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Abstract 

The aim of this study is to make visible how teachers use digital tools as a tool for students in 

reading and writing difficulties. The aim is also to find out how teachers look at the new 

curriculum given a more digital content. Here, both advantages and disadvantages of the 

digital tools are highlighted. In the survey, qualitative interviews were used to get teachers' 

opinions and experiences on the subject. The result shows that teachers find it useful to be 

able to use digital tools as a tool for students in reading and writing difficulties. However, 

teachers feel that they lack some of the skills needed to use digital tools in their teaching. 

There are both advantages and disadvantages to the digital tools. The main advantage is that 

the motivation for students in reading and writing difficulties increases when they use a 

digital tool as a tool. The biggest disadvantage is that the students no longer write with paper 

and pen in the same way as before. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare använder sig av digitala verktyg som 

hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet är också att få reda på hur lärare ser på 

den nya läroplanen som givits ett mer digitalt innehåll. Här lyfts både fördelar och nackdelar 

med de digitala verktygen fram. I undersökningen användes kvalitativa intervjuer för att få 

fram lärares åsikter och erfarenheter kring ämnet. Resultatet visar att lärare tycker det är bra 

att kunna använda sig av digitala verktyg som hjälpmedel för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Dock tycker sig lärare sakna en del av den kompetens som krävs för att 

kunna använda digitala verktyg i undervisningen. Det finns både fördelar och nackdelar med 

de digitala verktygen. Den största fördelen är att motivationen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter ökar när de får använda ett digitalt verktyg som hjälpmedel. Den största 

nackdelen är att eleverna inte längre skriver med papper och penna på samma sätt som förut. 
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anpassning.
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Läs- och skrivsvårigheter har varit och fortsätter vara en stor diskussion bland lärare. Det 

finns en problematik som Catharina Tjernberg (2013) belyser där teori och praktik inte 

överensstämmer med varandra vad gäller att kunna inkludera alla elever med läs- och 

skrivsvårigheter i undervisningen. Detta då lärare inte har tillräcklig kompetens inom 

området, vilket har medfört att elevers prestationer kring ämnet försämrats och allt fler elever 

upplever svårigheter i läs- och skrivinlärningen (Tjernberg, 2013, s.17). Här menar Tarja 

Alatalo (2011) att en del lärare inte tar läs- och skrivsvårigheter på allvar och använder sig av 

en ”vänta-och-se” metod innan någon form av anpassning genomförs (Alatalo, 2011, s.113), 

vilket motsätter sig skrivningarna i läroplanen som redogör för att alla elever ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2011, s.8). Sedan 2017 syftar den nuvarande läroplanen till 

ett mer digitaliserat innehåll i undervisningen. Skolverket (2011) menar att anledningen till 

detta är att vi lever i ett mer digitaliserat samhälle där kunskaper inom digitalisering och 

digital kompetens krävs för att kunna bli en samhällsmedborgare (Skolverket, 2011, s.9). Som 

resultat av det digitaliserade innehållet i läroplanen har tillgången till digitala verktyg ökat i 

skolorna. 

Avsikten med undersökningen är att synliggöra hur lärare stöttar elever i läs- och 

skrivsvårigheter med hjälp av digitala verktyg. Detta då, enligt min uppfattning, lärare saknar 

den digitala kompetens som krävs för att kunna stötta elever med svårigheter i 

undervisningen. En del skolor har inte råd att köpa in digitala verktyg till eleverna, vilket 

medför att det digitala innehåll som läroplanen nu strävar efter inte går att uppnå. Detta 

motsäger också de skrivningar som finns angående en likvärdig utbildning där undervisningen 

ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Därför är jag intresserad av att 

studera hur de digitala verktygen används som stöd i undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och vilka fördelar respektive nackdelar det finns med de digitala verktygen. 

Jag vill också få reda på lärares syn på det digitaliserade innehållet som nu är förankrat i 

läroplanen ur ett perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. 
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Skolverket (2011) nämner att eftersom läroplanen syftar till att eleverna ska ges kunskaper om 

digital kompetens innebär också detta mer digitala verktyg i undervisningen, så som 

surfplattor, datorer, smartboards och så vidare (Skolverket, 2011, s.9). Med hjälp av olika 

appar som är utformade för att kunna användas i undervisningen skulle de digitala verktygen 

kunna hjälpa elever med svårigheter i skolan. Inom skolan innebär detta en stor förändring där 

lärare behöver en viss digital kompetens för att eleverna ska kunna nå upp till de 

kunskapskrav som nu syftar till att digitala verktyg ska användas i undervisningen. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) är det skolans ansvar att se till så de elever som är i behov av extra 

stöd och anpassning i skolan får tillgång till den anpassning som krävs för att uppnå 

kunskapskraven (SkolL 3 kap. 5a §). I detta fall kan ett digitalt verktyg vara avgörande för en 

elev som inte uppnår godkända resultat i skolan och som har en läs- och skrivsvårighet. 

Frågan är hur de digitala verktygen används samt stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter 

och hur läroplanen med ett mer digitaliserat innehåll påverkar undervisningen vad gäller 

elevers läs- och skrivinlärning? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är redogöra för vilka sätt digitala verktyg används i undervisningen som 

stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet med studien är också att ta reda på vad lärare 

tycker om att läroplanen givits ett mer digitaliserat innehåll utifrån ett perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att besvara syftet har följande frågeställningar ställts 

➢ Hur anpassar lärare undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter med hjälp av 

digitala verktyg? 

➢ Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med digitala verktyg som hjälpmedel vid 

läs- och skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv? 

➢ Vad är lärares syn på den reviderade läroplanen vad gäller ett mer digitaliserat innehåll 

i undervisningen? 
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2. Tidigare forskning och teori 

Nedan kommer tidigare forskning inom läs- och skrivsvårigheter och digitala verktyg i 

undervisningen att presenteras. I 3.1 kommer framgångsrik läs- och skrivinlärning att lyftas 

fram för att sedan i 3.2 gå vidare till vad en läs- och skrivsvårighet är. Detta för att ge läsaren 

en inblick i vad som är en god läs- och skrivinlärning och vad som skiljer en god läs- och 

skrivinlärning från en läs- och skrivsvårighet. I 3.3 kommer de digitala verktygens 

användning att diskuteras för att sedan gå vidare till teorier om elevers lärande i 3.4.  

2.1 Framgångsrik läs- och skrivinlärning 

Caroline Liberg (2010) redogör för viktiga faktorer som gör barn till goda läsare och skrivare. 

Genom att tidigt bli introducerad till texter har ett barn goda förutsättningar för att bli en bra 

läsare och skrivare. Detta kan till exempel vara att ett barn i tidig ålder blir introducerad till 

pekböcker och högläsning. På så sätt blir barnet en aktör i läs- och skrivutvecklingen (Liberg, 

2010, s.5). 

Liberg (2010) menar att det inte bara är en tidig introduktion till läs- och 

skrivutvecklingen som utgör en viktig faktor. Att kunna knäcka skriftspråket har också en stor 

betydelse i läs- och skrivutvecklingen, vilket en del barn redan knäcker i förskoleåldern. 

Skriftkoden handlar om att barnet utvecklar sin fonologiska medvetenhet, vilket innebär att 

barnet förstår hur bokstaven och bokstavens ljud hänger samman. Här påpekar också Liberg 

vikten av att barn bemästrar en ljudningsstrategi. Detta genomförs genom att låta barnet stöta 

på nya ord och genom att engagera barnet i olika texter. Barnet behöver bygga upp ett 

ortografiskt lexikon i form av skriftordbilder för att kunna bygga upp den ortografiska 

helordsstrategin. Med hjälp av dessa strategier blir barnet en god läsare och skrivare genom 

att avkodning och inkodningen blir mer automatiserad. Liberg påpekar också att en del barn 

inte klarar av att knäcka det skriftspråk som krävs för att bli en god läsare och skrivare. 

(Liberg, 2010, s.6).  

Liberg (2010) menar att det finns en stor variation hos barn vad gäller deras 

förförståelse för läsutvecklingen och skriftspråket. Detta beror på mängden texter och ord 

barnet blivit introducerad för i tidig ålder. Här menar Liberg att de barn som inte har ett stort 

ordförråd sedan innan och som inte blivit introducerad till olika texter i form av pekböcker 

och högläsning har ett större arbete framför sig, vad gäller att kunna knäcka skriftspråket och 

att erhålla det ortografiska lexikonet. Dessa elever behöver mer stöttning i undervisningen, 
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vad gäller läs- och skrivutvecklingen, för att undvika att hamna i en svårighet (Liberg, 2010, 

s.8, 9).  

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Att vara i en läs- och skrivsvårighet, förklarar Skolinspektionen (2011), innebär att eleven har 

svårt med den fonologiska medvetenheten. Med fonologisk medvetenhet menas svårigheter 

med att koppla samman språkljud med bokstav samt att man har svårigheter med 

ordavkodning och att känna igen ord. Problematiken för elever i läs- och skrivsvårigheter är 

att det tar längre tid för dem att lära sig läsa och skriva, vilket medför att de hamnar i en 

svårighet vad gäller deras läsning och skrivning. Dock har de samma förutsättningar som de 

andra eleverna att lära sig läsa och skriva (Skolinspektionen, 2011, s.10). 

Detta belyser även Karin Taube (1988) som menar att det är när eleven ska börja läsa 

mer avancerade texter som begränsningarna och svårigheterna uppstår. Elever som är i en 

svårighet behöver mer tid på sig att lära sig läsa och skriva än resterande elever. Taube menar 

också att genom att undvika att läsa och skriva på grund av att eleven upplever en svårighet 

inom läs- och skrivinlärningen medför att eleven ligger i riskzon att utveckla någon form av 

svårighet inom läs- och skrivutvecklingen. Taube redogör också för att dålig självkänsla i läs- 

och skrivinlärningen kan ligga bakom en svårighet (Taube, 1988, s.95). 

Skolinspektionen (2011) förklarar begreppet att vara i läs- och skrivsvårigheter. Detta 

är ett specialpedagogiskt begrepp som menas med att man inte har en läs- och skrivsvårighet 

utan eleven befinner sig i en svårighet. Anledningen till detta är att eleven inte ska kopplas 

samman med att problemet ligger hos eleven utan det finns möjlighet att kunna anpassa 

undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Här menar Skolinspektionen att det är 

viktigt som lärare att ha tillräcklig kompetens för att kunna möta de elever som är i dessa 

svårigheter (Skolinspektionen, 2011, s.10).  

2.2.1 Faktorer för läs- och skrivsvårigheter 

Tjernberg (2013) redogör för faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen negativt. 

Tjernberg kopplar samman elevers negativa studieresultat med svårigheter i läs- och 

skrivinlärningen på lågstadiet (Tjernberg, 2013, s.17). Här redogör Alatalo (2011) för 

forskning som belyser vikten av att elever som befinner sig i riskzon för att utveckla en läs- 

och skrivsvårighet är i behov av en skicklig lärare och skicklig undervisning för att stöttas. 
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Faktorer som tidsbrist och stress hos läraren samt för stora elevgrupper i klassrummet 

påverkar om en elev riskerar att få en läs- och skrivsvårighet (Alatalo, 2011, s. 13).  

Både Tjernberg (2013) och Alatalo (2011) belyser att lärares kompetens är den största 

påverkansfaktorn om en elev befinner sig i riskzon för att utveckla en läs- och skrivsvårighet. 

Detta är också något som Skolinspektionen (2011) redogör för i sin rapport som granskar hur 

lärare anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Även Alatalo 

(2011) belyser i sin studie att lärare har svårt att uppfatta när det rör sig om en läs- och 

skrivsvårighet eller när det rör sig om att eleven är sen i sin läs- och skrivutveckling. Detta 

medför att en del lärare använder sig av en ”vänta-och-se” metod istället för att sätta in en 

åtgärd för eleven, vilket medför att eleven blir lidande och svårigheten värre (Alatalo, 2011, 

s.113). Här redogör även Tjernberg (2013) att en del elever också upplever denna ”vänta-och-

se metoden” bland lärarna (Tjernberg, 2013, s.37). 

2.2.2 Anpassning av undervisning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter 

Skolinspektionen (2011) framför i sin kvalitetsrapport hur viktigt det är att skolor 

uppmärksammar och kartlägger läs- och skrivsvårigheter. Detta utreds främst i årskurs 3–5 

(Skolinspektionen, 2011, s.6).  Skolinspektionen ställer sig också frågan om elever i läs- och 

skrivsvårigheter får den likvärdiga utbildningen som skolan har ett ansvar att ge och som står 

förankrat i den nuvarande läroplanen (Skolinspektionen, 2011, s.9).  Här visar dock rapporten 

att elever inte får den anpassningen i undervisningen vad gäller att stötta dem i deras läs- och 

skrivsvårigheter. Detta menar skolinspektionen går emot de värden som står förankrade i 

läroplanen där varje elevs undervisning ska anpassas efter elevens förutsättningar och behov. 

Skolinspektionen lägger stor vikt på att läraren behöver en viss kompetens för att kunna stötta 

elever i svårigheter och för att kunna använda alternativa verktyg i undervisningen för att 

kunna anpassa undervisningen efter elevens behov (Skolinspektionen, 2011, s.11,12).  

Även Tjernberg (2013) redovisar i sin studie att de lärare som har en framgångsrik läs- 

och skrivpedagogik är de lärare som kan anpassa undervisningen efter varje elevs behov. 

Tjernbergs studie visar också att det är viktigt som lärare att tidigt kunna se de elever som har 

lättare att hamna i en svårighet och utifrån det kunna stötta eleverna med alternativa 

hjälpmedel i undervisningen (Tjernberg, 2013, s.203,204). Här visar Alatalos (2011) studie att 

lärare inte vet vem som ansvarar för att upptäcka och förebygga elevers läs- och 
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skrivsvårigheter. Studien visar också att lärare har bristande kompetens inom området läs- och 

skrivsvårigheter (Alatalo, 2011, s.188). Även Skolinspektionens rapport (2011) visar att 

arbetet med läs- och skrivsvårigheter i skolan behöver utvecklas och ses som en del av den 

dagliga undervisningen i alla ämnen. Det ska inte ses som något man enbart arbetar med i 

ämnet svenska (Skolinspektionen, 2011, s.27).  

2.3 Digitala verktyg i undervisningen 

Skolverket (2011) belyser vikten av att alla elever ska kunna bli samhällsmedborgare. 

Undervisningen ändras därför i takt med att samhället ändras. Då samhället blivit mer 

digitaliserat blir också undervisningen det. Eleverna ska ges möjlighet att förstå hur vårt 

samhälle förändras och hur vi påverkas av detta. En sådan förändring är till exempel 

digitaliseringen av samhället. Därför ska eleverna utveckla en så kallad digital kompetens 

(Skolverket, 2011, s.9).  

Sara Willermark (2018) redogör också för hur samhället förändras i takt med att det blir 

mer digitaliserat. Förändras samhället måste också undervisningen ändras i takt med 

samhället. Willermarks studie fokuserar därför på hur lärare utvecklar sin undervisning efter 

att läroplanen givits ett mer digitaliserat innehåll, vilket kräver att digitala verktyg används i 

undervisningen (Willermark, 2018, s.99). Här belyser även regeringen 

(Utbildningsdepartementet, 2017) att det är skolans ansvar att se till att eleverna lär sig förstå 

hur samhället fungerar och hur det påverkar oss, inte minst vad gäller det digitaliserade 

samhället. Eftersom Sverige, enligt regeringen, ska ses som ledare inom digital kompetens 

utgör skolan en viktig roll vad gäller att hjälpa och stödja eleverna i att utveckla den digitala 

kompetensen (Utbildningsdepartementet, 2017, s.4).  

2.3.1 De digitala verktygens användning som stöd 

Skolinspektionen (2011) redogör i sin rapport om alternativa verktyg som kan användas i 

undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter. Med alternativa verktyg menas 

exempelvis e-böcker som eleverna kan få upplästa för sig istället för att läsa en bok själva. 

Det finns också program, så kallade stavningskontrollprogram, som kan användas till att stötta 

elever i läs- och skrivsvårigheter genom att hjälpa dem med stavningen i deras texter. Här 

belyser också Torleiv Høien & Ingvar Lundberg (1999) vikten av att använda dataprogram 

som stöd vid läs- och skrivsvårigheter. På så sätt anpassas undervisningen efter elevens behov 
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och förutsättningar (Høien & Lundberg, 1999, s.290). Dock menar Skolinspektionen (2011) 

att lärare behöver mer kompetens om hur alternativa verktyg i undervisningen kan användas 

(Skolinspektionen, 2011, s.20). 

Skolinspektionen (2011) framför att anledningen till att alternativa verktyg används i 

varierande mängder i skolorna är på grund av att tillgången till dessa verktyg, som datorer och 

surfplattor, varierar från skola till skola. Detta medför att alla skolor inte har samma 

förutsättningar att använda sig av digitala verktyg i undervisningen som stöttning för elever i 

läs- och skrivsvårigheter (Skolinspektionen, 2011, s.28). Även Skolverkets (2016) utvärdering 

visar att den fördelning vad gäller surfplattor och datorer i undervisningen inte är densamma 

på alla grundskolor. Tillgång till datorer eller surfplattor i hemmet varierar också från elev till 

elev och därför har inte alla elever förutsättningarna till att arbeta med digitala verktyg utanför 

skolan (Skolverket, 2016, s.7,8). 

2.3.2 Innebörden av begreppet ”en-till-en” 

Skolverket (2016) förklarar begreppet ”en-till-en” där en del elever har vad som kallas ”en-

till-en” dator eller surfplatta i skolan. Detta innebär att eleverna får en egen surfplatta eller 

dator att använda i klassrummet, vilket är något skolorna börjat satsa mer på den senaste tiden 

(Skolverket, 2016, s.3). Utvärderingen visar att de elever som erhåller en egen dator eller 

surfplatta använder dessa mer i undervisningen jämfört med elever som inte erhåller en egen 

dator eller surfpatta. Det digitala verktyget kan användas till flera olika skoluppgifter i 

undervisningen. Uppskattningsvis finns det över 236 000 digitala verktyg i form av surfplattor 

i grundskolan, vilket också visat sig vara ett viktigt verktyg i grundskolan (Skolverket, 2016, 

s.4).  

Håkan Fleischer (2013) redogör också för begreppet ”en-till-en” i skolan. Fleischers 

studie visar att elevers digitala kompetens utvecklas till det bättre genom att erhålla en ”en-

till-en” surfplatta eller dator. Dock visar inte studien på ifall elevernas lärande ökar genom att 

erhålla en ”en-till-en” i undervisningen. Fleischer menar att det krävs att läraren genom 

undervisningen får eleverna att reflektera över vad de lär sig vid användandet av digitala 

verktyg i undervisningen (Fleischer, 2013, s.88). Här menar Åke Grönlund (2014) att 

anledningen till att fler ”en-till-en” datorer ökat i skolorna är på grund av läroplanen från 2011 

som givits ett mer digitaliserat innehåll, vilket kräver att eleverna använder digitala verktyg i 

undervisningen och att eleverna ska erhålla en så kallad digital kompetens. Grönlund menar 
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också på att anledningen till ökningen av datorer i undervisningen beror på att 

yrkesverksamheterna i samhället använder sig av mer teknik och därför är det väsentligt att 

eleverna lär sig om digitala verktyg i undervisningen (Grönlund, 2014, s.11). 

2.3.3 Fördelar och nackdelar med digitala verktyg i skolan 

Regeringen gav Skolverket (2016) uppdraget att 2015 utvärdera hur IT används i skolorna, 

vad gäller grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och grund- och gymnasiesärskola. 

De gavs också uppdraget att utvärdera hur lärares och rektorers IT-kompetens såg ut i 

skolorna. Skolverket jämförde resultatet med tidigare utvärderingar från 2012 och 2009. 

Anledningen till utvärderingen är att skolor nuförtiden fylls med mer digitala verktyg. De 

digitala verktygen ses som en del av undervisningen.  Detta gäller inte bara för eleverna utan 

också för lärarna som får en egen arbetsdator att använda (Skolverket, 2016, s. 3). 

Skolverket (2016) redovisar att lärare uppskattar deras IT-kompetens som tillräcklig för 

att kunna använda sig av digitala verktyg i undervisningen. Dock önskar lärarna mer 

kompetens inom området om kränkning som sker på nätet, sms och sociala medier 

(Skolverket, 2016, s.6). Här framför dock Carla Haelermans (2017) att den största 

anledningen till att den tekniska framgången i skolan inte lyckats på det sätt som önskats är på 

grund av att lärare motsätter sig att använda digitala verktyg i undervisningen. Lärare har 

heller inte den kompetens som krävs för att kunna anpassa undervisningen med hjälp av de 

digitala verktyg som erbjuds i skolan, vilket Haelermans menar kan bero på brist av kunskap 

hos lärare (Haelermans, 2017, s.11).  

Willermark (2018) har genomfört en studie som kallas för ”Gränsöverskridande 

Nordisk Undervisning”. Studien omfattade att lärare skulle arbeta över gränserna med andra 

lärare från Sverige, Norge och Danmark. Fokuset i studien låg på hur digitala verktyg används 

i undervisningen. Detta då en digitaliserad skola står förankrad i de nämnda ländernas 

styrdokument (Willermark, 2018, s.57). Huvudfokuset i Willermarks studie var att få lärarna 

att använda så mycket digitala verktyg i undervisningen som de gavs möjlighet till. 

Willermark kallade detta att skapa en ”digital didaktisk design”. I studien fick därför lärarna 

samarbeta och tillsammans skapa undervisningssektioner där digitala verktyg användes i 

undervisningen. I slutändan hade lärarna skapat 38 didaktiska designer tillsammans fördelat i 

olika ämnen som modersmål, matematik, naturkunskap och samhällskunskap. Här menar 

Willermark att gränsöverskridande arbete är gynnsamt för att kunna utveckla skolan 
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tillsammans med de nordiska länderna och på så sätt tillsammans kunna utveckla den digitala 

kompetensen både hos lärare men också hos eleverna (Willermark, 2018, s.61).  

Genom Skolverkets (2016) utvärderingen framkommer att det inte alltid är lätt att 

använda IT och digitala verktyg i undervisningen. Detta gäller främst på mellanstadiet och 

högstadiet där undervisningen kan påverkas av sms eller sociala medier och ses som ett 

störmoment i undervisningen (Skolverket, 2016, s.5). Skolverket belyser att en viktig del i 

arbetet med att kunna använda digitala verktyg i undervisningen är att eleverna förstår vad 

källkritik är för något och får jobba med det under lektionstid. Detta är något som behövs 

arbeta gemensamt med eleverna men som visat sig vara nästan obefintlig på lågstadiet i 

årskurs 1–3 (Skolverket, 2016, s.10). En annan stor problematik kring att använda IT och 

digitala verktyg i undervisningen är upphovsrätten. Skolverkets rapport (2016) visar att lärare 

och rektorer inte har tillräcklig kompetens om vad som får publiceras på internet eller inte 

utan att bryta mot upphovslagen. Detta är bara en av de utmaningar som finns angående 

användandet av digitala verktyg och IT i undervisningen (Skolverket, 2016, s.11). 

Haelermans (2017) nämner dock att den största anledningen till att teknik börjat 

användas mer i skolorna är på grund av de möjligheter som de digitala verktygen medför. 

Med hjälp av dessa verktyg kan undervisningen individualiseras på ett annat sätt än tidigare 

och på så sätt stöttas de elever som är i behov av ett hjälpmedel i undervisningen 

(Haelermans, 2017, s.9). 

2.4 Teorier om elevers lärande 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö (2014a) beskriver det sociokulturella perspektivet som något som var populärt på 

1920-talet men som sedan försvann och återinfördes igen mellan 1980- och 1990-talen. I 

Sverige var det främst Säljö och Strandberg som återintog perspektivet. Anledningen till att 

perspektivet återinfördes var på grund av att samhället förändrades och läroplanen från 1994 

var präglad av en sociokulturell tradition (Säljö, 2014a, s. 306, 307). Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv vilar på Piagets teori om hur barns utveckling och lärande sker. Den 

stora skillnaden mellan Piagets teori om lärande och Vygotskijs teori om lärande är att Piaget 

har ett biologiskt synsätt på hur barn lär sig medan Vygoskij menar att barn lär sig genom 

sociala samspel och beroende på hur samhället ser ut (Selander, 2017, s.85). 
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Säljö (2014b) redogör för hur lärande äger rum hos människan. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att vi lär efter hur samhället ser ut och det sätt som påverkar hur vi kan ta 

del av kunskaper, färdigheter och information är den tekniska utvecklingen. Säljö menar att vi 

lär oss på olika nivåer – individnivå och kollektiv nivå. Med kollektiv nivå menas företag, 

samhällen, organisationer och föreningar (Säljö, 2014b, s.13). Här menar D.C Phillips & 

Jonas F. Soltis (2014) att Vygotskijs teori om lärande innebär att ett barn lär sig i samspel med 

en äldre person eller en mer kompetent individ (Phillips & Soltis, 2014, s.91). Forskning inom 

läs- och skrivsvårigheter delas in i två skilda forskningstraditioner som sällan presenteras 

tillsammans, menar Tjernberg (2013). Dessa är forskning om dyslexi och forskning inom det 

sociokulturella perspektivet. Tjernberg antyder att den sistnämnda, den sociokulturella 

forskningstraditionen, ofta hamnar i bakkant av dyslexiforskningen vad gäller forskning om 

läs- och skrivsvårigheter. (Tjernberg, 2013, s.18, 19). 

Säljö (2014a) menar att ordet lärande har olika betydelse beroende på sammanhang. I 

skolan är begreppet lärande oftast bemärkt med en positiv laddning. Att lära är en bra sak. 

Säljö menar att ju mer kunskap en individ erhåller desto bättre blir vårt samhälle. Dock 

påpekar Säljö att detta inte alltid är fallet (Säljö, 2014a, s.254, 255). Säljö (2014b) redogör för 

att det finns många faktorer som spelar in när en människa ska lära sig. Detta kan vara till 

exempel socio-ekonomiska faktorer. Vilka resurser som erbjuds för individen och hur 

omgivningen ser ut spelar stor roll för hur lärandet utvecklas hos den enskilde individen. Alla 

har förmågan att lära sig, men alla har inte samma förutsättningar att lära. (Säljö, 2014b, s.17). 

Dagens samhälle speglas av ett information- och kunskapssamhälle, menar Säljö 

(2014b). Detta innebär att kunskap och lärande står i centrum i skolorna. Genom att samhället 

förändrats har mer artefakter som datorer och mobiltelefoner utvecklats och används mer som 

redskap i lärande, vilket stödjer det sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö menar att vi 

nu går ifrån det traditionella lärandet där textböcker och det läraren sade under lektionstid var 

viktigast, till att använda mer teknik i undervisningen, vilket ger oss möjlighet att 

kommunicera på ett annat sätt än vad vi tidigare gjort (Säljö, 2014b, s.239). 

Säljö (2014a) redogör för Vygotskijs forskning som säger att språket är det viktigaste 

redskapet en människa kan erhålla. Genom språket kan människor kommunicera med 

varandra. Språket ska ses som ett medierande redskap. Dock ska språket som redskap inte ses 

som ett talande språk utan redskap om hur man kommunicerar, med hjälp av exempelvis 

tangentbordet som redskap för kommunikationen. Här antyder Säljö att Vygotskij menar att 
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språket ska ses som ett teckensystem för att kunna kommunicera med andra människor (Säljö, 

2014a, s.301). 

Selander (2017) diskuterar olika teorier kring hur digitala verktyg kan användas för att 

stärka elevers lärande. Selander menar att digitala verktyg kan användas i grundskolan som en 

”studiekompis” för den som använder verktyget. Med detta menar Selander att digitala 

verktyg är ett studiestöd för eleverna och finns där för att stötta dem. Digitala verktyg 

innehåller mängder med appar och funktioner som gör det lättare för elever att uppnå sina 

mål, men också för lärare att kunna individanpassa uppgifter efter elevernas förmågor. 

Selander kallar detta för att lärare kan göra kognitiva kartor med hjälp av de digitala 

verktygen över elevernas individuella förmågor och på så sätt kan eleverna enklare stöttas i 

undervisningen (Selander, 2017, s.146, 147). 

2.4.2 Det sociokulturella perspektivet i studien 

Genom att synliggöra hur lärare använder artefakter, i detta fall digitala verktyg, i 

undervisningen som stöttning för elever i läs- och skrivsvårigheter tillämpas det 

sociokulturella perspektivet i studien. Genom att analysera studien utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv synliggörs lärares användning av digitala verktyg, hur lärares kompetens angående 

digitala verktyg ser ut, vilka fördelar respektive nackdelar som finns samt hur lärare ser på 

den nya läroplanen med ett mer digitaliserat innehåll i undervisningen. Studien analyseras 

genom ett sociokulturellt sätt att se på lärande samt hur elever kan stöttas med hjälp av 

artefakter, det vill säga de digitala verktygen. 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

Syftet med studien är att synliggöra hur lärare använder sig av digitala verktyg i 

undervisningen som stöttning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Här lyfts både fördelar och 

nackdelar fram. Studien syftar också till att undersöka hur lärare ser på den reviderade 

läroplanen som medför att digitala verktyg och digitalisering ingår i undervisningen på ett 

annat sätt än tidigare. För att kunna besvara syftet har olika metoder ställts emot varandra för 

att nå fram till den metod som ger bäst resultat. Därför kommer denna studie att baseras på 

intervjuer.  

3.1 Intervju 

Runa Patel & Bo Davidson (2011) förklarar att intervju som metod används för att samla in 

information som bygger på ett frågeformulär. En intervju går att utföra på olika sätt, både 

genom personligt möte men också genom ett telefonsamtal eller en mailkonversation (Patel & 

Davidson, 2011, s.73). I detta fall sker intervjun genom ett personligt möte, vilket Martyn 

Denscombe (2016, s.266) redogör för är den enklaste intervjumetoden.  

Denna studie baseras både på enskilda intervjuer men också en gruppintervju. Detta då 

en respondent blev sjuk och skolan försökte hitta en ersättare, vilket resulterades i en 

gruppintervju. Denscombe (2016) menar att det finns många fördelar med att genomföra en 

intervjustudie genom ett personligt möte. Den största fördelen är att intervjun sker mellan fyra 

ögon, vilket innebär att den som intervjuar enbart har en röst att lyssna på i taget. Vid en 

gruppintervju kan det bli svårt att tolka respondenternas svar vid tillfällen där intervjun spelas 

in. Detta då det finns mer än en röst på inspelningen, vilket kan medföra komplikationer med 

transkriberingen. Denscombe menar dock att det även finns nackdelar med personliga 

intervjuer som sker mellan fyra ögon, vilket kan vara begränsningar i respondentens tankar 

och åsikter. I en gruppintervju ges respondenterna möjlighet att höra andras tankar och åsikter 

och på så sätt ges mer idéer till att besvara frågorna. Datainsamlingen baseras på 

semistrukturerade intervjuer där en del av innehållet i intervjun är förbestämt. Dock ges 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och frågornas ordningsföljd behöver inte 

följas (Denscombe, 2016, s.266, 267). 

Sonja Kihlström (2007) menar att intervju är ett redskap som kan vara till hjälp för att 

förstå elever eller lärares åsikt kring ett ämne. Eftersom intervju är en kvalitativ metod är det 

den som intervjuar som bestämmer innehållet och respondenten svarar utifrån sin erfarenhet 
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och åsikt kring ämnet. Här ges kunskap om hur respondenten uppfattar det utvalda ämnet och 

på så sätt ges svar på de frågor som ställs (Kihlström, 2007, s.47, 48). 

Genom att använda sig av någon form av inspelning kan intervjuaren på ett enklare sätt 

gå tillbaka och lyssna på inspelningen. Det blir också ett sätt för intervjuaren att kunna lyssna 

på sig själv i efterhand för att kunna öva upp sin intervjumetodik. Genom att genomföra en 

övningsintervju övas intervjumetodiken och på så sätt kommer intervjuaren mer förberedd för 

den riktiga intervjun (Kihlström, 2007, s.51, 52). En del av frågorna i denna studie var 

förbestämda men det gavs även möjlighet att ställa motfrågor till respondenten (bilaga 3). Det 

genomfördes två övningsintervjuer där de förbestämda frågorna testades och redigerades 

baserat på vad respondenten tyckte var bra och dåligt.  

3.2 Validitet och reliabilitet 

Patel & Davidson (2011) redogör för att intervju tillhör de kvalitativa insamlingsmetoderna. 

Detta medför att reliabiliteten och validiteten mäts annorlunda än i de kvantitativa 

insamlingsmetoderna. Validiteten i en kvalitativ studie mäts genom upptäckter av nya saker 

och genom att tolka och förstå det som undersökts. Validiteten baseras inte enbart på den 

datainsamling som genomförs. I en kvalitativ studie baseras validiteten på hela 

forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011, s.105,106). Genom att ha utfört de två 

provintervjuerna ökar också validiteten i studien. Detta då problem som möjligvist kunde ha 

uppstått i den riktiga intervjun lättare upptäcks genom en provintervju och på så sätt kan dessa 

åtgärdas (Kihlström, 2007, s.231). Detta ökar även reliabiliteten i studien då intervjuaren blir 

mer tränad (Patel & Davidson, 2011, s.104). 

För att öka validiteten ytterligare är det viktigt att vid transkriberingen inte låta sina 

egna värderingar och åsikter speglas i resultatet. Vid en transkribering är det också viktigt att 

skriva av intervjun så som respondenten svarar, vilket kan vara svårt då respondenten oftast 

inte använder sig av korrekt svenska eller avslutar svaret mitt i en mening. Om detta inte 

fullföljs är risken för att validiteten minskar då forskarens egna åsikter lyfts fram. Genom att 

blanda kommenterad text och citat från respondenterna i resultatdelen ges läsaren möjligheten 

att tolka resultatet på egen hand, vilket ökar validiteten i studien (Patel & Davidson, 2011, 

s.107,108). 

Även reliabiliteten mäts annorlunda i de kvalitativa studierna. Med reliabilitet menas 

studiens sanna värde (Patel & Davidson, 2011, s.103). I den kvalitativa studien kan du 
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intervjua en individ flera gånger och ställa samma frågor men få olika svar utan att det medför 

att reliabiliteten blir låg. Varför är på grund av att respondenterna i en kvalitativ studie har rätt 

till att ändra sin åsikt eller att respondenten lärt sig nya saker med tiden. (Patel & Davidson, 

2011, s.105, 106). Kihlström (2007) menar även att då intervjuerna spelas in ges också 

studien en högre reliabilitet. Detta då det går att lyssna på inspelningarna flera gånger för att 

försäkra att det som transkriberas är det korrekta (Kihlström, 2007, s.232). 

3.3 Avgränsningar, urval och genomförande av metod 

Inför genomförandet av intervjun skickades mail om deltagande ut till rektorer på skolor. 

Detta var skolor i olika städer för att få en variation av deltagare. Rektorn skickade i sin tur ut 

mailet till sina anställda som gavs möjligheten att medverka i studien. Urvalet skedde alltså 

slumpmässigt beroende på lärare som var villiga att ställa upp i studien, vilket också kallas för 

ett bekvämlighetsurval (Björkdahl Ordell, 2007, s.86). I samband med utskicket gavs 

information om syftet med studien som kommer behandlas i intervjun. De lärare som valt att 

deltaga gavs också information om när intervjun eventuellt skulle ske (bilaga 1). 

I intervjustudien deltog 7 verksamma grundskolelärare. Två av dessa var förstelärare i 

svenska medan de övriga hade grundlärarutbildning i olika årskurser. Fem av lärarna arbetade 

i samma stad och tre lärare arbetade på samma skola. En av de genomförda intervjuerna var 

en gruppintervju med tre lärare. Lärarna kommer i denna studie att vara anonyma samt 

benämnas med bokstäverna A-G. Det ges en bakgrundsinformation om hur länge lärarna 

arbetat samt vilken lärarutbildning de erhåller. Detta för att ge läsaren information som kan ha 

påverkat mitt sätt att tolka lärarnas svar och på så sätt kan läsaren utifrån sina egna 

erfarenheter ges möjlighet att tolka svaren själv, vilket Patel & Davidson (2011) belyser är 

viktigt för att kunna öka studiens validitet (Patel & Davidson, 2011, s.78).  

Intervjuerna pågick mellan 25–40 minuter, vilket Kihlström (2011) menar är en bra tid 

för att inte respondenten ska tröttna. Här fick lärarna besvara ett brett utbud av frågor 

angående läs- och skrivsvårigheter och digitala verktyg i undervisningen. Frågorna utgick från 

det syfte och frågeställningar som ska besvaras i studien (Kihlström, 2011, s.50,51). Skolorna 

var spontant utvalda och det fanns inget krav på att skolorna var tvungna att använda sig av 

digitala verktyg i undervisningen för att deltaga i studien. Detta för att få ett bredare och 

varierat underlag att analysera. 
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3.4 Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2002) redogör för hur viktigt forskning är för vårt samhälle. Det finns regler 

om hur forskning ska bedrivas och det är viktigt att dessa regler följs för att utövandet av 

forskning ska kunna fortsätta genomföras. Vid utförandet av forskning där respondenter 

används för att få fram information finns det vissa etiska forskningsprinciper att utgå från. 

Detta kallas för forskningsetik och innebär att ingen respondent ska komma till skada eller 

kränkas på ett psykiskt eller fysiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för individskyddskravet och som kan delas in i fyra 

huvudkrav på forskning. Dessa huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven innehåller regler som bör beaktas i 

samband med studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Genom att skicka ut ett missivbrev till 

informanterna uppfylls informationskravet som innebär att information om hur intervjun 

kommer utföras skickas ut till informanterna i för väg (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Här 

uppfylls också samtyckeskravet genom att informera informanterna om att deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, s.9), vilket också 

är något som Kihlström (2007) belyser. En samtyckes blankett skickades även ut till 

deltagarna och skrevs på innan studien genomfördes. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser också vikten av att låta respondenterna vara anonyma. 

På så sätt uppfylls konfidentialitetskravet. Kravet innebär att individens identitet inte ska 

kunna upptäckas av utomstående och information som skulle kunna göra att identiteten 

avslöjas får heller inte förekomma i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.12,13). Nyttjandekravet 

innebär att informationen som ges i samband med intervjun får enbart användas i syfte att 

besvara frågeställningarna i examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2017, s.13). 

 

 

 



 

16 

 

4. Resultat och analys 

Nedan följer en introduktion av de lärare som deltog i intervjustudien. Detta då läsaren på ett 

enklare sätt ska kunna sätta sig in i hur lärarnas åsikter baseras på deras lärarutbildning samt 

hur länge de arbetat som lärare. Sedan fortsätter resultatet av intervjustudien i 5.2. 

4.1 Introduktion av lärare 

Lärare A har arbetat som lärare i 16 år och har grundlärarutbildning för årskurs 1–6 där SO 

och svenska är huvudämnen. Lärare A är också förstelärare i svenska. Lärare A har i ett flertal 

år arbetat på mellanstadiet men nu övergått till att arbeta på lågstadiet. 

Lärare B har fritidspedagogsutbildning i botten men har läst lärarlyftet för lärare, vilket 

gett lärare B behörighet att undervisa i klasser. Lärarlyftet är som en vidareutbildning. Lärare 

B har arbetat i skola mellan 14–15 år, men har inte alltid under dessa år arbetat som lärare i 

klass. 

Lärare C, D och E var en gruppintervju där de tre lärarna genomförde intervjun 

tillsammans. Lärare C har arbetat som lärare i 24 år och har lärarutbildning för årskurs 1–7. 

Under lärarutbildningen läste lärare C främst ämnen som svenska, SO och engelska. Lärare C 

arbetar just nu på lågstadiet. Lärare D har grundlärarutbildning för årskurs Fk-3 och har 

arbetat som lärare i 1,5 år. Lärare E har arbetat i 14 år som lärare och har lärarutbildning för 

årskurs F-6. Lärare E arbetar just nu på lågstadiet. 

Lärare F har en trespårig utbildning för fritidshem, förskola och lärarutbildning för 

årskurs F-6. Lärare F har arbetat i 11 år men arbetar just nu på mellanstadiet. Lärare F har 

dock arbetat på lågstadiet en tid också. 

Lärare G har grundlärarutbildning för Fk-3 och arbetat i skolan i snart 2 år. På lärare 

G´s skola används inte så mycket digitala verktyg i undervisningen. Datainsamlingen är 

därför ett bra material att jämföra med de andra skolorna där digitala verktyg används mer.  

4.2 Anpassning av undervisning med hjälp av digitala verktyg 

Samtliga lärare i intervjustudien anser att det är lättare att anpassa undervisningen för elever i 

läs- och skrivsvårigheter nu än vad det tidigare var. Att anpassa undervisningen för elever i 

läs- och skrivsvårigheter är något alla lärare lägger stor vikt på. Sex av sju lärare har antingen 

en halv uppsättning datorer eller iPads i klassen där en av dessa lärare har ”en-till-en” iPads. 

En lärare har också ”en-till-en” datorer i klassrummet. Hur lärarna väljer att anpassa 
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undervisningen med hjälp av digitala verktyg ser olika ut beroende på skola och beroende på 

tillgång av digitala verktyg.  

Lärare G berättar att deras skola inte har tillgång till mycket digitala verktyg. I klassen 

finns enbart två iPads som används av två elever med andra svårigheter än läs- och 

skrivsvårigheter. Därför anser lärare G att det är svårt att veta på vilket sätt man kan anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärare G berättar också att hon önskade 

det fanns mer tillgång till digitala verktyg på sin skola och att det önskas mer utbildning om 

hur man använder de digitala verktygen i undervisningen som stöttning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Hur lärare A brukar stötta elever i läs- och skrivsvårigheter, vad gäller arbetsmetoder, 

beror på individen själv. Lärare A menar att en läs- och skrivsvårighet kan utrycka sig på 

olika sätt och beroende på vad eleven behöver. Framförallt gäller det att först kartlägga, 

menar lärare A, vilket kan ta en stund innan man hittat exakt vilken svårighet det rör sig om. 

Både lärare A och B använder sig mycket av inläsningstjänst för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Där får eleverna lyssna på böcker och texter. Då texten visas på skärmen kan 

eleverna också följa med i texten samtidigt som den läses upp. Lärare A berättar om en app 

som finns till iPaden som heter Polyglutt, vilket hon brukar använda för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Lärare A: Då när dom väljer en bok så är det… så får dom bläddra själva. Vilket gör att 

dom ser texten och bilderna samtidigt. Och sen slutar det att läsa när det läst färdigt där på 

sidan… då måste dom självmant bläddra. Och det här tycker jag har gjort… det är stor 

skillnad mot kanske inläsningstjänst där man bara lyssnar. Man får en helt annan 

upplevelse. Man får bilder och texten framför sig och då kan man ju välja beroende på hur 

långt man kommit i sin läsning om man följer med i texten eller om man bara lyssnar och 

tittar på bilderna.  

Lärare A poängterar dock att digitala verktyg är något alla i klassen får använda, inte bara de 

elever som är i en läs- och skrivsvårighet. 

Lärare A: Ja, och jag brukar tänka så att använder jag någonting så använder jag till hela 

gruppen så att det inte ska vara utpekande mot eleven med just läs- och skrivsvårigheter. 

Utan det ska vara… då använder ju alla det så det är ingen som reagerar på det. 

Detta är något samtliga lärare poängterar vid arbetandet med digitala verktyg. Det digitala 

verktyget är inte enbart till för eleven som har en svårighet inom läs- och skrivinlärningen 

eller för elever med andra svårigheter. Det digitala verktyget används av alla elever hela tiden, 

vilket medför att det inte blir lika utpekande för elever som är i en läs- och skrivsvårighet. 
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Samtliga lärare berättar också att det är en mer accepterad klassrumsmiljö än vad det tidigare 

varit. Detta beror på att lärare diskuterar med eleverna att alla behöver olika hjälpmedel och 

alla lär sig olika. Detta medför också att det är mer accepterat i dagens skola för en elev att få 

anpassad undervisning.  

Lärare D: Sen har dom ju en sån förståelse också. Att vi behöver olika. Sen, den kan 

komma frågan ”varför får”… Men sen, ja men fundera. ”Vi behöver olika”. 

Lärare E: Och det tycker ju jag också var mer, väldigt utmärkande för dom eleverna att 

dom som hade behov av att få mer stöd av olika ”aha den behöver mer hjälp”… Nu 

använder ju alla det. Fast på olika sätt. Dom ser ju inte vad dom håller på med på iPaden. 

Sex av sju lärare använder dagligen någon form av digitalt verktyg för att stötta elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Lärarna använder olika appar eller datorprogram som är anpassade för 

att kunna användas av elever som har det svårare med läs- och skrivinlärningen. Samtliga 

lärare berättar att elever i läs- och skrivsvårigheter använder digitala verktyg vid skrivandet av 

texter eller vid lyssnandet av böcker eller läromedel. När elever i läs- och skrivsvårigheter 

skriver texter används främst appar som Skolstil eller Word. I Skolstil tillåts eleverna få höra 

det skrivna ordet och på så sätt får de hjälp med sin avkodning. Lärare B berättar om tjänsten 

inläsningstjänst och vad som är bra med den. 

Lärare B: …väldigt mycket inläsningstjänst där man kan lyssna och följa med i texten och 

i inläsningstjänst kan man även ställa in hastigenheten på läsningen så har du svårt med att 

hinna med att avkoda i normal hastighet så kan du laborera med den så det passar just den 

svårigheten som den specifika eleven har. 

Andra appar som också använts på de digitala verktygen som stöttning för eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter är Duffton, Skolplus och Dragon Dictation. Hemsidor som Google 

Classroom och ClaroRead har använts på datorer. Word används på både datorer och iPads. 

Även Spellright används för eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Ovannämnda tjänster innebär 

att eleven använder dessa för att skriva texter eller prata in texter. I vissa av tjänsterna kan 

även eleven få den skrivna texten uppläst, vilket medför att eleven blir mer medveten om vart 

i texten det blivit fel och på så sätt kan rätta felet på ett enklare sätt. 

Lärare F berättar också hur digitala läromedel förändrat skolgången för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det har blivit enklare för dessa elever att följa med i undervisningen. 

Lärare F: Sen har man ju tillgång till digitalt på annat sätt. Tidigare hade man kanske en 

datavagn någon annanstans som man skulle boka och rulla in i klassrummet där och då. Nu 

finns dom alltid i klassrummet. Så behöver man sin dator så hämtar man den. Och vi 

använder ju digitala läromedel också. Och det har ju blivit ett väldigt lyft för dom som har 

läs- och skrivsvårigheter. Dels så använder dom ju datorn… allt är tillgängligt. Både text 
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och övningar och så. Men sen kan dom ju också få den texten, när vi har gått igenom en 

gång så kan ju dom lyssna på texten en gång till hemma eller ah, nästa lektion eller… det 

blir lättare för dom att repetera få det till sig igen.  

Lärare F berättar också om digitala läromedel som används mycket i undervisningen på den 

skolan där lärare F arbetar. Lärare F arbetar på mellanstadiet vilket medför att digitala verktyg 

används på ett annat sätt där än för elever på lågstadiet. Lärare F menar att på lågstadiet är det 

kanske mer färdighetsträning som utövas på det digitala verktyget än på mellanstadiet där 

elever exempelvis kan göra uppgifter och skriva prov. 

Även lärare A har arbetat på mellanstadiet en längre tid men nu gått tillbaka till 

lågstadiet. Lärare A berättar att det finns mer tillgång till appar som stöttar elever i läs- och 

skrivsvårigheter på lågstadiet än mellanstadiet, vilket är synd eftersom elever i läs- och 

skrivsvårigheter alltid kommer ha en svårighet vad gäller läsningen och skrivningen. 

Lärare G belyser känslan av inte känna att man räcker till för sina elever. Det kan vara 

svårt att hitta material till elever med svårigheter och lärare G belyser att det är en sådan liten 

del av det som finns med i lärarutbildningen. 

Lärare G: Ja alltså, och sen så… det som kan vara svårt är att ibland så känns det nästan 

som att man litegrann har missat, eller att det har varit för lite om just den här biten i 

lärarutbildningen tycker jag. Så ibland kan jag känna att jag inte riktigt räcker till och jag 

vet inte riktigt hur jag ska jobba med eleverna eller hur jag ska nå fram. Och jag kan tycka 

att det är svårt att hitta material och samtidigt då så kanske man har tre personer som har 

svårigheter på olika nivåer så ska man hitta material till dom samtidigt som man håller i 

undervisningen med dom andra. 

Samtliga lärare håller med om att en anpassning för en elev i läs- och skrivsvårigheter bör ske 

i årskurs 1. Vid frågan om de tycker det är svårt att veta när det rör sig om en svårighet eller 

att eleverna enbart är sena i sin läs- och skrivutveckling ser svaren olika ut. Lärare A berättar 

att det är enklare att se nu när man arbetat några år än vad det var i början. Lärare A menar att 

det syns ganska tydligt när eleven börjar i årskurs 1 hur snabbt det går för dem och hur de 

hämtar in kunskap. Man ser vid arbetet av läs- och skrivinlärningen ifall de tar till sig det man 

gör. 

Lärare B tycker det kan vara svårare att se skillnaden mellan en svårighet och en sen 

läs- och skrivinlärning. 

Lärare B:  …i årskurs 1 kan det ju vara så att då är ju alla på läs- och skrivinlärningsfasen 

och en del har ju kommit längre än andra men det som man kan tycka ser ut som en 

svårighet i årskurs 1 är det inte säkert att det gör det i 2an eller 3an. För det är svårt att 

bestämma riktigt i årskurs 1, är det bara det att man är lite ”sen” med inlärningen eller är 

det en specifik svårighet. Det tycker jag kan vara svårt att se. 
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Både lärare C och D undervisar i årskurs 1 och tycker det kan vara svårt i början av läs- och 

skrivutvecklingen. Även lärare G anser sig själv inte ha tillräcklig kunskap om att veta när 

elever har en svårighet eller när de är sena i läs- och skrivutvecklingen.  

Lärare G: Jag tror att det är jättevanligt att man väljer att avvakta. Sen vet inte jag varför 

man kanske gör det, det är bara en känsla som jag har fått. Men det kan ju också vara så att 

man får inte tillräckligt med stöd från skolan, så även om jag lämnar in papper på att jag 

anar att det finns någonting här så kan det ändå vara så att, men dom högre upp säger att 

man ska avvakta. Kanske till 3an. Så ja, för att svara på din fråga så tror jag att det är 

många, oavsett om det är lärare eller om det är annan personal. Som ser till att man 

avvaktar istället. 

Lärare G menar att en anpassning ska sättas in i årskurs 1 men tycker det är svårt att veta när 

det rör sig om en läs- och skrivsvårighet. 

4.3 Fördelar med digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter 

Generellt anser lärarna att digitala verktyg i undervisningen har många fördelar. Dels ökar 

elevernas motivation, speciellt de elever som är i en läs- och skrivsvårighet. Lärarna tycker att 

det är enklare att individanpassa undervisningen på grund av att de digitala verktygen finns 

som hjälpmedel. Det blir heller inte lika utpekande för den eleven som är i en läs- och 

skrivsvårighet. Lärare A menar att det blir mer utpekade om 20 elever sitter med en bok och 

en elev sitter med en iPad. Nu ser allas iPad lika ut och det blir därför inte lika utpekande 

vilken elev som har en anpassning. 

Lärare A: Det gör ju att alla faktiskt kan var med i undervisningen fast efter sin förmåga 

och sin nivå. Det gör också att det inte sticker ut hur långt man har kommit i sin 

utvecklingskurva.  

Här diskuterar samtliga lärare om hur utpekande det var för elever i läs- och skrivsvårigheter 

förr i tiden än vad det är nu tack vare de digitala verktygen. Lärarna menar att det var mer 

utpekande när det enbart fanns en eller två datorer eller iPads i klassrummet, vilket var till för 

den eller de elever som till exempel var i en läs- och skrivsvårighet. 

Lärare B: …så det blir ju lättare och inte sticka ut och en del bryr sig ju inte men andra vill 

ju inte alls ha annorlunda saker. Och det gäller ju egentligen allt. Det är inte bara digitala 

hjälpmedel det är ju med allt men att nej jag tror att det blir lättare om man kan ha antingen 

halvklassuppsättningar eller så, så att det inte bara är en som behöver ha. För då blir det 

inte så utpekande att det är ett specifikt hjälpmedel som du har. Och det är ju lite ifrån 

tanken att man, då planerar man ju egentligen utifrån den eleven fast för en hel grupp och 

sen får man gradera därifrån.  
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Lärare A berättar att det då också var många elever som inte ville använda verktyget just för 

att de kände att alla andra undrade varför den eleven satt med en dator eller iPad och inte dem.  

Lärare A: När det var ganska nytt med iPads och datorer i skolan och att elever med läs- 

och skrivsvårigheter fick en egen iPad eller dator, då var det väldigt extremt utpekande. 

Och många av dom barnen kanske inte ville använda för att man kände att alla undrar ju 

varför jag sitter med den här. 

Samtliga lärare är eniga om att klassrumsklimatet har förändrats och att det är mer acceptabelt 

för eleverna att alla är olika och behöver olika hjälpmedel och anpassningar för att klara av 

undervisningen. Vid frågan om det var vanligare för elever förr att inte vilja använda digitala 

verktyg som hjälpmedel för att dom inte ville känna sig annorlunda svarar lärare F: 

Lärare F: Ja, det är ju lite två sidor av det också. Antingen så känner man som en elev att 

”nej jag har läs- och skrivsvårigheter, jag måste ta datorn – det gör ingen annan” eller så… 

Det kan ju bli en negativ grej. Men jag tror att väldigt många känner att ”ah men nu har jag 

samma möjlighet som dom andra för jag får använda ett verktyg”. 

Lärare F diskuterar mycket om den lättillgängliga feedbacken som de digitala verktygen 

medför. 

Lärare F: Och den här direkta feedbacken, ja men att jag kan svara direkt ”ah men bra men 

tänk på det här när du skriver så tränar vi på det”. Och så pågår det hela tiden den här 

direkt… sen har vi 55 elever så det är inte alltid man hinner, liksom det tar ju lite tid 

fortfarande såklart. Men det är ju mycket, mycket lättare och snabbare vägar när man har 

det digitalt.  

Detta är också något som lärare C, D och E diskuterar. De menar att tack vare de digitala 

verktygen är det lättare att ge feedback till eleverna och det är även lättare för eleverna att 

ändra om i sina texter. Det är lättare på ett digitalt verktyg att flytta stycken som ligger fel och 

det är lättare att sätta ut stor bokstav och punkt. Skriver eleven med papper och penna behöver 

eleven i stället sudda ut det som blivit fel, vilket kan medföra att en elev som är i en läs- och 

skrivsvårighet tappar den motivation som det digitala verktyget ger.  

Lärare C: Men skriver dom på dator eller padda så skriver dom mer… så bara. Och det blir 

ju lättare när dom ska rätta den eller flytta text eller, ja ni vet… ja här ser vi ju att det här 

stycket här var inge bra. Det skulle ju ha kommit här.  

Lärare D: Sudda, sudda… 

Lärare B påpekar också att det är enklare att fånga elevernas intresse med hjälp av det digitala 

verktyget. Samtliga lärare håller med om att det blir mer kämpigt för elever som är i en läs- 

och skrivsvårighet att skriva med papper och penna. Med hjälp av det digitala verktyget går 



 

22 

 

det lättare för dem. Lärare B berättar mycket om hur elevernas lust att lära kan öka med hjälp 

av de digitala verktygen. 

Lärare B: … och hitta sånt som tilltalar dom och jag tänker intresse, det går snabbt och 

hitta texter och sånt som är lite deras hemmabana som får dom att lockas till att vilja göra 

det för jag tror att det är ju också en nyckel till att dom skulle… att dom vill lära, att dom 

vill försöka även om det är lite kämpigt för kämpigt kommer det vara för dom här eleverna 

troligtvis hela skolgången, mer eller mindre och då behöver man hitta dom där vägarna till 

att dom ändå ska få ha lust och lära.  

Lärare A påpekar också att det är lättare att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter nu tack 

vare dom digitala verktygen.  

Lärare A: Om man inte fick göra någonting lättare eller fick något som underlättade den 

svårigheten man har då får man ju kämpa jättejättemycket och då tröttnar man ju ganska 

snabbt. 

4.4 Nackdelar med digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter 

När frågan om vilka nackdelar som finns med de digitala verktygen som hjälpmedel ställs får 

lärarna tänka efter. Först säger de att de inte vet vad som kan vara en nackdel, men efter en 

stund kan de komma på några nackdelar med de digitala verktygen. 

Lärare F tar upp ämnet skärmtid som en nackdel. Vilket också lärare E belyser. Lärare 

F berättar att på deras skola är dem ämneslärare, vilket innebär att olika lärare har olika 

ämnen. Detta kan medföra att lärarna omedvetet valt att arbeta med digitala verktyg en hel 

skoldag.  

Lärare F: Det som kan vara är ju att det blir mycket skärmtid. Alltså att dom sitter mycket 

framför datorn. Och vi jobbar ju lite ämneslärare så, så då kan det ju vara att jag och mina 

två kollegor har tänkt att den här lektionen ska vi jobba med datorn. Och det vet ju inte 

riktigt vilka följder det får för eleverna egentligen på sikt. Så rent arbetsmiljömässigt tänker 

jag att det kan finnas en liten risk med att man sitter väldigt mycket framför datorn. 

Lärare C, D och E diskuterar mycket om inloggningar och att det är en nackdel för elever på 

lågstadiet. Det tar för långt tid för eleverna att logga in på en app, vilket gör att eleverna 

tillslut tröttnar. Lärare C, D och E tycker det är synd att som lärare inte kunna välja lösenord 

till apparna själva, eller att det ens finns inloggningar på dessa appar. De menar att utan 

inloggning skulle arbetet med de digitala verktygen gå mycket smidigare, främst för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare E: För det… våra barn har ju inte, dom är ju så små. Så dom är ju precis i starten. 

Så att det här med att logga in och det är många moment när det är digitalt det är ju en 
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svårighet. Och att man inte alltid kan bestämma själv lösenord och så… så det blir mycket 

för dom att hålla ordning på. Det kan jag se är ett hinder. 

Lärare D: Ja, inloggningar. Det är inte… 

Lärare A menar att själva upplevelsen av att hålla i en bok försvinner vid användandet av 

digitala verktyg. Lärare A menar också att man behöver växla användandet av digitala 

verktyg med riktig litteratur. Det är vissa saker som försvinner när man enbart sitter och 

använder digitala verktyg. Lärare A belyser också hur viktigt det är att träna på handstil också, 

vilket försvinner vid användandet av digitala verktyget. Detta är också något som lärare F 

belyser när eleverna enbart använder sig av digitala verktyg. Dock menar lärare F att det 

nästan bara finns positiva aspekter vid användandet av digitala verktyg som hjälpmedel för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare F: Men nackdelar rent inlärningsmässigt ser jag egentligen inga. Om man 

fortfarande tänker att man ska kunna hantera papper och penna också eller faktiskt kunna 

läsa en text på papper. Att man gör både och. Men att ha digitalt som stöd hela tiden är bara 

positivt. 

Även lärare G belyser att en nackdel kan vara att de kommer ifrån papper och penna när de 

använder sig av digitala verktyg i undervisningen. 

Lärare G: Dom främsta nackdelar som jag kan tycka är väl att dom… jobbar man med det 

för mycket att man liksom enbart håller sig till digitala verktyg, så kommer dom ju ifrån 

det här med att skriva med vanlig penna liksom. Det kan jag tycka är en nackdel. Och sen 

att dom måste ju klara av på egen hand att kunna skriva bokstäver, korta ord, utan att höra 

att det är någon som läser för dom. 

Lärare B menar att en nackdel kan vara när eleverna inte vill avsluta användandet av de 

digitala verktygen för att övergå till det analoga användandet i undervisningen. 

Lärare B: Det är ju det att försöka få det där brytet, för man måste ju ändå variera analogt 

jobb eller vad man ska säga, handskrivet eller och läsa… man behöver ju träna läsflyt och 

andra saker också. Det är att försöka bryta, för dom vill ju gärna jobba med den hela tiden. 

Lärare C anser att den största nackdelen för henne som arbetat i 24 år är kompetensen. Lärare 

C menar att kompetensen för att kunna använda det digitala verktyget ibland inte är tillräcklig. 

Lärare C menar dock att det är ett bra verktyg att använda sig av. Detta är också en fråga som 

ställts till de övriga lärarna, om de anser att lärare har den kompetens som krävs för att kunna 

anpassa undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Här menar de flesta lärare att lärare 

ibland saknar den kompetens som krävs och att det främst gäller de lärare som arbetat långt 

innan det digitala kom till skolorna. Lärare G menar att hon tror att lärare saknar den 

kompetens som krävs för att kunna använda digitala verktyg: 
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Lärare G: Ja det tror jag ju då främst när det kommer till digitala verktyg. Faktiskt. Sen så 

är det ju klart att med erfarenhet så är dom säkert jätteduktiga på det här med hur man ska 

jobba utan digitala verktyg också. För det är väl kanske mer, inte en lat grej men… det är ju 

väldigt enkelt att kunna anpassa på ett lättare sätt med verktygen. Än vad det är utan tycker 

jag då. Men ja, jag tror att det är många lärare som inte använder det just för att dom saknar 

kompetens i det. 

4.5 Lärares syn på den nya läroplanen vad gäller ett mer 

digitaliserat innehåll i undervisningen  

Fem av sju lärare talar om att digitala verktyg måste användas i skolorna idag på grund av att 

samhället förändrats och blivit mer digitalt. Lärare C menar att det som står i läroplanen och 

det jag menar med att digitala verktyg används i undervisningen inte är samma sak.  

Lärare C: Fast jag tycker att… för mig är inte det riktigt samma sak. Alltså att arbeta och 

prata om digitalt och vad det digitala… den digitala världen är som står i läroplanen om 

vad alla barnen ska få ha med sig, vad som ska lära sig och vad dom ska ha förståelse för. 

Det är för mig inte samma sak som dom digitala verktygen på läs- och skriv. 

Lärare C diskuterar vidare: 

Lärare C: För det är för mig lite två skilda saker. Ju mer digitala bra hjälpmedel det finns 

generellt för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter eller överhuvudtaget dom ska 

vi ju anamma. Det andra är ju att man ska kunna, för alla elever, oavsett en läs- och skriv 

kunna… det här är vad vi ska lära oss om. Vi behöver kunna lära oss om programmering. 

Lärare B menar istället att det blivit ett större smörgåsbord för lärare vad gäller att kunna 

anpassa undervisningen på egen hand. Lärare B menar att det inte krävs en specialpedagog för 

att kunna anpassa undervisningen längre för elever i läs- och skrivsvårigheter. Tack vare den 

nya läroplanen som säger att det ska användas mer digitala verktyg i undervisningen kan 

lärare anpassa undervisningen på ett annat sätt än tidigare. Därför anser lärare B att det blivit 

bättre. 

Lärare B: Det har blivit ett större smörgåsbord tänker jag som inte kräver att jag är 

speciallärare för att kunna sätta mig in i det… För att jag har lättare tillgång till det tycker 

jag. Och sen kan man ha det i diskussion med en speciallärare eller ett elevhälsoteam 

som… men jag tycker att det är lättare för mig som lärare att hitta saker som kan funka på 

just den eleven. Så det har ju blivit en öppning tycker jag. Och dom själva också hittar 

saker som dom säger att ”det här tycker jag är bra” eller ”det här kan jag lära mig bra på”. 

Lärare G menar istället att det är synd att det inte finns så mycket digitala verktyg på den 

skolan där hon arbetar. Lärare G menar att det motsäger det som står i läroplanen vad gäller 

de digitala verktygen och digitaliseringen:  

Lärare G: …Men sen så skär det sig ju då om man till exempel jobbar som där jag jobbar, 

där det finns 10 iPads att låna på hela skolan och vi är drygt 400 elever. Då funkar det ju 

liksom inte, det blir… det är väldigt sällan som jag har gått iväg och bokat dom här. Och 



 

25 

 

sen så ska det finnas datorer, ah två stycken då i varje klassrum, men då ska man ju ta sig 

tiden att gå runt och fråga alla ”kan jag få låna dina två datorer den här timmen”. Så det blir 

aldrig att man gör det, vilket är jätte synd och det känns som att man litegrann inte går efter 

läroplanen. Och att man missar det. 

Lärare F menar att den nya läroplanen är bra men att vi inte helt får övergå till det 

digitaliserade. Lärare F menar också att det är viktigt som lärare att ha kunskap om hur man 

använder det digitala på rätt sätt. Hon påpekar också att vi lever i en digital värld. 

Lärare F: Jag tycker det är bra men vi får inte… vi får inte helt gå över på det 

digitaliserade, utan vi får ha någon slags balans. Sen behöver ju… vi lärare måste ju ha 

kunskap om det här. Så att vi liksom använder det på rätt sätt. Det är ju viktigt. För det är 

ofta, blir det förändringar i läroplanen så blir det ofta ”så nu står det såhär här” och så 

förväntas man bara ta sig an det själv som lärare. Och det gör man ju många gånger men 

man behöver fortfarande kanske få lite tid och veta hur jag ska använda mig av det här på 

rätt sätt. Så att man verkligen tränar rätt saker. Och strävar mot rätt mål. 

Lärare E menar att det digitala i läroplanen är bra men att man också ska förhålla sig kritisk 

till att ta in digitala verktyg i skolan. Lärare E återgår också till det som lärare F belyste var en 

nackdel med de digitala verktygen - skämtiden: 

Lärare E: Ja men det är ju lite det här som han skriver om Anders Hansson, med skärm. Är 

vi försökspersoner allihop. Vad gör vi med våra hjärnor. Och det är klart att man måste 

förhålla sig lite kritiskt men till att inte ha det digitala och ha som för några år sen att vi 

hade så få, det är inget alternativ. Men det är klart att man måste förhålla sig kritiskt. 

Lärare D tycker den nya läroplanen med ett mer digitalt innehåll är bra, men håller samtidigt 

med sina kollegor i det de menar: 

Lärare D: Jag tycker att det är bra. För att det är ju så det ser ut och man måste vara med 

och prata om det. Hur använder man saker och ting. Och vad kan man använda det till och 

vad är digitalt och inte. Så att jag tycker att det är bra. 

Lärare A menar istället att den nya läroplanen är bra vad gället det digitala men att skolan 

ligger lite efter med att ta in det digitala till skolorna: 

Lärare A: Jag tycker det är bra för det är så samhället är uppbyggt. Det går ju i en rasande 

fart och vi i skolan ligger lite efter så vi behöver snäppa upp lite för att hinna med 

omvärlden. Men oftast är det ju så att elever nästan kan mer digitalt är vad vi pedagoger 

faktiskt kan så det är bra att det står inskrivet så vi också får in det i undervisningen här. 

 

4.6 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar intervjustudien att lärare upplever det enklare att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter tack vare de digitala verktygen. Lärarna 

anser att det är lättare att inkludera dessa elever i klassrummet utan att de känner sig utpekade 

eller annorlunda. De digitala verktygen ger en annan möjlighet för elever i läs- och 
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skrivsvårigheter att nå sina mål i skolan. Verktygen ökar även elevernas motivation vad gäller 

att läsa och skriva.  

Lärarna är överens om att det finns både nackdelar och fördelar med de digitala 

verktygen i undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta kan vara fördelar som 

ökad motivation, inkludering i klassrummet och att det är lättare att ge feedback till eleverna. 

Nackdelar kan vara för mycket skärmtid för eleverna, att man glömmer bort den analoga 

delen av läs- och skrivinlärningen samt att lärare inte har tillräcklig kunskap som krävs för att 

kunna använda sig av digitala verktyg som hjälpmedel. Dock menar de flesta lärare att det 

positiva överväger det negativa och att digitala verktyg i undervisningen gör det enklare att 

individanpassa efter elevens förutsättningar och behov. 

De allra flesta lärarna i intervjustudien ser det som en självklarhet att läroplanen givits 

ett mer digitalt innehåll. Detta då samhället har förändrats, vilket innebär att skolan behöver 

förändras i takt med samhället. Dock menar en del lärare att skolan ligger lite efter vad gäller 

digitaliseringen. En lärare anser också att det finns två delar av det digitala. En del där 

eleverna ska lära sig om källkritik, programmering och det som står i läroplanen. Sedan finns 

den delen jag menar där eleverna använder sig av digitala verktyg i undervisning som 

hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. Sedan har vi en lärare som önskar mer 

digitala verktyg på den skolan där läraren arbetar. Läraren menar att skolan inte uppfyller det 

krav i läroplanen, vad gäller digital kompetens. Generellt ser lärare ljust på de digitala 

verktygen i undervisningen och menar att det inte är något som kan eller kommer tas bort från 

undervisningen. Dock kan lärarna önska sig mer fortbildning inom området så verktygen kan 

användas på rätt sätt. 
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5. Diskussion 

Nedan kommer resultatet diskuteras i relation till teori och forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

De utvalda skolorna har alla olika förutsättningar för att arbeta med digitala verktyg i 

undervisningen. Min förhoppning var att få tillgång till lärare som arbetar med digitala 

verktyg, men också lärare som inte arbetade med digitala verktyg. Med dagens digitalisering i 

skolorna använder nästan alla lärare någon form av digitala verktyg men de digitala verktygen 

används på olika sätt. 

5.1.1 Anpassning av undervisning med hjälp av digitala verktyg 

Att anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter var något alla lärare tyckte 

var viktigt. Hur undervisningen skulle anpassas berodde på den hjälp och stöd eleven 

behövde. Att anpassa undervisningen med hjälp av digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter såg samtliga lärare som en självklarhet. Detta då det fanns mer möjligheter 

vad gäller att kunna anpassa undervisningen med hjälp av digitala verktyg än utan. 

Skolinspektionen (2011) belyser hur viktigt det är att kunna anpassa undervisningen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av alternativa verktyg som digitala verktyg kan 

undervisningen anpassas på ett annat sätt än tidigare. Detta var något samtliga lärare i studien 

instämde på. Eleverna kan använda sig av inläsningstjänster och stavningsprogram, vilket 

medför att det blir enklare att individanpassa undervisningen för alla elever. Även Høien & 

Lundberg (1998) belyser vikten av att använda sig av olika program på digitala verktyg som 

stöttning för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna i studien redogör för att de brukar stötta elever i läs- och skrivsvårigheter med 

hjälp av inläsningstjänst samt olika skrivprogram som då ska underlätta för eleverna i deras 

läsning och skrivning. Det finns olika typer av appar och funktioner som går att använda på 

både datorer och surfplattor och lärarna menar att det finns bra tillgång till dessa appar och 

funktioner, vilket stödjer den forskning som redan finns inom området. Lärarna, precis som 

Skolinspektionen (2011), menar att den största fördelen med de digitala verktygen som 

hjälpmedel är den individanpassning som nu går att genomföra på ett annat sätt än tidigare. 

En nackdel med de appar och funktioner som finns på marknaden är att dessa främst är 

utformade för elever på lågstadiet, vilket är konstigt eftersom en läs- och skrivsvårighet alltid 
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kommer vara något som eleven kämpar med oavsett ålder. Därför skulle fler appar och 

funktioner behöva utformas för elever på mellanstadiet så även de får det stöd som behövs i 

deras läs- och skrivsvårighet och för att ge dem samma möjlighet att klara av sin skolgång 

som eleverna på lågstadiet. 

Lärarna i studien påpekar att det kan vara svårt att veta när det rör sig om en läs- och 

skrivsvårighet eller att eleven är sen i sin läs- och skrivutveckling. Detta är ett område som 

Alatalo (2011) belyser där lärare ibland använder sig av en så kallad ”vänta-och-se” metod 

och en anpassning sätts därför inte in direkt när en svårighet upptäcks. Vad är skillnaden 

mellan en läs- och skrivsvårighet jämfört med att vara sen i läs- och skrivutvecklingen? Om 

lärarna inte vet skillnaden kan heller ingen anpassning genomföras och på så sätt blir eleven 

lidande i sitt lärande. En lärare i studien menar att det är svårt att veta vilket material som kan 

användas för elever i läs- och skrivsvårigheter och att det talas väldigt lite om detta i 

lärarutbildningen. Därför menar läraren att detta är något som borde behandlas mer i 

lärarutbildningen för att ha en bra grund när man blir en verksam lärare. Skulle detta läras ut 

mer skulle lärare möjligen tycka det var enklare att anpassa undervisningen för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. De skulle heller möjligtvis inte använda den ”vänta-och-se” metod som 

uppmärksammas i studien.  

Säljö (2014b) menar att alla människor kan lära. En anledning till att människor inte lär 

på samma sätt är de förutsättningar som kan komma att påverka lärandet hos människan. 

Detta kan vara faktorer som socio-ekonomiska faktorer (Säljö, 2014b, s.17), vilket i studien 

baseras på lärarnas erfarenhet vad gäller föräldrar som stöttar eleverna i deras läsning och 

skrivning i hemmet. Lärarna menar att de elever som är i en läs- och skrivsvårigheter och som 

får stöttning av föräldrarna hemifrån vad gäller läsning och skrivning har bättre 

förutsättningar vad gäller att öva upp sin läs- och skrivförmåga än de elever som inte får den 

stöttningen hemifrån. Lärarna menar att en läs- och skrivsvårighet alltid kommer finnas hos 

eleven men ju mer förmågan övas desto lättare blir det för eleverna att nå de mål som finns i 

kunskapskraven vad gäller läsning och skrivning.  

5.1.2 Fördelar och nackdelar 

Forskning inom digitala verktyg och hur de kan hjälpa till att anpassa undervisningen för 

elever i svårigheter tar främst upp de nackdelar som finns med digitala verktyg. Skolverket 

(2016) belyser nackdelar som att tekniken inte fungerar som den ska, att lärare inte har 
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tillräcklig kompetens om hur upphovsrätten fungerar, att källkritik är viktigt för eleverna att 

erhålla och då främst på mellanstadiet där eleverna använder sig av sociala medier 

(Skolverket, 2016, s.5–11). Här bedöms även lärarnas bristande kompetens inom 

digitaliseringen som en nackdel vid användandet av digitala verktyg.  

Lärarna i studien lyfter fram andra nackdelar som finns, exempelvis för mycket 

skärmtid för eleverna samt vikten av att kunna skriva med papper och penna. Även 

inloggningar på appar eller datorprogram ses som en nackdel hos de verksamma lärarna som 

menar att elever på lågstadiet har en svårighet med att logga in på de digitala verktygen, 

främst de elever som är i en läs- och skrivsvårighet. Detta medför att det blir en fördröjning i 

undervisningen varje gång ett digitalt verktyg ska användas. Här menar lärarna att det bästa 

vore om läraren själv fick välja samma lösenord till alla elever eller att inloggningar inte ska 

behövas alls när appar, datorprogram och andra funktioner används i skolorna. Detta var en 

nackdel som förvånade mig då jag inte upplevt detta själv som ett problem men som jag i 

efterhand förstår kan vara ett problem, speciellt i årskurs 1 och framförallt för elever som är i 

en läs- och skrivsvårighet där motgångar är jobbiga. Här behöver de som konstruerar appar, 

datorprogram och funktioner som är utformade att användas i skolan lyssna på lärarnas kritik 

och förbättra inloggningsfunktionerna för att underlätta för lärarna. 

 Dessa nackdelar är inte något som tas upp i forskningen men som verksamma lärare 

upptäckt vid användningen av digitala verktyg och som de ser som en nackdel med de digitala 

verktygen. Stora frågor som vad för mycket skärmtid gör med elevernas hjärnor och hur 

mycket eleverna egentligen ska ges möjlighet att skriva och läsa på ett digitalt verktyg råder 

hos de verksamma lärarna. Inom dessa områden behövs mer forskning för att kunna besvara 

lärarnas frågor. Vad händer egentligen med elevernas hjärnor vid användningen av digitala 

verktyg och kommer det traditionella skrivsättet att tas bort i framtiden då det ersatts med det 

digitala? En lärare i studien kallar oss försökspersoner då ingen egentligen vet vad som 

händer med elevernas hjärnor när de utsätts för mycket skärmtid både i skolan och i hemmet.  

En fördel som Haelermans (2017) belyser är att kunna individanpassa undervisningen 

för elever i läs- och skrivsvårigheter (Haelermans, 2017, s.11). Detta är också en fördel som 

lärarna i studien framför där de menar att det var mer utpekande att ha en svårighet inom 

läsning och skrivning förr än vad det är nu. Det fanns tillgång till datorer som hjälpmedel 

även förr, men på grund av att det var eleven med en svårighet som fick använda sig av det 

digitala hjälpmedlet blev det mer utpekande när alla andra elever satt med en bok eller papper 
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och penna. Lärarna påpekar också att detta kunde medföra att eleven som var i en svårighet 

inte ville använda sig av hjälpmedlet förr på grund av att eleven inte ville känna sig 

annorlunda. Tack vare skolans digitalisering menar lärarna att idag använder sig alla elever av 

digitala verktyg i undervisningen, vilket medför att det enklare går att individanpassa 

undervisningen utan att eleverna märker någon skillnad. Det är också ett mer accepterat 

klassrumsklimat där eleverna vet att alla behöver olika för att kunna lära sig. Inkludering i 

klassrummet är idag enklare tack vare de digitala verktygen, vilket också är något forskning 

visar på.  

Selander (2017) menar att digitala verktyg kan stötta elever i undervisningen på ett 

annat sätt än förut. Lärarna har olika åsikter kring stavningsprogram och inläsningstjänst men 

de alla är överens om att digitala verktyg och dess appar och funktioner kan förbättra 

elevernas läs- och skrivförmåga på så sätt att det ökar elevernas motivation, främst de elever 

som är i en läs- och skrivsvårighet och som har det mer kämpigt än resterande elever. Lärarna 

poängterar dock att det är viktigt att blanda traditionellt lärande med digitalt och att det är 

viktigt att eleverna fortfarande använder sig av papper och penna när de ska bedömas eller ges 

omdömen för deras prestationer. Ett kunskapskrav i svenska är att eleverna både kan skriva 

digitalt och analogt (Skolverket, 2011, s.253), vilket gör det viktigt att fortfarande låta de 

elever som är i en läs- och skrivsvårighet ges möjlighet att öva på sin handstil och att skriva 

analogt. Då motivation ökar för dessa elever vid användandet av digitala verktyg som 

hjälpmedel kan det finnas en risk med att de inte längre vill skriva analogt. Då det är enklare 

för elever i läs- och skrivsvårigheter att använda de digitala verktygen än att skriva analogt 

kan detta medföra att eleven vägrar skriva och läsa på det traditionella sättet. Dock har alla 

elever, vare sig de har en svårighet eller inte, samma förutsättningar att nå målen i skolan på 

grund av den individanpassning som går att utföra på de digitala verktygen, vilket även 

Selander påpekar (Selander, 2017, s.146, 147).  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär människan med hjälp av artefakter, så kallade 

hjälpmedel. I detta fall är artefakterna de digitala verktygen. För att kunna använda sig av 

artefakter, digitala verktyg, som hjälpmedel i undervisningen krävs en viss kompetens av 

lärare för att kunna använda dem. Detta är något studien visar att många lärare idag saknar. 

Detta medför att en del lärare inte vet hur man kan använda digitala verktyg som hjälpmedel 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Både Skolinspektionen (2011), Skolverket (2016) och 

Haelermans (2017) belyser i deras rapporter att lärares bristande kompetens är den största 
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orsaken till att undervisningen inte anpassas med hjälp av digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarna i studien menar att de yngre lärarna har bättre förutsättningar vad 

gäller att kunna använda digitala verktyg i undervisningen jämfört med de äldre lärarna som 

inte utbildats inom digital kompetens och digitala verktyg. Även mängden digitala verktyg 

varierar från skola till skola, vilket medför att utan de digitala verktygen kan heller inte 

kompetensen förbättras.  

Det krävs mycket tid från läraren vad gäller att kunna sätta sig in i hur de digitala 

verktygen fungerar, vilket leder till att en del lärare väljer att inte använda sig av verktygen 

istället. Lärarna i studien önskar också mer fortbildning och utbildning inom de digitala 

verktygens användning men menar att det kostar mycket pengar för att gå på sådana 

utbildningar och fortbildningar. Lärarna menar att när läroplanen ändrades och 

digitaliseringen i skolan trädde kraft förväntades lärare att ta sig an den uppgiften själva vad 

gäller att lära ut digital kompetens till eleverna. Om en lärare inte har den kompetensen kan 

heller inte digitaliseringen uppnås, vilket innebär att läroplanen inte går att fullfölja. Detta 

medför en stor problematik hos de lärare som inte anser sig ha den kompetens som krävs för 

att kunna anpassa undervisningen och eleverna får heller inte den likvärdiga utbildning de har 

rätt till att få. Kan den varierande mängden av digitala verktyg i skolorna i Sverige vara en 

anledning till att elevers studieresultat varierar? Här utgör också lärarens kompetens inom 

digitalisering en stor roll. 

5.1.3 Läroplanen 

Säljö (2014b) menar att det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär efter hur samhället 

ser ut (Säljö, 2014b, s.13). Då regeringen vill att Sverige ska bli främst vad gäller 

digitaliseringen av samhället (Utbildningsdepartementet, 2017, s.4) sätter detta stor press på 

att skolorna ska ha tillgång till mer digitala verktyg och även erhålla den kompetens som 

krävs för att kunna överföra dessa kunskaper vidare till eleverna. Skolans läroplan syftar till 

att eleverna ska utveckla en digital kompetens samt lära sig om programmering. Då skolans 

läroplan syftar till den digitala kompetensen medför detta att tillgången till de digitala 

verktygen i skolorna ökat. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan för att kunna 

använda digitala verktyg (Skolverket, 2011, s.9). Här anser samtliga lärare i studien att skolan 

ligger efter utvecklingen vad gäller digitaliseringen och lärare behöver fortbildning och 
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utbildning i hur de digitala verktygen kan användas i undervisningen för att undervisningen 

ska kunna bli så likvärdig som möjligt.  

Skolverkets (2016) rapport om IT-användning i skolan visar att tillgången till de 

digitala verktygen varierar från skola till skola (Skolverket, 2016, s.7). Här belyser en lärare i 

studien att i den kommun där läraren är verksam väljer kommunen att lägga pengar på annat, 

vilket medför att skolan skjuts åt sidan och eleverna och lärarna inte får tillgång till de digitala 

verktyg som behövs för att eleverna ska kunna uppnå digital kompetens. Skolan har heller inte 

tillräcklig tillgång till digitala verktyg för att kunna anpassa undervisningen med digitala 

verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Trots ändringen i läroplanen har en del skolor 

ingen tillgång till digitala verktyg alls. Varför är det så? Och hur ska den digitala kompetensen 

hos eleverna kunna uppnås om de inte ges samma förutsättningar som andra skolor? 

För att alla elever ska ges samma utgångspunkt att lyckas i samhället behöver även 

förutsättningarna se likadan ut på alla skolor i Sverige. Detta behöver inte innebära att alla 

skolor ska satsa på ”en-till-en” datorer eller iPads. Eleverna ska ges tillgång till så många 

iPads eller datorer i klassrummet som behövs för att kunna stötta elever i svårigheter. På de 

allra flesta skolor i studien har eleverna antingen ”en-till-en” iPads eller datorer eller en halv 

klassuppsättning. Detta medför att det alltid är fler elever än bara eleven med svårigheter som 

använder digitala verktyg, vilket gör det mindre utpekande och mer inkluderande i klassen.  

En stor fördel med den reviderade läroplanen är att det inte längre krävs att en 

specialpedagog anpassar undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. En lärare i 

studien beskriver det som att undervisningen givits ett större smörgåsbord med större 

möjligheter att kunna anpassa undervisningen själv för elever i svårigheter då den digitala 

kompetensen finns med i läroplanen. Precis som läroplanen syftar till ska eleverna ges 

möjligheten att kunna utveckla digital kompetens (Skolverket, 2011, s.8). Detta är något 

samtliga lärare tycker är bra står inskrivet i läroplanen annars hade detta inte fullföljts. 

Lärarna tar återigen upp lärarnas kompetens till den största orsaken till att läroplanen inte 

fullföljs vad gäller digitalisering och digitala verktyg. Dock menar lärarna i studien att det 

digitala innehållet behöver stå inskrivet i läroplanen för att lärare ska använda sig av digitala 

verktyg och lära ut om digitalisering. De digitala verktygen i skolorna medför också att den 

digitala kompetens som krävs för att kunna bli samhällsmedborgare uppfylls på de skolor där 

digitala verktyg används i undervisningen, men inte på de skolor där digitala verktyg inte 

finns eller inte används på grund av bristande kompetens.  



 

33 

 

Lärarna i studien menar också att vi behöver förhålla oss kritiskt till digitaliseringen och 

användningen av digitala verktyg. De traditionella lärosätten behövs och skolan kan inte helt 

övergå till det digitala. Den stora frågan är vad som kommer hända i framtiden med de 

traditionella lärosätten. Kommer allt ske digitalt? Kommer vi fortsätta skriva analogt? En sak 

som lärarna är eniga om är att vi inte kan gå tillbaka till det som var innan de digitala 

verktygen trädde kraft i skolorna. Men vi kan heller inte övergå helt till det digitala. 

5.2 Slutsats 

Hur lärare väljer att anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter beror främst 

på de behov och förutsättningar individen själv behöver. De flesta lärare använder sig 

dagligen av någon form av digitalt verktyg som hjälpmedel för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. På det digitala verktyget får eleverna använda sig av olika appar eller 

datorprogram som stöttar dem i sin läsning eller skrivning. Detta kan vara appar som Skolstil, 

inläsningstjänst, Google Classroom och så vidare. 1 av 7 lärare belyser hur svårt det är att 

anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter när tillgången till de digitala 

verktygen i klassrummet brister. Läraren menar att elevernas motivation ökar med hjälp av de 

digitala verktygen och utan dem är det svårt att få elever att läsa och skriva. Det är också mer 

kämpigt för eleven med en läs- och skrivsvårighet att läsa och skriva analogt istället för 

digitalt.  

Resultatet visar även att det finns både nackdelar och fördelar med att använda sig av 

digitala verktyg i undervisningen. Den största fördelen är som tidigare nämnt att motivationen 

ökar för elever i svårigheter medan en nackdel är den skärmtid eleverna utsätts för. En annan 

viktig nackdel är också att eleverna måste lära sig skriva med papper och penna, vilket kan 

glömmas bort på grund av smidigheten som de digitala verktygen medför. 

Lärarna ser gott på den reviderade läroplanen med ett mer digitalt innehåll. Detta då 

undervisningen måste ändras i takt med att samhället gör det. Samhället idag är mer 

digitaliserat än vad det tidigare varit, vilket innebär att eleverna måste erhålla en digital 

kompetens för att kunna bli samhällsmedborgare. Resultatet visar också att den reviderade 

läroplanen ökat tillgången för digitala verktyg i undervisningen, vilket medfört att det är 

lättare att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter än vad det tidigare varit. Detta ser lärarna 

som en stor fördel och de menar att det är enklare att individanpassa undervisningen nu tack 

vare den nya läroplanen. Resultatet visar dock att lärarens kompetens, vad gäller att kunna 
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använda sig av digitala verktyg som hjälpmedel är bristande. Lärarna menar att det främst 

gäller de lärare som varit verksamma i många år och som utbildades innan läroplanen gavs ett 

mer digitaliserat innehåll. Resultatet visar också att lärare önskar sig mer fortbildning i hur 

man kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen som hjälpmedel men lärarna menar 

att dessa fortbildningar oftast är dyra, vilket medför att lärarna inte deltar i dessa. 

Slutsatsen blir därför att anpassning med hjälp av digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter ökar deras motivation till att nå målen. Det finns också bra appar och 

funktioner till både datorer och iPads att använda sig av. Det finns många fördelar med de 

digitala verktygen men också nackdelar som kan komma att påverka undervisningen negativt. 

Den största förändringen som gjort det möjligt att individanpassa undervisningen för elever i 

läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digitala verktyg är den reviderade läroplanen som kom 

2017. Denna innehåller riktlinjer om hur lärare ska arbeta för mer digitalisering i 

undervisningen, vilket medfört att tillgången till de digitala verktygen ökat i skolorna. För att 

eleverna ska kunna bli samhällsmedborgare utgör digitaliseringen av skolan en stor roll. 

Lärare tycker därför att den nya läroplanen är bra och stöttar elever i läs- och skrivsvårigheter 

på ett annat sätt än tidigare. Den reviderade läroplanen har gett eleven i läs- och 

skrivsvårigheter en möjlighet att nå upp till de kunskapskrav som står angivna i läroplanen 

vad gäller läsning och skrivning både analogt och digitalt. Detta då elevernas motivation till 

läsning och skrivning ökat tack vare de digitala verktygen. 

5.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant för vidare forskning att undersöka om elevernas läs- och 

skrivförmåga kan bli bättre med hjälp av de digitala verktygen då med fokus på elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Detta är något samtliga lärare i studien belyst att de digitala verktygen 

kan, men jag skulle vilja undersöka om så är fallet. Genom att undersöka detta tror jag det kan 

påverka lärare till att använda mer digitala verktyg som hjälpmedel för elever i läs- och 

skrivsvårigheter om resultatet skulle visa på det positiva. Detta då en del lärare väljer att inte 

använda digitala verktyg som hjälpmedel på grund av de traditionella sätten att lära ut läsning 

och skrivning till eleverna. De saknar också den kompetens som krävs för att kunna använda 

digitala verktyg som hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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Bilagor 

Nedan presenteras de bilagor som använts. 

 

Bilaga 1 – Missivbrev 
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Bilaga 2 – samtyckesblankett 
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Bilaga 3 – intervjufrågor 

 


