg. De navigerade lätt mellan dem 
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och kunde tydligt förklara hur och varför verktygen fungerande stöttande för dem i 

undervisningen.  

När Calle berättade om tillgången till Legimus, uttrycker han en känsla av stolthet och han 

berättar att alla elever inte har samma tillgång till alla verktyg. Detta visar att han uppfattade 

denna personliga anpassning som något positivt. Detta stöds i Zikl, Kosek Bartosova, 

Josefova Viskova, Havlickova, Kucirkova, Navratilova och Zetkovas (2015) studie. 

Att träna olika färdigheter med hjälp av spel på datorn uttrycker alla elever i studien som 

något positivt och motiverande. De berättar att de lär sig saker lättare och det ger mer 

utmaning än om de tränat på ett traditionellt sätt. Att en del spel anpassar svårighetsgraden 

efter hur spelaren klarar uppgifterna, nämns som positivt. Spelutvecklaren skapar digitala 

utvecklingsmiljöer, där eleverna utmanas i den proximala utvecklingszonen. 

Studien visar också att eleverna ser det som positivt att få poäng, medaljer och klättra i olika 

svårighetsnivåer (levlar). Eleverna blir motiverade genom tydlig progression och snabb 

respons. Motivation tack vare snabb respons visar sig vara liknande den Reutschlin Schugar, 

Smith och Schugars (2013) beskriver i sin artikel om elevers läsning av interaktiva 

bilderböcker.   

Även Hattie (2012) lyfter färdighetsträning på datorn som något som många elever anser är 

motiverande och spännande. Hattie menar även att målmedveten färdighetsträning med dator 

har visat sig vara mer effektiv, än traditionell undervisning. Eleverna tar kontrollen över sitt 

eget lärande och den snabba responsen på om de har rätt eller fel är viktig för elevernas 

motivation till språkutveckling genom datorspel. Detta visar Marcus ett tydligt exempel på när 

han berättar om ett spel som tränar engelsk läsförståelse. Han berättar att han fuskat med 

översättningsprogram i början. Sedan inser han att han faktiskt utvecklar sina 

engelskkunskaper genom spelet och börjar utmana sig själv. Han får fler poäng, klättrar i level 

och spelet ger honom mer och mer utmanande texter. Ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande kan detta ses som scaffolding, där spelet stöttar och utmanar eleven i den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2015). Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir det viktigt för skolan 

att hitta rätt spel, där träningen utmanar eleven på rätt nivå. Det blir en utmaning att som 

speciallärare hänga med i utvecklingen och kunna sortera ut vilka spel som är vettiga ur ett 

utbildningssyfte, något som även poängteras i Rowsell och Wohlwend (2016) artikel.  

8.2.3 Självständighet och delaktighet 
Rättstavningsprogram i svenska och engelska är något som mina informanter nämner som en 

viktig faktor vid självständigt skrivande. De upplever att de känner sig tryggare och säkrare, 

när de vet att de kan använda rättstavningsprogram. Kommentaren ”Det ser ut som en riktig 

text nu” (Daniel) tyder på att innan han skrev med hjälp av rättstavningsprogram, framträdde 

felen mer än själva texten. Nu uttrycker han en känsla av att kunna skriva en text som lätt kan 

läsas av andra och som är välfungerande. Detta ökar chanserna för att Daniel ska få en positiv 

självbild och ökar hans motivation till skrivande. 

 

Eleverna jag intervjuat säger att med hjälp av digitala verktyg kan de också lättare utveckla 

sina texter, då de använder funktioner, som gör att de kan få sin egen text uppläst. De säger i 

sina intervjuer att de då lättare hör sina fel och kan rätta till dem själva. Eklöf och Kristensson 

(2017) menar att självständigt skrivande kan handla om att själv kunna författa ett mail eller 

ett blogginlägg och få det rättat genom ett rättstavningsprogram, utan att någon utomstående 

först måste granska texten innan den skickas iväg eller publiceras för allmänheten. De digitala 
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verktygen hjälper eleverna att stärka sin självbild och skapa motivation till att utveckla sitt 

eget skrivande. Detta är något jag tar med mig i min blivande speciallärarprofession.  

 

Eleverna jag intervjuat beskriver sitt tekniska skrivande på olika sätt. Calle och Marcus som 

använder datorerna mycket, uttrycker att de tycker det är lättvindigt och det går fort att skriva 

på datorn. Charlotte och Stina som inte har samma erfarenhet av att skriva med hjälp av 

tangentbordet, skriver hellre med pennan, trots att de uttrycker att de ser fördelar med att 

skriva på datorn och att läsa sina egna datorskrivna texter. Detta visar att skolan tidigt bör 

erbjuda eleverna tangentbordsträning och att datorerna måste vara lättillgängliga för alla 

elever. Zikl, Kosek Bartosova, Josefova Viskova, Havlickova, Kucirkova, Navratilova och 

Zetkova (2015) studie visar också att valet av typsnitt kan påverka textens läsbarhet. Tidig 

träning av tangentbordsskrivning och val av typsnitt för elever i läs- och skrivsvårigheter 

känns viktigt att lyfta i läs- och skrivinlärningsdiskussioner i framtiden.  

 

Marcus och Calle berättar i sina intervjuer att deras matematiklärare länkar korta Youtube-

filmer som ett komplement till genomgången i skolan. Filmerna gör att pojkarna förstår och 

kommer ihåg bättre vad de lärde sig i skolan. De uttrycker att de nu klarar av att göra läxan 

mer självständigt, då de kan ta hjälp av filmerna. Eleverna menar också att möjligheten att 

titta på filmen hemma gör att de känner sig lugnare när de kan få en digital förstärkning av 

genomgången i skolan.  Denna känsla av självständighet visar likheter med Harper, 

Kurtzworth-Keen och Marable (2016) studie om ett tekniskt hjälpmedel i form av en digital 

penna. Eleven i studien upplevde att hon lättare kunde ta del av nya uppgifter och klara dem 

på egen hand. Flickans förälder berättar i studien att hon lättare tog tag i läxarbete på egen 

hand och klarade läxan på snabbare tid, än innan hon använt sig av den digitala pennans 

funktioner.  

 

Alla elever berättar att de gärna lyssnar på text, då de har i läxa att läsa längre stycken. 

Charlotte beskriver att hon förstår texten bättre, då hon kan lyssna, samtidigt som hon har text 

och bild framför sig. Marcus, Viktor och Daniel säger alla att de lätt får ont i huvudet om de 

läser längre texter själva. De uttrycker att när de istället har lyssnat på text, får de inte 

huvudvärk och får mer energi över till annat. Kurtzworth-Keen och Marables (2016) studie 

visar på liknande resultat. Flickan beskriver att med hjälp av den digitala pennan, har hon mer 

energi och får mer tid för andra saker på fritiden. Studien och tidigare forskning visar att 

elevernas prestationer i skolan påverkar även deras fritid. Elever i läs- och skrivsvårigheter 

kanske påverkas mer än sina kamrater, då de måste anstränga sig mycket. Detta känns viktigt 

att tänka på när vi anpassar och planerar undervisningen för dessa elever. 

 

Dalström (2017) diskuterar kring multitasking och anser att elever inte bör lyssna på musik 

samtidigt som de arbetar med skolarbete. Studien visar något helt annat. Calle beskriver att 

han blir lugn och koncentrerad, då han skriver samtidigt som han lyssnar på musik. För 

honom verkar musiken vara avgörande om han ska hålla koncentrationen. Han beskriver även 

att i lässituationer när han lyssnar på text är det lättare att hålla fokus om han ”har nå´t runt 

öra´”. Calle säger att han då lättare kan hänga med i boken och hålla fokus. Speciallärare bör 

därför vara kunniga och kunna anpassa lärmiljöerna utifrån elevernas behov 

(Högskoleförordningen, 2015). 
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8.2.4 Utmaningar med digitala verktyg   
Min studie visar att tillgången på datorer varierar kraftigt och detta påverkar likvärdigheten av 

undervisningen. Stina och Charlotte som inte har en egen dator, trots att de säger att de 

digitala verktygen hjälper dem i olika undervisningssituationer. Därför borde de enligt 

läroplanen ha bättre tillgång till datorer, då de digitala verktygen hjälper dem i deras språk-, 

läs- och skrivsvårigheter. Skolan måste möjliggöra en likvärdig utbildning genom att se till att 

alla elever har tillgång till datorer eller till de verktyg som behövs för en likvärdig 

undervisning. 

Daniel och Viktor har en egen dator och har flera bra program installerade för att hjälpa dem i 

deras språksvårigheter. De beskriver dock under sina intervjuer att de inte vet hur de ska 

använda programmen och vissa verktyg fungerar inte funktionsdugligt. De berättar också att 

alla tekniska verktyg inte finns på plats i klassrummen, då de behövs. Detta visar att 

likvärdigheten påverkas av andra faktorer än bara tillgången på datorer. Reutschlin, Schugar, 

Smith och Schugar (2013) och Rowsell och Wohlwend (2016) betonar alla vikten av att välja 

rätt digitala verktyg och att läraren inte får en övertro på de digitala verktygen. De menar att 

läraren bör noga överväga vilka digitala verktyg som behövs i undervisningen och se till att de 

lätt kan användas av alla elever.   

 

Verktygen i sig löser inte automatiskt elevernas språksvårigheter. Conderman (2015) menar 

också det blir allt viktigare för speciallärare och vanliga lärare att känna till vilka olika 

digitala verktyg som finns att erbjuda eleverna, för att sedan kunna välja rätt verktyg till rätt 

elev. Min studie visar också betydelsen av att läraren visar eleverna hur de digitala verktygen 

fungerar och att eleverna får stöttning i hur de ska göra vid tekniska problem. Lärarens 

kompetens om digitala verktyg verkar vara avgörande för en likvärdig undervisningsmiljö.  

 

Eklöf och Kristensson (2017) menar, i likhet med min studie att eleverna måste få de rätta 

förutsättningarna för att använda de digitala verktygen på bästa sätt. Det krävs undervisning 

om hur verktygen fungerar och i vilka sammanhang de kan användas. Det krävs också att 

eleven har möjlighet att delta i undervisning där arbetssättet tillåter och uppmuntrar 

användandet av de digitala verktyg som eleverna behöver. Studien visar också tillfällen där 

lärarnas bristande kompetens i användandet av de digitala verktygen blivit ett hinder för 

eleverna. Zikl, Kosek Bartosova, Josefova Viskova, Havlickova, Kucirkova, Navratilova och 

Zetkovas (2015) studie visar hur digital teknik kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. 

De diskuterar kring möjligheter att anpassa texter med den digitala teknik som finns idag. 

Ingen av mina informanter berättar om att de fått anpassade texter, däremot har de fyra elever 

som har en egen dator, anpassade verktyg som skall hjälpa dem i deras språksvårigheter.  

 

För en likvärdig utbildning krävs också att lärarna ser de digitala verktygen som en naturlig 

del i sin undervisning och att de digitala verktygen finns med naturligt i den anpassade 

lärmiljön. Särskilt Viktor och Daniel berättar om flera undervisningssituationer, där läraren 

efter misslyckade lässituationer i efterhand försöker att anpassa undervisningen. Om läraren 

istället hade sett de digitala verktygens möjligheter och anpassat undervisningsmiljön bättre 

från början, hade eleverna aldrig fått uppleva något misslyckande. Stina, Charlotte, Viktor och 

Daniel beskriver alla undervisningstillfällen då de digitala verktygen inte är fullt tillgängliga 

för alla elever. Då sjunker möjlighet till delaktighet för de elever som är i behov av de digitala 

verktygen, för att kunna visa sina starka förmågor och utvecklas på bästa sätt. Studien visar att 

tillgången på datorer varierar och påverkar tillgängligheten. Om de digitala verktygen görs 

tillgängliga för alla elever kan de ses lika självklara som papper och penna. På detta sätt blir 



 

 33 

verktygen inte utpekande och alla elever får möjlighet att använda dem, inte enbart för de 

eleverna i svårigheter.  

8.2.5 Sammanfattning av resultatdiskussion 
Studien visar att många av de elever jag intervjuat uttrycker att de kan delta i undervisningen 

på samma villkor som sina klasskamrater med hjälp av olika digitala verktyg, trots sina läs- 

och skrivsvårigheter. De digitala verktygen skapar möjligheter att utveckla elevernas 

förmågor och kan bli ett stöd till deras vidare kunskapsutveckling. Delaktighet och 

kommunikation genom digitala verktyg ökar möjligheterna för eleverna att bli intresserade 

och involverade i skolarbetet och sin språkutveckling. Eleverna i studien beskriver på flera 

sätt hur de klarar av att läsa, skriva, delta i diskussioner när de får stöttning av digitala verktyg 

i undervisningen. En viktig uppgift för specialläraren blir därför att stötta eleverna och 

anpassa skolmiljön med rätt sorts digitala verktyg. Studien visar att om elevers lärmiljö 

anpassas med digitala verktyg ökar chanserna för att eleverna kommer att få positiva läs- och 

skrivupplevelser och detta gynnar elevernas självbild.   

 

Att träna olika färdigheter med hjälp av spel på datorn uttrycker alla elever i studien som 

något positivt och motiverande. Eleverna tar kontrollen över sitt eget lärande och den snabba 

responsen på om de har rätt eller fel är viktig för elevernas motivation till språkutveckling 

genom datorspel. Ur ett perspektiv på lärande kan detta ses som scaffolding, där spelet stöttar 

och utmanar eleven i den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015). De digitala verktygen gör 

att eleverna känner sig tryggare och säkrare. Detta leder i sin tur till en mer positiv självbild 

kring läs och skrivutveckling. Det blir viktigt att skolan tidigt anpassar undervisningsmiljön, 

så inte självbilden skadas. 

Skolan måste möjliggöra en likvärdig utbildning genom att se till att alla elever har tillgång 

till datorer eller till de verktyg som behövs för en likvärdig undervisning. Min studie visar 

också betydelsen av att läraren visar eleverna hur de digitala verktygen fungerar och att 

eleverna får stöttning i hur de ska göra vid tekniska problem. Att lärarna ser de digitala 

verktygen som en naturlig del i sin undervisning och att de digitala verktygen finns med 

naturligt i den anpassade lärmiljön är också avgörande. 

 

8.3 Slutsatser utifrån studiens resultat 
Resultatet av studien visar att eleverna beskriver många av de digitala verktyg de använder i 

undervisningen som stöttande i sin läs- och skrivutveckling. De upplever att de känner sig 

säkrare och blir mer självständiga när de använder dem. Eleverna beskriver också verktygen 

som motiverande och roliga att använda, men ser hinder när tekniska problem uppstår eller 

lärares kompetens kring verktygen saknas. Det känns därför viktigt i den blivande rollen som 

speciallärare att ta tillvara på elevernas erfarenheter och beskrivningar av utmaningar och 

möjligheter i sitt arbete med digitala verktyg. Detta kan synliggöra och utveckla 

speciallärarens sätt att tänka när undervisningsmiljöer ska anpassas till olika elevers behov. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning  
I denna studie har fokus legat på elevernas syn på digitala verktyg. Intressant vore att forska 

kring hur lärare beskriver anpassningen av undervisningsmiljön med hjälp av digitala verktyg. 

Vilka möjligheter och hinder ser de? Anser de att de har tillräckligt med kompetens för att 

möta elevers behov av digitala verktyg? 
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Då eleverna blev tillfrågade om de ville visa hur de arbetade med digitala verktyg under 

intervjun, valde de elever som har en egen dator att göra det. Studien visade även att en del 

elever var mer stolta över vissa digitala verktyg än andra. Tankar kring forskning av mer 

individanpassade verktyg känns spännande. Det vore intressant att undersöka hur verktygen 

kan göras mer individanpassade och personliga. Hur skulle de då uppfattas av eleverna? 

Tankar kring hur hjärnan och arbetsminnet påverkar elevers läs- och skrivinlärning har fötts 

under arbetets gång. Många av eleverna jag intervjuade beskrev svårigheter i koncentration 

och fokusering. Intressant vore att forska vidare kring de digitala verktygens möjligheter att  

hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter, samt undersöka hur det påverkar hjärnan att 

ständigt vara uppkopplad och ständigt röra sig mellan olika forum och språkliga sammanhang.   
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Bilaga 1 Elev 

 

 

 
Hej! 

Mitt namn är Maria Gustafsson och jag läser min sista termin på speciallärarprogrammet med 

specialisering språk-, läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet. 

 

Jag läser nu min sista termin och arbetar med mitt examensarbete som handlar om elevers 

uppfattningar av digitala verktyg i skolan. Jag hoppas kunna samla in data genom att intervjua 

högstadieelever i språk, läs- och skrivsvårigheter om deras upplevelser av digitala verktyg i 

skolan.  

 

Intervjuerna kommer ta ca 45 min och planeras att genomföras på din skola. Samtalet kommer 

att spelas in och sedan transkriberas, men det är bara jag som kommer att ha tillgång till 

ursprungsmaterialet. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Data 

som samlas in kommer endast användas i mitt examensarbete och kommer förstöras när mitt 

arbete är färdigt. Namn på personer i studien kommer avidentifieras, så studien är helt 

anonym. Du kan läsa mer om detta i Vetenskapsrådets skrift. Se länk nedan. 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Vill du delta i min studie? 

 

Skriv under med ditt namn på raden: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

Vill du hellre maila mig? 

 

Maila mig med raderna: 

Jag vill delta i en intervju om digitalt stöd i skolan.   

/ Ditt namn 

 

Vill du hellre skicka mig ett sms går det också bra. Maria Tel  xxx 

 

 

Du får gärna höra av dig om du har några frågor.  

 

Med vänlig hälsning  

 

    Handledare: 

Maria Gustafsson   Karin Forsling 

Mailadress: xxx.se   Mailadress:xxx.se 

Tel nr: xxx    Tel nr: xxx 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
mailto:xxx.se
mailto:karin.forsling@kau.se


 

 

 

 

 

   

Bilaga 2 Vårdnadshavare 

 

 

 
Hej! 

Mitt namn är Maria Gustafsson och jag läser min sista termin på speciallärarprogrammet med 

specialisering språk-, läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet. 

 

Jag läser nu min sista termin och arbetar med mitt examensarbete som handlar om elevers 

uppfattningar av digitala verktyg i skolan. Jag hoppas kunna samla in data genom att intervjua 

högstadieelever i språk, läs- och skrivsvårigheter om deras upplevelser av digitala verktyg i 

skolan.  

 

Intervjuerna kommer ta ca 45 min och planeras att genomföras på ditt barns skola. Samtalet 

kommer att spelas in och sedan transkriberas, men det är bara jag som kommer att ha tillgång 

till ursprungsmaterialet. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Data 

som samlas in kommer endast användas i mitt examensarbete och kommer förstöras när mitt 

arbete är färdigt. Namn på personer i studien kommer avidentifieras, så studien är helt 

anonym. Du kan läsa mer om detta i Vetenskapsrådets skrift. Se länk nedan. 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Ditt barn har visat intresse för att vara med i min studie. Då han/hon är underårig behöver jag 

också ditt medgivande.  

 

Maila mig med raderna: 

Jag ger mitt tillstånd att (barnets namn) deltar i en intervju om digitalt stöd i skolan.   

 

/ Ditt namn 

 

Vill du hellre skicka mig ett sms går det också bra. Maria Tel  xxx 

 

 

Du får gärna höra av dig om du har några frågor.  

 

Med vänlig hälsning  

 

    Handledare: 

Maria Gustafsson   Karin Forsling 

Mailadress: xxx.se   Mailadress:xxx.se 

Tel nr: xxx    Tel nr: xxx 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
mailto:xxx.se
mailto:karin.forsling@kau.se


 

 

 

 

   

Intervjuguide: Förslag på frågor  Bilaga 3 

 

1. Vilka digitala lärverktyg har du tillgång till under din skoldag? 

2. När använder du dem? 

3. Till vad använder du dem? 

4. Hur upplever du att det digitala stödet fungerar? 

5. Vilket verktyg tycker du bäst om? 

6. Varför? 

7. Ser du något negativt med digitala lärverktyg? 

8. Vilket program/app använder du mest? Till vad? 

9. Använder du något program/app när du läser? Hur upplever du det? 
10. Använder du något program/app när du skriver? Hur upplever du det? 
11. Använder du något program/app när du planerar din dag? Hur upplever du 

det?  
12. Använder du något program/app när du kommunicerar med kompisar/lä-

rare/föräldrar? Hur upplever du det? 

13. Har du erfarenhet av något annat digitalt lärverktyg? (digital penna?)     

Berätta… 

14. Vad tycker du om digitalt stöd i undervisningen? Ser du några hinder? 

15. Vilka elever tycker du ska ha tillgång till digitala verktyg? 

16. Vad ska vi lärare tänka på när vi planerar vår undervisning med digitala 

verktyg? 

17. Vad är viktigast för dig för att du ska nå så långt som möjligt när det gäl-

ler kunskapskraven i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


