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Abstract 
The aim of this study is to explore the experiences in the use of digital tools in upper second-
ary school by students who receive additional adjustments regarding language and literacy 
learning. The method used is qualitative interviews with four students, and the theoretical 
base of the study is a socio-cultural perspective of learning. Based on the aim and the ques-
tions at issue, the results of the interviews are presented in the form of four common themes, 
concerning digital tools for learning. These are special education support in primary school, 
proof of being different, special education and educational tools, and also advantages and dis-
advantages.  

The results of the study show that students have not received enough special education in ele-
mentary school. The shortage has, among other things, led to the absence of digital technol-
ogy, which could have provided support to compensate for students' reading and writing diffi-
culties. In upper secondary school, active digital tools for learning are used. However, there is 
a lack of expert guidance of these tools in the classroom, whereupon the students have to go 
to a special education teacher for help and support. Overall, the results show that the students 
feel that writing has been positively influenced by the use of digital tools, but that teachers 
need a higher degree of competence to deal with students with additional adjustments in the 
Swedish courses. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att utforska erfarenheter kring användandet av digitala verktyg hos 
gymnasieelever som får extra anpassningar beträffande språk-, läs- och skrivlärande. Metoden 
som använts är kvalitativa intervjuer med fyra gymnasieelever, och som teoretisk ansats utgår 
studien från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utifrån syfte och frågeställningar 
presenteras resultatet av intervjuerna i form av fyra teman som samtliga handlar om digitala 
verktyg i undervisningen. Dessa är specialpedagogiskt stöd i grundskolan, bevis på att vara 
annorlunda, pedagogiskt och specialpedagogiskt redskap samt för- och nackdelar. 

Resultatet i studien visar att eleverna under sin grundskoletid inte fått tillräckligt med 
specialpedagogiskt stöd. Bristen har bland annat inneburit avsaknad av digital teknik, vilken 
hade kunnat ge stöd i att kompensera för elevernas läs- och skrivsvårigheter. I 
gymnasieundervisningen använder man däremot aktivt digitala verktyg för lärande. Dock 
saknas kunnig vägledning av dessa verktyg i klassrummet, varpå eleverna måste gå till en 
specialpedagog för att få hjälp och stöd. Sammantaget visar resultatet att eleverna upplever att 
skrivandet har påverkats positivt av användandet av digitala verktyg, men att det behövs ökad 
kompetens hos lärare beträffande elever med extra anpassningar i svenskämnet. 

Nyckelord 
digitala verktyg, elever, extra anpassningar, sociokulturellt perspektiv, lärande, läs- och 
skrivlärande  
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1 Inledning 

I detta arbete kommer jag att redogöra för gymnasieelevers erfarenheter av digitala verktyg 
för lärande. Fokus ligger på elever som får extra anpassningar i svenskämnet. För mig handlar 
specialpedagogik om att hantera olikheter i klassrummet och därmed få samtliga individer 
med olika förutsättningar att utvecklas. Alla elever ska inkluderas och känna sig delaktiga. 
Som Persson (2007) diskuterar, skulle i den bästa av världar ingen specialpedagogik behövas, 
om alla pedagoger arbetade utifrån tanken att olikheter är normalt och att alla elever ska 
känna delaktighet. Då behöver man inte någon eller några som specifikt arbetar med de elever 
som har svårt att uppnå målen. En del skolor har kommit en bra bit på väg, men trots det 
återstår en hel del arbete. I mitt kommande uppdrag som speciallärare med inriktning mot läs- 
och skrivutveckling är det av stor betydelse att hitta alternativa lösningar för varje individ. Ett 
viktigt verktyg i dagens skola är det digitala. Man har sedan lång tid tillbaka skrivit med 
penna och papper samt läst i form av böcker och tidningar. Idag däremot har vi fått nya 
former och sätt att kommunicera samt inhämta kunskap, nämligen via det digitala, i vilket 
mobiltelefoner, läsplattor och datorer utgör redskap. I modern tid ägnar barn och ungdomar 
många timmar framför läsplattor samt annan teknisk utrustning. I den aktuella politiska 
debatten om skolan förs ständiga diskussioner om digitala verktyg och digitala medier för 
lärande. Den senaste diskussionen har handlat om störningsmoment i klassrummet, där 
pedagoger upplever datorer som orosmoment för elevernas ordning och inlärning (Danielsson, 
2015; Grönlund, Agelii Genlott & Broman, 2015).  

Enligt läroplaner för både grundskolan (Skolverket, 2011b) och gymnasiet (Skolverket, 
2011a) ska skolan se till att eleverna kan använda den moderna tekniken som ett redskap för 
att bland annat inhämta kunskap, söka information samt kommunicera. Redan på förskolan 
finns indikationer i läroplanen (Skolverket, 2011b) på att den nya tekniken kan ha sin plats för 
barns lärande. Då det tydligt framgår att eleverna ska få tillgång till det digitala tekniken, 
måste jag som speciallärare kunna, samt våga använda dessa moderna verktyg för lärande. 
Genom flera möten med bland annat elever i behov av extra anpassningar har jag erfarit att 
eleverna dagligen använder digitala medel för läsning och skriftspråkande både i och utanför 
undervisningen. I näst intill alla klassrum på gymnasiet har eleverna både mobiltelefoner och 
läsplattor, men också datorer som de använder i sin kommunikation av olika slag. Man förstår 
snabbt att det ligger starka drivkrafter bakom deras varaktiga uppkoppling på nätet. Olin 
Scheller och Wikström (2010) kallar oss vuxna idag digitala invandrare, medan barnen och 
ungdomarna är de digitalt infödda. De menar att eleverna behärskar datorns och internets 
digitala språk som ett modersmål, medan vi andra har olika stora problem med att förstå detta 
språk. Av den anledningen är det inte helt enkelt för oss vuxna, som inte har den erfarenhet 
som eleverna har från det att de är små, att förhålla oss till det nya mediesamhället med allt 
vad det innebär. 

Nordström och Lundin (2014) hävdar att mer än 250 kommuner i landet planerar eller håller 
på med satsningar innebär att eleverna ska ha sin egen bärbara dator eller surfplatta i skolan. 
De är också tydliga med att sättet tekniken integreras i skolan är helt central. Vidare hävdar de 
att tekniken i sig inte kan ge bättre studieresultat i skolan, även om skolorna tror att särskilda 
tekniklösningar ska ge bättre tidigare bestämda resultat, inte hur tekniken används. Skolor 
förändras på olika vis, men i flera fall händer ingenting med de väntande resultaten 
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(Nordström & Lundin, 2014). Hur kan skolan förhålla sig till denna ström av ny teknik och 
sociala forum som dygnet runt omger våra elever? Frågan är inte helt enkel att svara på, men 
en sak vet de flesta som arbetar i skolan, vi måste hitta strategier för hur vi på bästa sätt kan 
hantera detta för att främja lärande och utveckling. Jag tror att det är mycket betydelsefullt att 
lära av eleverna, att fråga dem hur de använder den nya tekniken. I FN:s konvention om 
barnets rättigheter (Utbildningsdepartementet, 2006) står det klart uttryckt att vuxna ska 
lyssna på hur barnen vill ha det, att lärare ska fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer 
saker. Genom att diskutera tillsammans med eleverna kring deras digitala vanor och 
erfarenheter kan vi pedagoger lättare förstå och utnyttja den moderna tekniken i klassrummen. 
Med ett inkluderande barnperspektiv kan vi dessutom lättare förstå vad datorer och annan 
teknisk utrustning kan åstadkomma för elevernas lärande. Utifrån detta resonemang som jag 
här för, känner jag en stor nyfikenhet för vad elever i behov av extra anpassningar själva 
tycker och tänker kring det digitala användandet för lärande i klassrummet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att utforska erfarenheter kring användandet av digitala verktyg hos 
gymnasieelever som får extra anpassningar beträffande språk-, läs- och skrivlärande.  

 Hur använder eleverna de digitala verktygen i undervisningen? 

 Hur har tillgången till digitala verktyg varit under elevernas skoltid? 

 Vilket stöd har eleverna fått för att använda digitala verktyg i sitt lärande? 

 Vilken betydelse tycker eleverna att de digitala verktygen har haft för lärandet? 
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2 Tidigare forskning 

Den nya möjligheten till digitalt stöd i undervisningen är under ständig utveckling. Den ena 
digitala tekniken ersätts av annan. Under 2000-talet fram till för något år sedan var datorer 
något som man ville satsa på i skolorna, medan man idag mer och mer övergår till iPads och 
andra digitala verktyg. I detta kapitel presenterar jag både nationell och internationell 
forskning om informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen; användning 
av digitala verktyg i undervisningen, digitala verktyg som stöd för språk-, läs- och 
skrivutveckling samt digitala verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av forskningsdelen.   

2.1 Användning av digitala verktyg i undervisningen  
Vanderlinde och van Braak (2012) redogör för belgiska skolbaserade IKT-planer och 
underliggande politiska processer. De förklarar att dessa planer beskriver en skola och dess 
förväntningar, mål, innehåll samt åtgärder relaterade till den framtida rollen av IKT i 
undervisning och lärande. Författarna menar att forskare och beslutsfattare ständigt 
uppmuntrar skolorna att skriva en IKT-plan, och trots det menar författarna att den litteratur 
som finns kring IKT-planer och planeringar är relativt allmänna och underutvecklade. Denna 
studie pekar på betydelsen av varje skolas möjlighet till stöd och tillgång till användningen av 
digitala verktyg i undervisningen.  

Kol (2012) presenterar i sin artikel en turkisk kvalitativ undersökning av 33 förskollärares 
uppfattningar av datorstödd teknik i undervisningen som genomfördes 2010. Studiens 
teoretiska utgångspunkt grundar sig enligt Kol på teorier om att datoranvändande i 
förskoleåldern ger positiv effekt på barns lärande. Han förklarar att de olika teorierna har sin 
grund i att barn under denna period i livet är mer entusiastiska till att upptäcka ny utrustning 
och anordning. Författaren tydliggör att den datainsamlingsmetod som används är semi-
strukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där strukturerade frågor tillåts kompletteras 
med följdfrågor. Enligt Kol utgår frågeställningen från lärarnas uppfattningar av att använda 
datorstödd teknik i undervisningen på förskolan, deras uppfattningar om designen i 
programmen de använder samt hur ofta det används och i vilka aktiviteter, men även 
anledningar till om lärarna inte använder tekniken. I resultatet framkommer att pedagogerna 
tycker att datorstödd undervisning är användbart eftersom det visuella och auditiva är mer 
framträdande och utvecklar hand-öga koordination. De deltagande förskollärarna uppger att 
de använder programvara i nästan alla aktiviteter i förskoleundervisningen. 

Blamire, Wastiau, Kearney, Quittre, Van de Gaer och Monseur (2013) redogör för en 
enkätundersökning som EUN (European Schoolnet) och universitetet i Liège gjorde 2011 i 31 
europeiska länder. Enligt författarna syftar studien till att ta reda på mera solid fakta om hur 
IKT i undervisningen ser ut i skolorna i Europa. Den grundar sig i en rad rapporter och 
internationella studier som visar områden i vilka indikatorer för anskaffande och användande 
av teknologi för inlärning är nödvändigt. De tydliggör för de områden där indikatorer ska tas 
fram:  
 

 Skolornas IKT-infrastruktur (stationär dator; mobila enheter som tex bärbara datorer 
och smartphones; bredband; skolans hemsida, e-mailadresser; virtuell lärmiljö),  
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 Lärares och elevers tillgång till IKT i skolan samt IKT- baserade aktiviteter som lärare 
organiserar och som utförs av elever under lektioner. 

 Lärares och elevers uttalade förtroende i sin digitala kompetens och utbildning. 
 Skolans strategi och ledarskap (till exempel policy om IKT-användning i undervisning 

och inlärning samt i ämnen; diskussion om IKT-användning på hel-skolnivå; tid för 
lärare att samarbeta och nätverk). 

 Skolledares, lärares och elevers attityder. 

Enligt Blamire m.fl. (2013) ingår skolledare, lärare och elever från tre olika stadier; årskurs 4, 
8 samt gymnasiet. De menar att man till skillnad från tidigare undersökningar om IKT, denna 
gång kompletterat med en elevenkät för årskurs 8 och gymnasiet, vilket gör att elever för 
första gången inkluderas. Dessutom understryker författarna att denna europeiska 
enkätundersökning är den första online, vilket gör att möjligheterna till antalet svar ökar 
eftersom enkäten kan göras vid vilken tidpunkt som helst. Forskningsresultatet pekar åt en rad 
politiska åtgärder som måste ske för att i de alltmer snäva ekonomiska resurserna kunna 
säkerställa optimal användning av IKT, i vilka EU-politiken kan ha en betydande roll för att 
skapa digitala utbildningssystem, och öka samt stödja digitala skolor, men även lärare och 
elever i det digitala användandet. 

Utifrån ovan beskrivna forskningsstudie är det intressant att se på Hammonds (2014) 
forskningsartikel som även han är inne på samma linje. I hans text ges ett kritiskt perspektiv 
på försöken att främja användningen av IKT i undervisning och lärande i England utifrån 
textanalys. I artikeln menar författaren att införandet av IKT i skolan stöds av argumentet att 
verksamheten ska visa en högre grad av överensstämmelse med en större värld där 
användningen av tekniken är genomgripande. Mot detta ställs att IKT-undervisningens 
införande i skolan visar överdriven optimism och en känsla av oundviklighet. Hammond 
hävdar att studien kommit fram till att IKT endast har haft en blygsam effekt på skolorna, men 
att den trots detta inte varit försumbar. 

Sipilä (2010) redogör för en finsk studie av lärares attityder till IKT i undervisningen. 
Artikelförfattaren menar att teknik och pedagogik inte gått i samma önskvärda tempo, då 
undervisningsmetoder och tankar legat efter i utvecklingen och inte hållit samma fart. Sipilä 
understryker vikten av lärarnas attityder till användandet av digital teknik i undervisningen. 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader mellan lärare som hade fått 
datorer från skolan och de som tillhandahållit sina egna. Resultatet visar att de lärare som 
använder sina egna personliga datorer i sitt pedagogiska arbete tenderar att vara mera positiva 
till undervisning med IKT än de övriga lärarna.  

Persson och Thunman (2013) presenterar i en artikel en rikstäckande svensk 
enkätundersökning om lärares tillgång till och användning av IKT. De skriver att 
undersökningen genomfördes 2010 och består av 6000 lärare i alla skolstadier, förutom 
förskola och universitet. Enligt Persson och Thunman utgår undersökningen från teorier om 
kunskapssamhället och en likvärdig utbildning. Författarna menar att PISA-undersökningen 
2009 vittnar om att resultaten i den svenska skolan sjunkit sedan 2000, och att den 
socioekonomiska bakgrunden blivit alltmera viktig i förhållande till skolprestationer, något 
som visar sig vara viktigare i Sverige än i de övriga OECD-länderna. Vidare menar författarna 
att den ojämlika skolan i Sverige pekar på en rad faktorer, varav författarna också hävdar att 
de lägger till ytterligare en tendens som kan ha betydelse, nämligen skillnaden mellan lärares 
användande av och tillgång till IKT. Det resultat som framkommer i studien visar skillnader 
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utifrån pedagogens ålder och även huvudorganisation. I sin tur pekar detta på en växande 
klyfta mellan IKT-undervisningen i kommunala och fristående skolor. Detta diskuteras i 
relation till aktuell forskning och eventuella konsekvenser för ett rättvist lärande. 

2.2 Digitala verktyg som stöd för språk-, läs- och 
skrivutveckling  

Klerfeldts (2007) studie syftar till att se hur barn skapar berättelser med hjälp av datorn i en 
pedagogisk praktik, tillsammans med klasskamrater och pedagoger. Hennes teoretiska 
utgångspunkt grundar sig i den sociokulturella teorin. Studien har en kvalitativ metod som 
baseras på deltagande observationer med inslag av samtal samt tolkningar av barns 
produktioner. Det Klerfeldt bland annat lägger märke till i sin avhandling är att när barn får 
använda sina intressen och de moderna mediekulturerna i skolans praktik, skapas nya genrer. 
Hon menar att de kunskaper som barn och vuxna tillsammans har, positivt påverkar samspel 
och meningsskapande. Vidare understryker Klerfeldt vikten av att ha en vuxen vid datorn som 
ständigt är närvarande som stöd vid datorn, vid vilken den vuxna ofta får agera reparatör eller 
vara den som organiserar kösystem. 

Åkerlunds (2013) redogör för sin studie, i vilken lärare och elever på mellanstadiet flitigt 
arbetat med klassbloggar och Skype. I sina klassbloggar har de beskrivit sitt skolarbete, och 
med hjälp av Skype har de kunnat kommunicera med skolor i Sverige och Tanzania. Enligt 
Åkerlund är syftet med avhandlingen att bidra till samt få kunskap om multimodal 
textproduktion och kommunikation med andra utanför skolan med hjälp av datorer. Han 
menar att den mänskliga kommunikationen till stor del är multimodal, det vill säga eleverna 
använder ett urval av talat språk, gester, text och bilder i skolarbetet för att bland annat kunna 
göra multimodala texter för nätpublicering. Resultatet av Åkerlunds forskning som bygger på 
att informanterna haft god tillgång till datorer pekar delvis mot att en mer datortät 
undervisning ger elever flera möjligheter till ett skolarbete som är verklighetsnära och har 
autentiska mottagare. Författaren understryker att inom några år kommer datorer av något slag 
vara elevernas främsta arbetsredskap i skolan. 

I Erstads (2012) artikel presenteras ett utkast av en strategi att studera norska elever i olika 
lärandesammanhang. Det som ungdomar lägger mest tid på i vardagen är skola och 
medieanvändning. Trots detta tenderar forskningen att studera dessa två som skilda världar. 
Utmaningen är därför att hitta sätt att förstå kopplingarna mellan de två världarna som 
ungdomarna upplever. I sin artikel redogör Erstad för två lärare som startade ett projekt med 
att följa två kvinnor på skidor på Antarktis. Projektet pågick i två månader och inkluderade 
14-åriga elever. Lärarna ville utvidga IKT-användningen i skolan genom att interagera med 
världen. Eleverna fick skapa en webbsida som skulle bestå av olika rapporter och information 
som eleverna samlat ihop om Antarktis och om expeditionen. I arbetet fick eleverna använda 
olika tekniska utrustningar; mobiltelefoner för SMS-kontakt med lärarna, datorer för att 
skicka mail, chatta och ha videokonferenser med en skola i USA som eleverna samarbetade 
med. Erstad understryker vikten av att arbeta i sådana projekt där skolan kopplas till 
spännande aktiviteter i omvärlden. Han menar, precis som Åkerlund (2013), att eleverna 
sålunda arbetar med verkliga och autentiska problem, då det de åstadkommer och publicerar 
är tänkt att andra ska läsa och samarbeta kring med hjälp av datorer. Erstad tar också upp en 
annan studie han gjort på 15-åriga flickor och pojkar i Oslo där eleverna fått skriva dagbok i 
en vecka utifrån vilka olika aktiviteter de ingår i. Han redogör med exempel på en flicka som i 
sin dagbok visar att hennes dagar, som inkluderar både skola och fritid, ägnas åt många olika 
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medieaktiviteter. Till exempel spelar hon spel, skriver uppgifter på datorn i skolan, läser 
böcker och lyssnar på musik. Erstad menar att flickan är involverad i en blandning av olika 
utrymmen och aktiviteter som skapar ett flöde av praktiker som hon ingår i från morgon till 
kväll. Han understryker också att olika media och tekniker spelar en avgörande roll i hennes 
liv och skapar kopplingar mellan dessa utrymmen och aktiviteter. Enligt författaren visar han 
här en ny metod för forskning inom elevers literacy som kan vara en väg framåt i utveckling 
av nya sätt att utveckla elevers skolresultat. Dock är han tydlig med att det behövs mera 
forskning inom detta för att kunna se kopplingar mellan elevernas medieanvändning i både 
formella och informella sammanhang.      

Nordmarks (2014) avhandling handlar om skrivprocesser i ämnet Svenska på gymnasiet i 
förhållande till datorn som skrivredskap. Författaren har även studerat interaktionen för att se 
hur eleverna lär sig svenska. Det resultat hon fått fram tydliggör att övergången från papper 
och penna till dator innefattar mera än ett artefaktbyte. Eleverna är ofta lämnade på egen hand 
i de multimodala klassrumsmiljöerna vid datorskrivandet, då lärarna måste gå mellan olika 
rum vid datorarbetet. Detta gör att eleverna både blir hjälpsökande och hjälpande i dessa 
processer kring skrivandet. Skrivarbetet i undervisningen utgår från att eleverna både i 
enskilda såväl som i grupparbeten kommunicerar och hjälper varandra att producera text. 
Koncentrationen hos eleverna störs av att klassrummen hela tiden har sociala medier 
närvarande. Dock utnyttjas dessa medier av en del elever emellanåt för att kontakta personer 
med djupare kunskaper eller för att hitta motivation till att arbeta med skoluppgifterna 
(Nordmark, 2014). Författaren understryker att denna generations digitala skrivprocess skiljer 
sig från tidigare generationers med papper och penna. Nu börjar eleverna att direkt skriva med 
tangenterna och processen består i att skriva, spara och skicka. Ordbehandlingsprogrammen 
gör att eleverna direkt kan klicka bort svårigheter med grammatik och stavning. Detta hjälper 
inte eleverna att träna och lära sig stavning (Nordmark, 2014). Hon konstaterar att det 
digitaliserade skrivandet är ett komplext fenomen. 

I Rasmussons (2014) avhandling har hon studerat läsförståelse och digitala texter. Resultaten 
visar att den digitala läsningen inte kräver samma förmågor som den traditionella läsningen. 
Det viktigaste resultatet i hennes studie är ändå att de traditionella förmågorna fortfarande 
spelar en avgörande roll för elevernas läsning. Dessa förmågor handlar om att man kan läsa 
och förstå vanliga texter, samt att man även kan skriva och stava (Rasmusson, 2014). 
Rasmusson tydliggör att eleverna vid digital läsning bland annat behöver en multimodal 
färdighet, vilket handlar om att man kan förstå hyperlänkars funktion samt samspelet mellan 
text, bild och video. Vidare anser hon att man måste skaffa strategier för att kunna ta sig fram 
på internet, men också ha tekniska kunskaper om hur datorn, mobilen eller läsplattan fungerar.  

2.3 Digitala verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
Carlsson (2011) skriver i sin doktorsavhandling om vuxenstuderande med läs- och 
skrivsvårigheter samt om deras kamp att leva upp till samhällets krav som ställs på dem. Krav 
som innebär att hantera det skriftspråkssamhälle vi idag lever i. Hennes forskning bygger på 
den egna praktiken, i vilken hon arbetat som lärare och rådgivare vid vuxenutbildning. 
Datainsamlingen består av pedagogiska samtal, fält- och dagboksanteckningar och inspelade 
intervjuer. Resultatet visar studenters, med läs- och skrivproblematik, svårigheter efter 
studieuppehåll. Carlsson understryker vikten av att känna delaktighet och hon tar upp tekniska 
hjälpmedel som datorer som ett kompensatoriskt hjälpmedel, vilket kan underlätta studierna 
för studerande med dessa svårigheter. Hon påpekar dock även att det krävs att de studerande 
har lärt sig att hantera dem samt att vanan måste övas in. Vidare krävs övning i att hantera 
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hjälpfunktioner på datorerna, vilka inte alltid är lätta att förstå. Carlsson menar att detta är en 
förutsättning för att känna sig delaktig i sitt lärande. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv redogör Brodin och Lindstrand (2004) för studier inom 
IKT som gjorts på barn med svåra funktionshinder där fokus har legat på barnens 
datoranvändning. De menar att IKT och framför allt datorn ofta ses som ett medel för lärande 
hos barn med särskilda behov. Flertalet lärare har höga förväntningar på datorstöd, medan 
föräldrar är mera osäkra på denna stödform. Huvudfrågorna i artikeln handlar om hur man 
arbetar med IKT med barn med särskilda behov, vikten av tekniskt stöd i lek och 
kommunikation i den dagliga aktiviteten samt om det digitala stödet har betydelse för både 
det sociala samspelet och barns utveckling. Resultatet i Brodin och Lindstrands studie visar 
att man måste hitta nya vägar där datorer och IKT kan ses som stödjande verktyg för 
kommunikation, social interaktion samt lärande i skilda sammanhang och miljöer. Lärarna 
måste ha rimliga förväntningar på barnens olika förutsättningar och vara lyhörda för deras 
olika intresse av att arbeta med datorer. Författarna menar att tekniska verktyg kan vara ett 
positivt stöd för utvecklingen hos barn med särskilda behov, om dessa verktyg integreras i 
förskola och skola. 

Utifrån ovanstående forskningsredogörelse är det intressant att titta på den forskning som 
Bolic, Lidström, Thelin, Kjellberg och Hemmingsson (2013) redogör för. De tar upp studier 
om barn med ADHD i åldern 12-18 år och deras användning av datorer i skolsammanhang. 
Det resultat som framkommer är att dessa elever har begränsad användning av datorer i 
skolaktiviteter, vilket jämförs med elever med och utan fysiska funktionshinder. Författarna 
menar att det ur ett jämställdhetsperspektiv är viktigt att elever med ADHD får ökade 
möjligheter att använda dator i utbildningsaktiviteter.  

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Forskningen kring det digitala lärandet i skolan visar bland annat att det finns stora skillnader 
i användandet av IKT runt om i Europa. Man kan av forskningen utläsa att det behövs 
ytterligare åtgärder för att stärka skolorna både i tillgång till digitala tekniker, men också i 
användandet av IKT i undervisningen. Vidare pekar forskningen åt positiva effekter utifrån 
multimodalitet i lärandet. Om undervisningen bygger på elevernas intresse för den moderna 
tekniken, kan läraren utvidga undervisningen, så att den hamnar utanför det fysiska 
klassrummet. Därmed sker lärandet med hjälp av mera verklighetsnära metoder. Delaktighet 
och lärarens förmåga att vara lyhörd för elevers olikheter visar sig vara centralt ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. 

Den forskning som jag här har redogjort för, har tillsammans med det sociokulturella 
perspektivet, som jag redogör för i nästa kapitel, legat till grund för utforskandet av mina 
frågeställningar om det digitala användandet för lärande i skolan. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras det sociokulturella perspektivet på lärande, med fokus på 
grundläggande begrepp, vilket dessutom är studiens teoretiska ansats. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av det sociokulturella perspektivet kopplat till hur det hjälper mig att 
uppnå mitt syfte samt besvara mina frågeställningar.      

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande sker genom människors deltagande i 
kulturella aktiviteter och hur vi använder de kulturella redskap som finns runt oss (Säljö, 
2012). Enligt Säljö (2000) har lärande skett i alla tider i mänskliga verksamheter. Vår samvaro 
med andra bygger på lärande, där samtalet får oss att förstå samt ta till oss kunskaper som 
formar oss. Denna kunskapsprocess sker utan vårt medvetande. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan vi därför inte undvika lärandet, istället handlar det om hur vi lär oss i olika 
sammanhang. Vygotskij (Säljö, 2000; 2012) menar att det ständigt hos människan pågår 
processer i lärande och utveckling och har därmed en idé om den närmaste proximala 
utvecklingszonen. Han menar att man rör sig mellan olika kunskapsfält, och att när man väl 
bemästrar kunskaper inom ett fält, är man nära att klara av nästa. I den proximala 
utvecklingszonen kan läraren eller någon annan mer kunnig kamrat, vägleda den lärande in i 
hur man brukar ett kulturellt redskap, exempelvis språket eller tanken (Säljö, 2012). I alla 
situationer har människan tillfällen att ta över och ta till sig - appropriera - lärdomar från 
medmänniskor i situationer med samspel (Säljö, 2000). Användandet av digitala verktyg kan 
ses som redskap eller artefakter som eleverna använder för att främja sitt lärande. 

3.1.1 Mediering 
Säljö (2012) beskriver mediering som ett av flera grundläggande begrepp i den sociokulturella 
traditionen. Uttrycket innebär att när vi människor ska tolka vår omvärld och agera i den 
använder vi två slags redskap eller verktyg; språkligt eller intellektuellt, vilket Vygotskij 
benämnde psykologiskt redskap och materiella (Säljö, 2012). Vygotskij (1999) menade att 
kunskapsprocessen kan ses som en mediering där människan skapar redskap för att förstå och 
skapa sin föreställningsvärld. Med redskapen utvecklar, formar och bygger vi upp 
medvetandet. Vygotskij hävdade att språket är människans viktigaste redskap (Vygotskij, 
1999), och för att tänka och kommunicera använder vi oss av språkliga redskap i form av en 
symbol, ett tecken eller ett teckensystem (Säljö, 2012). Enligt Säljö är exempel på denna typ 
av redskap bokstäver, siffror och begrepp (inflation, rektangel, +, procent). Vidare menar han 
att mediering äger även rum genom materiella redskap, så som datorer och läsplattor, vilka i 
sin tur är i förbindelse med språkliga redskap.  

Lantz-Andersson och Säljö (2014) förklarar att de digitala medierna medierar kunskaper och 
information på lite annat och nytt sätt. Informationen vi letar efter och som vi kan utnyttja 
sker i andra former. Om man tidigare slog i uppslagsverk eller gick till bibliotek för att söka 
information kan man istället idag använda andra aktiviteter som att googla. På mindre än 
någon sekund söker Google bland miljoner dokument, och författarna understryker att vi 
måste hitta strategier för hur vi ska kunna hantera denna stora mängd information. Vidare 
skriver Lantz-Andersson och Säljö att denna mediering av erfarenheter också tydliggörs av att 
små barn idag tidigt behärskar digitala verktyg främst i form av surfplattor. Barnen uppfattar 
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snabbt hur man kommer ut på internet där de kan spela spel, se på film och även relativt 
snabbt lära sig kommunicera med andra, förklarar författarna. 

I den digitala omgivningen skriver och läser vi dessutom på andra sätt, menar Lantz-
Andersson och Säljö (2014), då tangenter och skärm skiljer sig åt sättet att skriva för hand. 
Genom att vi använder verktyg för att mediera våra kunskaper, handlar lärande och utveckling 
av kunskap om att vi blir skickliga både att hämta information och främst att samarbeta med 
olika typer av redskap. Dessa redskap blir mer och mer effektiva genom digitaliseringen och 
de utnyttjas inom ännu fler områden: med hjälp av teknik kommer vi ihåg saker, vi finner 
vägen mellan platser med en navigator, vi använder ordbehandlingsprogram när vi skriver och 
spelar spel med datorn. Med andra ord: stor del av det vi bemästrar och gör, gör vi genom 
medierande redskap, och att tillägna sig kunskap handlar också mycket om att förse sig med 
förmågan att utnyttja redskap. 

3.1.2 Scaffolding 
Inom den sociokulturella traditionen förekommer även det engelska begreppet scaffolding, ett 
begrepp som innebär stöd eller stöttning för människors tänkande och lärande (Säljö, 2000; 
2012). I detta är människan i sitt lärande bunden till stöd från någon som har mer kunskap, 
menar Säljö (2000; 2012). Detta stöd kan allteftersom avta, då den lärande klarar av saker på 
egen hand genom att ha fått och förstått utmaningar. En kommunikativ stötta kan liknas vid 
vägräcken som håller barnet på vägen genom att den vuxna har uppsikt över och rättar till 
handlingens kurs (Säljö, 2000). Enligt Säljö (2000; 2012) innebär stödet en hjälp som går i 
riktning mot nya kunskaper, tidigare okända begrepp eller förståelse på nya nivåer. Gibbons 
(2010) förklarar att i klassrummet handlar stöttning om en temporär hjälp till eleverna som 
med tiden gör att eleverna klarar uppgifter utan lärarens hjälp. Det är viktigt att eleverna 
utmanas inom vad de är mottagliga för och att undervisningen inte ligger över deras förmåga. 
En lärare har därmed ett stort ansvar för att undervisningen går i rätt riktning och att elevernas 
färdigheter fylls på. Vidare måste läraren ha lika höga förväntningar på samtliga elever, men 
även ge lämpligt stöd till eleverna för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med 
lyckosamma resultat. Beträffande digitala verktyg innebär scaffolding att dessa stöttar 
lärandet och kommunikationen på annorlunda sätt än vad penna och papper gör (Lantz-
Andersson & Säljö, 2014).    

3.1.3 Socialt samspel för lärande  
Den sociokulturella traditionen pekar på betydelsen av socialt samspel för människans lärande 
samt utveckling, varav interaktion och kommunikation är viktigt (Säljö, 2012). Det betyder att 
kunskaper inte är något som förs över mellan människor utan något som vi istället är delaktiga 
i (Säljö, 2012). Lantz-Andersson och Säljö (2014) hävdar att ytterligare ett perspektiv på 
lärande inom denna teori handlar om att de digitala medierna har betydelse för samarbete 
samt gemensamt lärande. De menar att man kan arbeta tillsammans i klassrummet, men även 
på distans, då man har möjlighet att använda datorer och internet. Författarna nämner sociala 
medier som ett exempel, då flera skolor satsar på att varje elev ska ha tillgång till en egen 
dator eller surfplatta. De anser att mycket av samarbetet därför äger rum via sociala medier 
där det finns betydande möjligheter att utveckla samarbeten mellan elever i klassrummet, i 
skilda skolor, i Sverige och även utanför våra landsgränser. 
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3.2 Sammanfattning av sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet med ovan beskrivna begrepp; proximal utvecklingszon, 
mediering, scaffolding samt socialt samspel för lärande, kommer att hjälpa mig att förstå mitt 
syfte samt mina frågeställningar kring elever som får extra anpassningar och deras 
erfarenheter av digitala verktyg för lärande. Eleverna lär i samspel med andra, och de elever 
som får extra anpassningar behöver dessutom mycket stöttning i sitt lärande för att komma 
vidare. Dessa elever använder ofta digitala verktyg för att mediera nya kunskaper och för att 
kompensera för sina brister. Av den anledningen anser jag att mitt val av teoretisk ansats 
stämmer in med syftet och frågeställningarna för detta arbete. 

4 Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel presenterar jag val av metod, hur jag har gått till väga, bearbetning av 
datamaterial och analys, etiska ställningstaganden samt trovärdighet och tillförlitlighet. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
För att få svar på mina frågeställningar om elevers användning av digitala verktyg för lärande 
valde jag att göra kvalitativa intervjuer, där eleverna fick berätta om sina erfarenheter. Vad 
beträffar forskarrollen i kvalitativa metoder, så som intervjuer, kommer man enligt Ahrne och 
Svensson (2011) relativt nära både miljöer och människor som forskningen handlar om. De 
menar att forskaren har en stor fördel då denne får direkt kunskap om, som i mitt fall, eleverna 
med extra anpassningar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett samspel i vilket det skapas kunskap gemensamt mellan den som 
intervjuar och intervjupersonen. De menar att data som produceras bygger på förmågor och 
personligt omdöme hos intervjuaren, något som går bortom mekaniskt följande av regler. 
Vidare hävdar Kvale och Brinkmann att kvaliteten i en intervju av detta slag beror på 
intervjuarens kunskap om ämnet för intervjun samt dess färdigheter. De jämför metoden med 
ett hantverk, där det krävs mycket träning för att nå hög kvalitet. Då jag ville få en djupare 
förståelse av elevernas berättelser kändes intervjun som ett bra val. 

4.2 Urval 
Som blivande speciallärare kändes det naturligt att intervjua elever med extra anpassningar 
inom svenskämnet, då dessa elever faller inom ramen för mitt specialområde med inriktning 
mot språk-, läs- och skrivutveckling. I mitt missivbrev (se bilaga 1) till skolorna uppmanades 
elever med dessa anpassningar att delta. Då jag arbetar som gymnasielärare och har en lång 
erfarenhet av dessa elever, valde jag att min studie skulle utgå från den utbildningsnivån. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska antalet intervjupersoner i en kvalitativ undersökning 
utgå från det man ämnar undersöka. De menar att dessa studier har en viss tendens att ha ett 
för stort eller ett för litet antal deltagare. Tar man med för få i studien finns en risk att man 
inte kan generalisera och mycket svårt att pröva hypoteser om gruppskillnader eller att dra 
statistiska slutsatser. Är materialet istället för stort kan forskaren inte göra några djupare 
tolkningar av sina intervjuer. Vill man som forskare förstå en speciell persons värld och hur 
denne upplever den, är en deltagare tillräckligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 
examensarbetet är en mindre studie, sökte jag endast fyra elever som skulle ingå i mitt arbete. 
Det kändes som ett passande antal med anledning av arbetets omfattning och syfte. 
Gymnasieskolorna på vilka eleverna går ligger i en medelstor kommun i Mellansverige. Mitt 
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val av skola är slumpmässigt gjord, eftersom sannolikheten att behov av anpassningar i 
Svenska finns på alla gymnasieskolor i Sverige. För att underlätta mitt arbete tog jag kontakt 
med en specialpedagog som jag tidigare varit i kontakt med. Då jag endast fick en elev av 
intresse för min studie, hjälpte specialpedagogen mig vidare med kontakt till en annan skola i 
samma kommun. 

4.2.1 Presentation av deltagare 
I mitt examensarbete kallar jag de deltagande eleverna samt deras skolor vid fingerade namn. 
Anna går tredje året på ett studieförberedande gymnasieprogram. Hon har blivit 
diagnostiserad med dyslexi. Elin går tredje året på ett yrkesförberedande program. Hon har 
fått diagnosen dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Ludvig går första året på ett 
yrkesförberedande program. Han har diagnosen dyslexi. Sanna går andra året på ett 
yrkesförberedande program. Även hon har fått diagnosen dyslexi. 

4.3 Genomförande 
Jag började arbetet med att via mail kontakta en specialpedagog och rektor på en 
gymnasieskola. Efter att rektorn givit mig tillåtelse att genomföra elevintervjuer, hjälpte 
specialpedagogen till att fråga elever på skolan om de ville medverka i min studie. Jag hade 
skickat ett brev om min studie både till rektor och specialpedagogen, som även eleverna fick 
ta del av (se bilaga 1). Tyvärr var elevintresset lågt och jag lyckades endast få tillbaka ett 
elevformulär med en elevpåskrift. Specialpedagogen ville gärna hjälpa till och kontaktade 
därför, utifrån mitt medgivande, en annan specialpedagog på ytterligare en gymnasieskola i 
samma kommun. Denna hjälpte till att hitta övriga tre deltagare till min studie. Jag fick tre 
deltagande elevers påskrifter via mail från specialpedagogen på skola nummer två. För att 
vara helt säker på att även rektorn godtagit detta, mailade jag denna och frågade samt 
bifogade elevinformationen. Därefter började jag ringa runt och boka in tid för intervju med 
var och en av de fyra intresserade eleverna. På grund av elevernas olika möjligheter att få tid 
för intervju, drog intervjuerna ut en del på tiden.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligt att man skriver ett manus till intervjun, en 
så kallad intervjuguide. De menar att detta manus hjälper till att strukturera intervjun och dess 
förlopp. Utifrån syfte och frågeställningar gjorde jag en intervjuguide (bilaga 2) med öppna 
och strukturerande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009), som jag ämnade följa relativt strikt, 
med undantag för eventuella följdfrågor. Detta för att jag inte skulle komma av mig eller 
tappa tråden. Innan elevintervjuerna ägde rum, gjorde jag även provintervjuer med två av 
eleverna på den skola jag arbetar. Genom dessa intervjuer kunde jag upptäcka eventuella 
missar eller svårigheter med mina intervjufrågor samt få en uppfattning om tidsåtgången. 
Provintervjuerna fungerade bra och jag behövde därför inte göra några ändringar beträffande 
min intervjuguide. När detta väl var gjort kunde jag genomföra mina tänkta elevintervjuer. De 
ägde rum på respektive skola, i enskilda grupprum och pågick vardera i ungefär 25 minuter. 
Varje intervju avslutades med att jag frågade om deltagaren ville tillägga något, då jag hade 
fått mina frågor besvarade och kände mig klar med intervjun. Jag spelade in samtliga 
intervjuer med hjälp av min mobiltelefon, och ljudfilerna lades sedan över till min dator för 
säkrare hantering av materialet. 

4.4 Databearbetning och analys 
Allteftersom intervjuerna genomförts, transkriberades dessa ordagrant på datorn för att 
därefter analyseras. Att skriva ner allt ord för ord kändes viktigt för att skapa rätt bild av 
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samtalet. På så sätt skulle jag lättare få en helhetsbild i skrift. Enligt Rennstam och Wästerfors 
(2011) måste man bli förtrogen med sitt datamaterial. Det innebär att man måste gå igenom 
materialet flera gånger och när man läser det dela upp eller ordna det på något vis. Vidare 
menar författarna att man ska behandla materialet som om man inte känner till det tidigare, då 
det handlar om en analys. Jag lyssnade på samtliga intervjuer ett par gånger för att utifrån mitt 
syfte och mina frågeställningar hitta teman för min analys. Efter det letade jag med penna och 
utskrifter i handen efter teman som jag skulle ringa in. Jag sökte dessa utifrån 
frågeställningarna om hur tillgången till de specialpedagogiska redskapen varit, vilket stöd 
eleverna fått för att kunna använda digitala verktyg i sitt lärande, hur eleverna använder dessa 
verktyg i undervisningen, samt vilken betydelse eleverna anser att de digitala verktygen har 
haft för lärandet.  

När jag fann svaren för mina fyra frågeställningar, ringade jag in och numrerade dessa i 
materialet. För varje numrering försökte jag sedan hitta ett tema. På så vis var jag säker på att 
dessa var kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar om elevers erfarenheter av digitala 
verktyg i undervisningen. Dessa teman är specialpedagogiskt stöd i grundskolan, bevis på att 
vara annorlunda, pedagogiskt och specialpedagogiskt redskap samt för- och nackdelar. Redan 
när mina intervjufrågor (bilaga 2) skrevs hade jag en tanke om eventuella blivande teman, 
kopplade till syfte och frågeställningar. Detta underlättade därför mitt arbete av 
datamaterialet. Jag avslutade resultaten med en diskussion av varje tema med fokus på den 
sociokulturella teorin. I de citat som visas i resultatdelen har jag ersatt tydliga dialektala ord 
och uttryck med standardiserade sådana för att avidentifiera deltagarnas geografiska 
tillhörighet. Dessutom har jag i flera fall skrivit det eleverna säger mera språkriktigt för att 
underlätta läsningen och förståelsen av citaten. I citaten har jag även markerat 
intervjudeltagarnas längre pauser med tre punkter.  

4.5 Etiska ställningstaganden 
Jag valde att göra en studie utifrån elevers perspektiv och var därmed medveten om att det 
kunde vara känsligt och svårt att få deltagande elever med tanke på att jag ville intervjua 
elever med extra anpassningar i språk-, läs- och skrivlärande. Här var det viktigt att väga det 
känsliga mot att det är angeläget med forskning som belyser undervisningspraktiker ur ett 
elevperspektiv, det vill säga forskningens nytta (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Jag var tydlig 
med att informera samtliga deltagare först via brev (bilaga 1) som specialpedagogen hjälpte 
mig med. Därefter, vid intervjutillfället, tydliggjorde jag att deras deltagande var frivilligt och 
anonymt. Jag underströk även möjligheten att när som helst eleven ville skulle vi avsluta 
intervjun. Även andra etiska ställningstaganden som jag gjorde fick intervjupersonerna ta del 
av. Vidare valde jag att göra mina intervjuer med elever som jag inte har någon relation till, 
och som inte går på den skola jag själv arbetar på. Detta gjorde jag för att inte skapa 
obekväma situationer för någon på skolan. Att bedriva forskning på sin egen arbetsplats kan 
ha ett stort värde, men i mitt fall ville jag inte försätta varken mig eller eleverna i en prekär 
situation. 

Kvale och Brinkmann (2009) tydliggör att en intervjuundersökning innefattar etiska 
svårigheter från början till slut. De menar att man måste ta hänsyn till eventuella etiska 
problem redan från starten av en intervjustudie. Författarna använder sig av sju stadier som 
beskriver svårigheter som kan uppstå. Man måste bland annat tänka igenom om syftet med 
studien har ett värde både vetenskapligt men också mänskligt. Jag har i min studie utgått från 
Kvale och Brinkmann, men även Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed för att få viktiga 
kunskaper om etiska frågor. För att ytterligare öka kvaliteten i studien har Vetenskapsrådets 
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(2002) forskningsetiska principer om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet använts. Dessa krav handlar om att jag både muntligt och skriftligt har 
informerat eleverna om syftet med min studie, och att deras deltagande varit frivilligt samt att 
de har kunnat avbryta sin medverkan (se bilaga 1). Vetenskapsrådets principer handlar också 
om att eleverna, som i mitt fall, är över 15 år inte behövt något medgivande från 
vårdnadshavare. Deras personuppgifter och andra känsliga uppgifter förblir konfidentiella och 
namn, skola och kommun har avidentifierats i min studie. Allt material från varje elev får 
endast användas till forskningsändamål i mitt examensarbete. Inga obehöriga kommer därför 
att ha tillgång till materialet. 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att validitet och reliabilitet är kontroversiella begrepp för 
resonemang kring sanningsvärden inom den kvalitativa forskningen. En del forskare inom 
denna tradition har istället, menar författarna, infört begrepp som tillförlitlighet och 
trovärdighet för att gå tillbaka till språkliga vardagstermer. Kvale och Brinkmann förklarar 
begreppet reliabilitet med att det förknippas med resultatens konsistens samt tillförlitlighet. 
De menar att detta begrepp tas upp beträffande frågan om resultatet kan framställas på nytt 
vid en annan tid samt av annan forskare. Det kan därmed innefatta ifall intervjudeltagarna kan 
komma att ändra svaren vid en intervju, samt om de ger skilda svar till skilda intervjuare. 

Ahrne och Svensson (2011) understryker vikten av att som forskare vara trovärdig, om 
forskningen ska få betydelse i forskarvärlden och i samhället. För att göra kvalitativa studier 
trovärdiga kan man, enligt författarna, bland annat använda triangulering. Det betyder att man 
använder flera metoder (behöver inte vara tre), typer av data, teoretiska ansatser eller forskare 
för att studera samma företeelse. De påpekar att man på så sätt kan få fram mera sanna 
beskrivningar. Dock bör man vara försiktig med denna metod, menar de, då den förutsätter en 
sanning. En fördel med att göra en kvalitativ studie är att den tillåter flera beskrivningar av ett 
och samma fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). I min studie har jag inte använt mig av 
triangulering, då mitt syfte är att utforska erfarenheter hos några gymnasieelever med extra 
anpassningar i språk-, läs- och skrivlärande. Med andra ord är det elevernas beskrivningar av 
deras digitala användande som intresserar mig. Deras sanningar är mitt syfte, vilket inte kan 
beskrivas på annat sätt än genom intervjuer med dem. 

Subjektiviteten är i hög grad närvarande eftersom kvalitativa intervjuer handlar om socialt 
samspel och bygger på personligt omdöme (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har varit noga 
med att redogöra för våra roller samt känner jag mig trygg i ämnet för studien vilket ökar min 
trovärdighet. Då jag inte har någon tidigare relation till deltagarna, har min möjlighet att mera 
framstå som forskare än som lärare underlättats. Detta ökar trovärdigheten för att eleverna har 
vågat vara öppna och säga det de vill säga och inte det som eleverna tror att jag önskar höra. 
Samtidigt kan det ändå vara så att eleverna säger det som de tror att jag som forskare vill höra. 
Det är därför svårt att egentligen veta hur de svarar, men jag har till mitt yttersta försökt att 
göra intervjun så bekväm och öppen som möjligt för eleverna, i hopp om att de ska våga samt 
vilja uttrycka sina erfarenheter.    
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras mitt resultat utifrån de fyra olika teman som jag fann i mitt 
datamaterial. Varje tema utgår från det digitala användandet och de deltagande elevernas 
undervisningssituationer, och avslutas med en sammanfattande analys utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Dessa teman presenteras under rubrikerna: Dator och 
specialpedagogiskt stöd i grundskolan, Diagnos och dator som bevis på att vara annorlunda, 
Digitala verktyg som pedagogiskt och specialpedagogiskt redskap samt För- och nackdelar 
med digitala verktyg i undervisningen 

5.1 Dator och specialpedagogiskt stöd i grundskolan 
I samtalen med eleverna framkommer bland annat att det specialpedagogiska stödet varit 
sparsamt och att tillgången till datorer eller andra digitala verktyg varit en bristvara i 
undervisningen i grundskolan. De berättar att det dels kunde bero på att det inte till exempel 
fanns iPads under den perioden av deras liv, men också att bristen på datorer hade med 
skolans ekonomi att göra eller att man inte hade en diagnos på papper. Annas berättelse visar 
tydligt att en utredd diagnos snabbt bidrog till en dator, men hon understryker trots det att hon 
fick gå från klassrummet för att få hjälp i form av specialpedagogiskt stöd: 

Jag blev diagnostiserad med dyslexi i slutet av sexan så då fick jag en dator på direkten där och jag fick 
hjälp av det i sjuan, åttan, nian också, men jag använde den inte som jag kanske borde ha gjort då 
tyvärr…Men långt innan det så vet jag att jag fick gå (på specialpedagogiskt stöd, förf. anm.) men då var 
det inte dator och så. (Anna) 

Elin diskuterar möjligheten att få använda iPads, men säger att det inte fanns någon sådan 
teknik att tillgå under hennes tidiga grundskoletid. Hon skrattar och förklarar detta med att 
hon är för gammal och syftar på att tekniken har gått framåt sedan dess. Elin hävdar att 
hennes privata iPad idag är det främsta arbetsverktyget i skolan. Istället menar hon att det 
fanns en dator i klassrummet som hon dock inte riktigt visste vad den skulle användas till. I 
diskussionen framgår även att det var en liten skola som Elin gick på och att hon och några 
andra elever fick lämna klassrummet för att få hjälp av vuxna på annat håll där inte resten av 
klasskamraterna var. Elin reflekterar och understryker att det stöd de fick utanför 
undervisningsrummet endast hade vaga kopplingar till digitala verktyg. Hos hjälplärarna 
Bengt och Anders fanns en dator för läxhjälp, på vilken ordbehandlingsprogrammet vital 
fanns installerat.   

Det fanns inte Ipads när jag var liten för jag är så gammal…Solskolan är en väldigt liten skola så det var 
jag och ungefär fyra till i alla fall som gick upp till Bengt och Anders. (Elin) 

En dator hade vi…det vet jag inte… man hade den väl till att typ spela och i undervisningen små 
program… resten gjorde vi uppe hos Bengt och Anders, då var det korsord, för att kolla stavning och 
träna lite mer på det. Sedan läste vi ur en bok, det var ju inte så digitalt då men… (Elin) 

Elin betonar att hennes erfarenheter av grundskolan inte är särskilt bra. Framför allt var låg- 
och mellanstadiet en tid med dåligt stöd, vilket hon tycker är tråkigt. Hennes upplevelse är att 
man fick klara sig själv med sin diagnos. Vid läxläsning skickade läraren med en 
färdigskriven text hem istället för läroboken. Detta var lärarens sätt att ge stöd åt elever med 
dyslexi. Enligt Elin upplevdes metoden vara densamma som att läsa i boken, då hon menar att 
det var lika ansträngande att läsa och försöka förstå en redan färdigskriven text. Här hade ett 
digitalt hjälpmedel kunnat främja lärandet, genom ett program där en röst läser upp texten. 
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Elin tror med säkerhet att hennes mamma är en anledning till att stöd över huvud taget 
kommit till i hennes fall, då mamman arbetar som lärare. 

En annan beskrivning gör Ludvig. Han menar att skolan var tvungen att ha en skriftlig 
diagnos på hans handikapp för att även han skulle kunna erhålla en dator i undervisningen. 
Det fanns elever med dyslexi i klassen, men eftersom Ludvig inte hade någon skriftlig 
diagnos kunde han inte ta del av någon dator eller specialpedagogisk hjälp. Ludvig 
understryker också att bristen på datorer på skolan hade att göra med deras ekonomi.  

Vi hade vissa med dyslexi, men jag hade ju inte det på papper och den skolan jag gick på innan ville ha 
det. De ville ha att det skulle stå den diagnosen liksom. Jag skulle iväg och göra ett sådant test och jag har 
gjort det nu, så jag har det på papper. (Ludvig) 

Nu på gymnasiet har Ludvig varit på utredning och fått diagnosen dyslexi, vilket han verkar 
nöjd med. 

Sanna berättar om en tuff period i grundskolan där hon i årskurs tre varit på utredning för 
dyslexi. Hennes upplevelser är att hjälp utlovades, men att den hjälpen var mycket begränsad. 
Hjälpen som hon skulle få kom först långt efter att utredningen var gjord. Sanna uttrycker att 
lärarna inte tillräckligt hade satt sig in i hennes svårigheter, inte ens högre upp i årskurserna. 
Hon menar att kunskapen om dyslexi var mycket dålig under grundskoletiden och att lärare än 
idag inte fullt ut förstår vad diagnosen innebär, trots att de uppger att de har kunskapen och 
förståelse. Kunskapen har ökat, men inte tillräckligt, enligt Sanna, för att eleverna ska få den 
hjälp de behöver för att förstå och utvecklas. Hon skulle ha fått en dator i högstadiet, men 
istället fick hon använda sin privata dator för att underlätta sitt lärande. 

När jag gick i trean på lågstadiet…det var först då vi gick in till en läkare och gjorde en undersökning för 
att se om jag hade dyslexi och lässvårigheter och sånt, men det var först när jag kom till fyran, femman, 
sexan som dom verkligen började sätta sig in i det. Jag fick lite hjälp, men det har varit väldigt 
dåligt…väldigt vad jag tycker. (Sanna) 

5.1.1 Sammanfattande analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
Elevernas berättelser visar att det har varit begränsat med datorer på de olika grundskolorna. 
För att få tillgång till dator i undervisningen krävdes en skriftlig diagnos för deras läs- och 
skrivsvårigheter, men även för specialpedagogiskt stöd. Eleverna upplever att de fått ganska 
dålig hjälp trots dokumenterade diagnoser. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000; 
2012) kan man säga att datorn som i dessa fall skulle hjälpa till att stötta eleven i sin 
kunskapsutveckling inte kunnat göra det. Med datorn som medierande verktyg kan eleverna 
använda ordbehandlingsprogram när de skriver och även få texter upplästa, vilket hjälper 
eleven vidare i sitt lärande. 

Att eleverna dessutom inte upplever att de fått det stöd eller stöttning för sitt tänkande och 
lärande som de hade behövt från lärarna, innebär att de i sitt sammanhang inte kommit vidare 
i sin lärprocess. I den sociokulturella teorin talar man här om scaffolding, vilket enkelt uttryck 
handlar om att eleven får stöd av någon eller något med mera kunskap än den själv (Säljö, 
2012). Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000; 2012), där läraren 
visar eleverna vägar förbi hinder för att sedan på egen hand kunna ta till sig ny förståelse av 
kunskaper och begrepp, kan i detta sammanhang förstås med att lärarna inte har kunnat möta 
eleverna i deras zon. Eleverna görs därmed inte delaktiga i undervisningen, vilket kan 
resultera i att skolan uppfattas som tråkig och meningslös.       
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5.2 Diagnos och dator som bevis på att vara annorlunda 
Berättelserna vittnar om att eleverna med läs- och skrivsvårigheter har haft jobbiga och tuffa 
perioder under sina grundskoleår. De menar att man uppmärksammats på ett negativt sätt 
utifrån sin diagnos. Elin beskriver bland annat om hur man ville placera henne på en särskild 
skola med stökiga elever, i vilken hon själv kände att hon inte skulle passa in. I den skolan 
menar Elin att många med diagnosen dyslexi placerades. Hon hävdar också att man inte lär 
sig någonting på den skolan och att de som gick där verkligen var särbehandlade. En diagnos 
visar, enligt henne, att man är annorlunda då man måste gå till en vuxen i ett annat rum för 
specialpedagogisk hjälp. Elin menar att det inte behövs någon hjälp på annat håll, samtidigt 
som hon förstår att hjälpen är nödvändig. All förnekelse om extra hjälp handlar för henne om 
att hon inte vill exkluderas från den ordinarie undervisningen.   

Då försökte de sätta mig i Borgskolan och där var ju de som hade ADHD och stökiga elever. Först tänkte 
de att det skulle passa mig, men det gjorde det verkligen inte. Jag var väldigt tyst och liten och inte alls så, 
så det var väldigt fel. (Elin) 

Jag tycker inte det behövs, men det gör det ju kanske, men jag känner att jag inte vill bli särbehandlad. 
Det är väldigt jobbigt att bli undandragen till en annan klass. (Elin) 

Även Anna beskriver upplevelsen av att sticka ut på ett negativt sätt. Hon var väl medveten 
om att man i skolan såg på problemet som elevens och att problemet inte kunde härledas till 
lärarens eller skolans undervisningsmetoder. Hon ville därför visa att hon klarade sig bra utan 
dator och hjälp från specialpedagog eller någon annan vuxen med den kompetensen. Allt 
handlade även för Anna om att få stanna kvar i klassrummet med de andra eleverna. Av den 
anledningen har hon fått kämpa hårt för att klara sina studier. Anna nämner också att hon har 
haft mycket hjälp av en nära släkting i sitt skolarbete. 

Grejen var att det var som att jag hade problem. Det var därför jag inte hade min dator till exempel för det 
var som ett bevis på att jag inte kan göra saker som andra kan. Det var därför jag sa nej till den för jag 
ville vara kvar på lektionen, så att jag har fått kämpa. (Anna) 

Då Anna valde att klara sig på egen hand, fick hon därför stanna kvar efter lektionerna och 
ställa många frågor för att ha en chans att kunna ta till sig det läraren gått igenom. I högstadiet 
blev hon erbjuden att använda dator i undervisningen, men avböjde, då detta tydligt skulle 
visa att hon var annorlunda. Det var först på gymnasiet som Anna började använda digitala 
verktyg i undervisningen. Dock tycker hon att det är synd att hon inte började skriva digitalt 
tidigare. Nu måste Anna därför kämpa med fingerfärdigheten och snabbheten. Anna 
understryker att den privata mobiltelefonen ger bra möjligheter att spela in lektionsdelar då 
läraren går igenom saker som behöver antecknas. Hon uppger att det är svårt att skriva 
samtidigt som någon pratar, och därför är det lättare att upprepa detta när hon kommer hem. I 
mobiltelefonen finns istället texten i tal.  

Citatet från intervjun som visas nedan indikerar att Ludvig inte varit angelägen att ta del av 
någon extra hjälp sedan diagnosen fastställts. Han menar att han inte har tagit ansvar för att se 
till att få hjälp på gymnasiet. Dock har Ludvig en vag uppfattning om att han kan få 
specialpedagogiskt stöd om han vill. Han anser sig klara av att hänga med i undervisningen 
någorlunda med hjälp av sin dator. Ludvigs uttalande kan uppfattas som att han helst inte vill 
kännas vid sina svårigheter beträffande läs- och skrivlärandet. 

Nu har inte jag skött mig i detta att jag kan få hjälp med dyslexin. Jag har inte pratat med alla lärare än, 
men som det är så verkar det som vi kan få lite specialhjälp. (Ludvig) 
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5.2.1 Sammanfattande analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
I elevernas berättelser kommer det fram att eleverna inte vill särbehandlas eller sticka ut på 
grund av sina svårigheter. Detta var dock något som ofta skedde under grundskoletiden. 
Antingen kunde datorn vara en tydlig markör på att man skiljde sig från de övriga 
klasskamraterna eller också att man blivit hänvisad till extra hjälp utanför klassrummet. För 
att eleverna ska inhämta kunskap krävs, enligt Carlsson (2011), att de känner dig delaktiga i 
undervisningen. Utifrån elevbeskrivningarna kände de sig snarare exkluderade. Läraren har 
därmed inte kunnat se till varje individs behov och förutsättningar i den ordinarie 
undervisningen, vilket också kan tolkas som att läraren inte har kunnat möta eleven i dennes 
proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Det som av skolan inte uppfattas som normalt, 
hänvisas istället utanför klassrummet i andra undervisningsformer.  

Vygotskij (Säljö, 2012) menar att samspel och kommunikation med andra elever utvecklar 
vårt tänkande, samt bidrar till nya insikter samt kunskaper. Dessvärre hämmas detta på grund 
av den negativa inställning som eleverna har till sig själva om att vara annorlunda och 
särbehandlade. Säljö beskriver att samspelet med andra bygger på delaktighet, och känner 
eleverna, som i detta fall, inte någon delaktighet i undervisningen, kan inte nya lärdomar ske 
på egen hand. Allt handlar om kommunikation och interaktion tillsammans i 
undervisningssammanhanget. Dock behöver det nödvändigtvis inte handla om samspel i det 
fysiska klassrummet. Istället skulle delaktigheten kunna upplevas i samspel med andra 
klasskamrater via digitala verktyg, där internet gör det möjligt att samspela i vilken fysisk 
miljö och också tidpunkt som helst.  

5.3 Digitala verktyg som pedagogiskt och specialpedagogiskt 
redskap 

I intervjuerna framkommer det att eleverna nu på gymnasiet till skillnad från grundskolan 
använder datorer flitigt i utbildningen, både i ämnesteoretiska- som i karaktärskurser. De 
menar att de ständigt använder datorer i sin undervisning. Datorn beskrivs vara ett redskap 
med vilket eleverna främst skriver, men också ett redskap för informationssökning. Trots detta 
hävdar eleverna att de inte har fått någon större genomgång av hur de olika programmen i 
datorn fungerar. För att få mera hjälp med programfunktionerna har eleverna behövt gå till 
specialpedagogen i en annan del av byggnaden. Även om eleverna till största delen använder 
sig av datorer i undervisningen, lyfter de ändå andra betydelsefulla tekniker för lärandet så 
som iPad och mobiltelefon.   

Lärarna å sin sida använder datorn som ett pedagogiskt redskap för att visa bilder, text och 
stödfigurer i föreläsningssituationer, och ofta görs det i form av olika Powerpoints som de 
kopplar in i projektorer för att göra bilden tillgänglig för alla elever. Nedan presenteras ett 
citat som visar att Sanna tycker att undervisningen innehåller många Powerpoints.   

Det är mycket sådana här Powerpoint som de visar faktiskt, eller nästan bara sådant. De måste använda 
dessa, för det blir lite mycket att bara skicka ut all det (information, förf. anm.). ( Sanna)  

Genom Powerpoints menar Anna att hon lätt kan skapa bilder i huvudet, som hjälper henne att 
lättare förstå sammanhanget.  

De har dem (Powerpoints, förf. anm.) ju på skärmen som de kopplar in till datorn och de visar ju allting. 
Så när de står och pratar visar de bilder och allting, och det är väldigt skönt för mig för att då förstår jag 
lättare när jag får en bild, eftersom jag ser saker i bilder, om man säger så. (Anna) 
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Elin beskriver hur lärarna i karaktärskurserna på gymnasiet utnyttjar datorn för att visa bilder i 
form av bland annat frisyrer och olika klippningar. Dessutom kan eleverna i bilder få nya 
datorprogram förklarade via projektorn. Nedan beskriver hon lärarnas användningsområden 
beträffande datorn som pedagogiskt redskap. Hon förklarar att lärarna kopplar in datorn till 
projektorn i klassrummet, så att alla elever kan följa med under lärarens genomgång. Elin 
exemplifierar detta med FIF, ett yrkesrelaterat datorprogram där lärarna kan lägga upp bilder 
på frisyrer, både före- och efterbilder på en klippning eller färgning.   

… visa frisyrer, klippningar och illustrationer… kanske ett upplägg när vi ska börja ett nytt program som 
heter FIF, som är ett frisörprogram som man lättare kan lägga in vad man gjort på en lektion… före- och 
efterbilder och sådant. (Elin) 

Gemensamt för eleverna är att de använder lärplattformen Itslearning där lärarna har egna rum 
för sina kurser. Där finns samtliga kurser aktiverade och eleverna kan följa planeringar, hämta 
uppgifter, lämna in uppgifter, men också kommunicera med läraren i respektive kurs. Enligt 
eleverna ska lärarna lägga ut allt material som hör till kursen, så att eleverna lätt kan se vad 
som ska göras. Denna aktivitet upplevs som något positivt då allt ska finnas tillgängligt för 
eleven. Detta sätt är både snabbt och enkelt samt fungerar i de flesta fall bra.   

Itslearning, då har vi alla kurser där. Jag vet inte hur det ser ut för lärarna för de har på ett annorlunda sätt 
med alla kurser de har. Varje gång inför ett prov så lägger de ut arbetsuppgifter och sådant, eller om vi har 
inlämningsuppgifter, frågor eller vad det än är så lägger de ut så vi kan hämta och spara på vår dator så vi 
kan jobba med det. Sedan när vi ska lämna in det (arbetet, förf. anm.) gör de så vi kan gå in på någon sida 
där (på Its ) så vi kan lämna in det. Det är väldigt snabbt och enkelt gjort och fungerar väldigt bra. Sedan 
om man har frågor kan man gå in direkt på lärarens sida och skriva en fråga till denne. (Anna) 

Vi kan inte chatta med dem, men vi kan skicka meddelande till dem någon gång, typ mail. Sedan lämnar 
vi in uppgifter och ser vad vi ska göra, vad vi har kvar och betyg kanske. (Elin)  

Lämna in via det här Itslearning. Uppgifter och sådant kommer väl där och sedan kommer det väl upp vad 
du ska lämna in grejerna där (…) Läraren säger ju till oss, hon säger väl att hon lagt ut något, att det här 
ska ni lämna in så kan vi gå in och kolla. Man kan gå in på kurser och ta svenska till exempel, om det är 
svenska och då ska det (arbetsuppgiften, förf. anm.) ligga där. (Ludvig) 

Eleverna använder även andra program i sin undervisning. Elin beskriver med lätt frustrerad 
ton att hon har en lärare med ett stort intresse för den nya medietekniken, vilket gör att läraren 
använder många olika program för lärande i sin undervisning av ett karaktärsämne. Det kan 
upplevas jobbigt eftersom det är mycket att hålla reda på. Dels kan det vara svårt att hinna 
uppfatta all information som de olika programmen erhåller, men också att hålla ordning på 
alla användaruppgifter som krävs. 

Vi har en väldigt aktiv lärare och hon vill utvecklas inom media lite mer så vi ska ha typ trehundra 
program på en lektion ungefär. (Elin) 

Beträffande olika datorprogram berättar Sanna engagerat om en webbsida de använder som 
komplement till Itslearning i hennes undervisning. Eleverna loggar in sig och behöver inte ha 
några lösa papper eller pennor till arbetet, då allt finns att tillgå på sidan. Vidare understryker 
hon att man även kan få läsa i en bok vid sidan av datorn om man vill ha mera information.  

Jag har datorn ganska mycket på samhällskunskapen… vi har lite teori där också. Då har vi allt på datorn 
så det är bara att gå in på en webbsida och logga in, så finns allting där. Vi behöver inga papper eller 
någonting, vi får läsa lite texter och så. Sedan finns det även en bok vid sidan av som man kan utöka det 
med… sedan finns det frågor och sådan här inlämningsuppgift på datorn. (Sanna) 

När det gäller sociala medier så som Facebook och bloggar i undervisningen har ingen av 
eleverna någon erfarenhet att berätta. Det enda som kom fram angående detta var att Ludvig 
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hade en lärare i den förra gymnasieskolan, som startade en Facebooksida för kommunikation 
mellan lärare och elever. Dock hann han inte använda sig av den då han bytte till den 
nuvarande skolan. Istället hävdar eleverna att de ofta använder dessa forum på sin fritid eller 
på lektionstid när lärarna inte ser. 

Jag bytte ju yrkesprogram en gång och förra yrkesprogrammet där skapade han (läraren, förf. anm.) en 
Facebooksida. (Ludvig) 

5.3.1 Sammanfattande analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
I gymnasieundervisningen använder eleverna digitala verktyg intensivt. Lärarna vill att 
eleverna ska bruka datorn som ett skrivredskap och att de också ska använda de olika 
lärplattformarna för att få information kring ämnet. De vill att eleverna ska se vad som gäller i 
respektive ämne, till exempel när inlämningsuppgifter ska vara klara och när prov ska ske. 
Dock kan för många program skapa problem för eleverna, då det kräver att dessa har ordning 
på alla inloggningsuppgifter, och att det lätt kan uppfattas rörigt med all information. Eleverna 
menar att de inte fått tillräckligt mycket stöd i hur man använder de olika programmen i 
datorn. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är stödet eller scaffolding (Säljö, 2000; 2012) en 
förutsättning för att eleverna ska ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Får inte eleverna 
någon stöttning av läraren i att förstå hur dessa medierande redskap fungerar, avstannar 
lärande och utveckling. Något som istället är positivt i undervisningspraktikerna är lärarnas 
användande av Powerpoints som stöd för elevernas förståelse. Genom dessa kan eleverna 
skapa sina egna bilder och lättare få förståelse för olika kunskapsområden. Här fungerar 
Powerpointen som stötta, vilket hjälper eleverna vidare i lärprocessen. 

Som tidigare nämnts är det sociala samspelet en viktig aspekt på lärandet inom den 
sociokulturella traditionen (Säljö, 2012). Genom att lärarna använder de olika 
lärplattformarna som eleverna har tillgång till, kan det sociala samspelet även fortlöpa på 
distans via datorn och internet. Eleverna kan kommunicera med sina lärare, trots att de kan 
vara frånvarande från lektionen. De digitala verktygen gör det även möjligt att arbeta vilken 
tidpunkt som helst på dygnet. Den nya tekniken har skapat nya möjligheter för elever och 
lärare, men trots detta vittnar elevintervjuerna om att den moderna medietekniken inte 
utnyttjas fullt ut i undervisningssammanhang beträffande sociala medier. Enligt Lantz-
Andersson och Säljö (2014) kan de sociala medierna skapa möjligheter för att utveckla 
samarbeten mellan elever i klassrummet, men också i olika skolor runt om i världen. 
Undervisningen som eleverna berättar om, vittnar om att man är mycket försiktig med 
utvecklingen av ett vidgat samarbete med andra elever på andra platser i Sverige och andra 
länder. Dock uppger eleverna att de använder sociala medier i ett mera informellt 
sammanhang, det vill säga på sin fritid eller i klassrummet när läraren inte ser. Även denna 
informella form av dialog och samspel där eleverna kan ta del av varandras kulturer bidrar 
med lärande. I denna kommunikation använder eleverna dessutom sitt skrivande, vilket ger 
bidrag till den skriftspråkliga utvecklingen. 

5.4 För- och nackdelar med digitala verktyg i undervisningen 
Eleverna redogör för både vinster och svårigheter beträffande digitala verktyg för lärande i 
skolan. För samtliga elever är vinsterna med dator, iPad och mobiltelefoner övervägande. 
Vinsterna handlar om att det går snabbt att skriva, att det finns program för rättstavning och 
att få texter upplästa samt att ungdomar idag har stort teknikintresse, vilket gör att det är 
stimulerande att använda digitala verktyg i undervisningen. Datorn gör att eleverna blir mer 
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positivt inställda till att lära sig saker. Dessutom är mobiltelefoner ett bra redskap för att skapa 
koncentration vid arbetsuppgifter då eleverna kan lyssna på musik från internet.  

Alltså fördelen är att det går snabbt om man säger så och idag använder vi väldigt mycket teknik och det 
gör att vi pratar mycket om det i skolan också. Just idag så är det många ungdomar som håller på med 
teknik och därför blir det ju som sagt lättare för oss att ta till oss saker och ta till oss ämnen. (Anna) 

Eleverna ställer sig positiva till att det finns olika ord- och stavningsprogram att installera som 
hjälper till i skrivandet men även möjligheten till uppläsning av texter. 

Alltså det går ju lättare att arbeta och så, i alla fall när man skriver på datorn. Den rättar ju orden och då 
ser jag hur jag har stavat. Jag ser hur jag har stavat fel och ser hur det stavas och så. Den hjälper väldigt 
mycket i alla fall. Och texter… vissa texter kan jag behöva få upplästa ibland om jag inte förstår och det 
kan ju datorn hjälpa till med. (Ludvig). 

 
Stor fördel tycker jag faktiskt, för att det blir ju mycket mycket enklare för oss som har svårt att läsa och 
skriva då det finns hjälpmedel. Jag tycker att de gångerna som jag använder det (digitala verktyg, förf. 
anm.) så är det en stor fördel. (Elin) 

Sanna menar att man med hjälp av datorn inte blir lika beroende av sina lärare, då man kan gå 
in i olika lärplattformar och hitta all information runt kurserna. Dessutom klarar man sig mer 
på egen hand med hjälp av stavningsprogram och andra betydelsefulla program för lärandet.  

Fastnar man någonstans behöver man inte skrika på läraren, man kan gå in och söka fram sitt svar via den 
vägen (internet, förf. anm.). Läromedlen vi får via fronter och Itslearning gör att vi blir mer självständiga, 
att vi inte blir så beroende av att läraren ska stå bredvid och förklara exakt vad vi ska göra. (Sanna) 

När det gäller hinder med dessa moderna verktyg nämner eleverna utan tvekan internet. De 
förklarar att det är lätt att emellanåt hamna ute på internet för att chatta och följa livet på 
sociala medier eller hemsidor av olika slag. Man lockas att göra andra saker som inte hör 
undervisningen till när läraren inte ser vad eleverna gör. Eleverna menar att detta i längden 
påverkar betygen negativt.  

Alltså, det är ett ganska stort problem, men jag gör det också väldigt mycket, men jag försöker att låta bli 
det mer. Det är när vi tar upp datorerna, då har vi tillgång till nätet direkt och det blir att vi ungdomar 
klickar upp Facebook, eftersom läraren inte ser vad vi gör.…men det är klart, det syns ju sedan på våra 
betyg. (Anna) 

Vid grupparbeten är internet ett problem med tanke på allt spännande som internet erbjuder. 
Det är svårt att arbeta tillsammans när några hellre gör andra saker än det som uppgiften 
kräver. 

Säg att du har ett grupparbete och ni ska göra någonting och ni måste skriva på datorn.  Jag som är så 
noga med mina uppgifter, med tanke på det tar lite längre tid för mig med dyslexin och det, jag vill få det 
gjort på en gång. Då sitter jag med datorn och gör det jag ska göra medan de andra sitter på Youtube, 
Facebook och spelar och sådant. (Sanna) 

Eleverna förklarar också att en svårighet med det digitala i undervisningen är att man måste 
hålla reda på så mycket när det gäller alla användaruppgifter som behövs för att kunna delta. 

Alltså, jag tycker man ska behålla all information och alla uppgifter på ett och samma ställe, istället för att 
skaffa nytt och nytt. Det blir bara jobbigt, inte bara för oss, det blir jobbigt för alla. (Elin) 

5.4.1 Sammanfattande analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
I elevernas beskrivningar framkommer det både för-och nackdelar med att använda digitala 
verktyg i undervisningen. De nämner bland annat snabbheten och alla program för läsning 
och skrivande som förtjänster. Skrivandet framhävs som den största vinsten med de digitala 
verktygen. Genom ordbehandlingsprogrammen kan eleverna upptäcka språkliga misstag, då 
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orden och grammatiken markeras med hjälp av understrukna ord och formuleringar i form av 
olika färger. De digitala verktygen kompenserar för elevens svårigheter och gör så att eleven 
kan gå vidare och mediera nya kunskaper och information. Dessutom ökar datorn med dess 
olika program möjligheterna för elever med läs- och skrivsvårigheter att inkluderas i 
undervisningen. I enlighet med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000; 2012) kan datorn 
eller iPaden ses som ett kulturellt redskap eller en artefakt som eleverna använder för att 
främja sitt lärande. 

Beträffande hinder är datorns möjlighet att ta sig ut på internet ett problem. Det är lätt att ägna 
sig åt andra mer intressanta saker där ute än att göra det som ska göras i klassrummet. En 
sociokulturell aspekt är att vi lär och utvecklas i samspel med andra människor (Säljö, 2012). 
Eleverna menar att datorn kan bidra till att detta samspel inte fungerar när några i gruppen 
ägnar sig åt helt andra saker ute på nätet. Lärarens ambition är att datorn ska fungera som ett 
skrivredskap för en gemensam arbetsuppgift. Dock är det intressant ur det sociokulturella 
perspektivet att se på eleverna som rör sig ute på Facebook och på andra sociala medier. 
Eleverna samspelar där istället med andra medier än det lärarna vill. Denna informella 
interaktion bidrar möjligtvis till helt andra delar av deras lärande och språkutveckling.  

5.5 Sammanfattning av studiens resultat 
Syftet med min studie har varit att utforska erfarenheter kring användandet av digitala verktyg 
hos gymnasieelever som får extra anpassningar beträffande språk-, läs-, och skrivlärande. 
Mina frågeställningar har varit: 

 Hur använder eleverna de digitala verktygen i undervisningen? 

 Hur har tillgången till digitala verktyg varit under elevernas skoltid? 

 Vilket stöd har eleverna fått för att använda digitala verktyg i sitt lärande? 

 Vilken betydelse tycker eleverna att de digitala verktygen har haft för lärandet?  

Det som studien sammanfattningsvis visar är att eleverna under sin grundskoletid inte har fått 
tillräckligt med specialpedagogiskt stöd. Bristen har bland annat inneburit avsaknad av digital 
teknik, vilken hade kunnat ge stöd i att kompensera för elevernas läs- och skrivsvårigheter. 
Sanna fick själv lösa skolans problem med detta, genom att i högstadiet använda sin egen 
bärbara dator. I gymnasieundervisningen har man däremot aktivt använt digitala verktyg för 
lärande. Med datorn som medierande verktyg har både lärare och elever kunnat kommunicera, 
bland annat med hjälp av Itslearning. Dock understryker eleverna att lärarnas främsta syfte 
med datorn är att det ska fungera som ett skrivredskap, och att lärarna inte utnyttjar de sociala 
medierna överhuvudtaget i sin undervisning. För att eleverna ska kunna förstå och lättare ska 
kunna använda de olika programmen i datorn, har de upplevt att de har behövt gå till en 
specialpedagog i en annan del av byggnaden. Det visar sig därför finnas ett behov av kunnig 
vägledning i klassrummet, då eleverna inte vill gå ifrån den ordinarie undervisningen. Allt 
handlar om att eleverna vill känna sig inkluderade, för att inte behöva visa sig vara 
annorlunda sina klasskamrater eller att på ett negativt sätt sticka ut från mängden. Resultatet 
visar dessutom att lärarnas kompetenser kring elever som har extra anpassningar i 
svenskämnet behöver bli bättre. Sanna påpekar att kunskaperna om dyslexi i skolan och i 
samhället i stort är för bristfälliga, även om de har blivit bättre på senare år. Trots oron för 
exkludering, anser eleverna att de digitala verktygen har stor betydelse främst för deras 
skrivlärande. Bland annat uppger eleverna att de har blivit bättre på att stava och att formulera 
sig i skrift.  
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6 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av studiens genomförande, resultat, samt dess bidrag till 
speciallärarens fortsatta utvecklingsarbete kring elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med min studie har varit att ta del av gymnasieungdomars erfarenheter av användandet 
av digitala redskap i undervisningen. För att ta del av deras berättelser har jag använt mig av 
den kvalitativa intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009; Ahrne & Svensson, 2011). Med tanke på 
den knappa tidsperiod som arbetet innefattat, fanns inga chanser att kunna komplettera mina 
intervjuer med ytterligare samtal. Jag kan inte säga att resultaten skulle ha sett annorlunda ut 
med dessa komplement. Dock anser jag att min metod gett mig kunskaper som är viktiga för 
framtiden som speciallärare, då varje intervju bidragit med intressanta aspekter på både 
pedagogiska och specialpedagogiska frågor med kopplingar till det digitala lärandet.   

Mina deltagare var lättsamma och pratglada, vilket gjorde att vi redan innan själva intervjun 
hunnit bygga upp en relation. Eleverna ville verkligen dela med sig av sina erfarenheter från 
skolan, och de visste från början vad syftet med arbetet var. I och med att alla elevsamtal inte 
blev exakt likadana, lärde jag mig att vara mera beredd på att själv träda in och ta ansvar i 
situationen. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) hävdar, handlar intervjun om hur jag 
som intervjuare agerar i intervjusituationen. Det innebär att mina förmågor och mitt 
personliga omdöme bidrar till det datamaterial som skapas. Författarna liknar intervjun vid ett 
hantverk, något som fordrar mycket övning för att det ska få god kvalitet. I efterhand blev det 
tydligt vad de menar med denna liknelse. Jag är mycket noggrann och har en god social 
förmåga som hjälper mig i samtal, men jag förstår också att ju mera jag tränar på att vara 
intervjuare desto bättre blir jag i den rollen. För varje intervju som jag gjorde lärde jag mig 
nya saker att ta med mig till nästa intervju. Efter första intervjun insåg jag till exempel att jag 
behövde styra in samtalet bättre mot det jag efterfrågade, för att samtalet inte skulle glida iväg 
för mycket åt helt andra håll än det som var relevant för min studie. Det handlar givetvis om 
att jag som intervjuare behöver ha god förmåga att känna av intervjusituationen. Detta för att 
eleven ska uppleva att de erfarenheter som den delar med sig av tas emot med respekt.  

Inledningsvis trodde jag att det skulle vara mycket lättare än det var att få tag i elevdeltagare 
till min studie. Mina funderingar hamnade länge i om jag skulle vända mig till elever med 
enbart diagnosen dyslexi, eller om jag skulle intervjua elever med extra anpassningar i språk-, 
läs- och skrivlärande. Jag bestämde mig för att det sistnämnda alternativet skulle vara bättre, 
eftersom det förhoppningsvis skulle ge ökade möjligheter till deltagande. På så vis öppnade 
jag upp för en bredare elevgrupp. Det visade sig att jag skulle bli tvungen att vända mig till 
ytterligare en gymnasieskola för att locka flera deltagare. På den första skolan fick jag endast 
kontakt med en elev som ville delta. Samtliga intervjupersoner visade sig ha diagnosen 
dyslexi, vilket har fått mig att fundera kring att just dessa elever tackade ja till deltagande i 
studien. En tanke kan vara att de känner en större acceptans från samhället, då dyslexi är 
positivt uppmärksammat från kändisvärlden i medierna. Flera medlemmar av den svenska 
kungafamiljen har dyslexi, och även andra kända personer som stjärnkocken Jamie Oliver och 
rapartisten Petter. Jag menar att dessa personer har givit dyslexin ett ansikte, vilka trots sina 
svårigheter ändå nått framgång i livet. Mina deltagare var väl medvetna om att dyslexi inte 
har med intelligens att göra, något som gör att jag tror att de känner en större tro på sig själva. 
Det framkom också att eleverna ville sprida ytterligare kunskap om diagnosen, då de anser att 
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kunskapen i skolan och i samhället i övrigt inte är tillräcklig. En annan tanke till att det endast 
var elever med dyslexi som deltog, kan också bero på att de flesta i gymnasiet diagnostiserats 
med dyslexi redan i grundskolan, och att de flesta med anpassningar i svenskämnet därför har 
en sådan diagnos.    

Innan intervjuerna hade jag reflekterat en del över hur elever med dessa svårigheter kunde 
ställa sig om de blev tillfrågade. Att det skulle vara näst intill hopplöst trodde jag inte. Anna 
beskrev just detta med att delta i studier som min kan skapa känslor av obehag. Av den 
anledningen menar jag att det är viktigt att verkligen förhålla sig till de forskningsetiska 
principerna som jag har gjort. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 
understryker vikten av att, som i mitt fall, examensarbetet ska vara ett bidrag till den aktuella 
forskningen och att ingen obehörig ska ha tillgång till datamaterialet. Anna menade att hon 
under hela sin skolgång känt sig annorlunda och utpekad och att hon därför gärna har hållit 
sig undan situationer där hon varit tvungen att blotta sitt handikapp. Som forskare måste man 
därför vara medveten om att eleverna som har extra anpassningar i skolan, kan ha upplevt 
stora svårigheter genom åren. Dessa elever kan därför vara svåra att få kontakt med, och jag 
har i denna studie lärt mig att det kan vara av stor vikt att man som forskare inledningsvis 
vänder sig till flera skolor i sin sökning efter intervjudeltagare.  

I intervjun med Anna fascinerades jag över hennes vilja och lust att delge mig all den 
information som jag fick ta del av. Trots hennes ständiga kamp, har hon lyckats vända sina 
läs- och skrivsvårigheter till något positivt, något att dela med sig av till andra. Anna berättade 
om sina föreläsningar om dyslexi på olika skolor runt om i kommunen. Då hon går sista året 
på gymnasiet, och därmed måste göra ett gymnasiearbete, valde hon att göra det i form av 
föreläsningar om något hon verkligen kan samt har erfarenhet av. Med tanke på hennes 
tidigare skolerfarenheter, är det beundransvärt att hon ger sig in i detta forum. Här kan hon 
inte längre gömma sig och låtsas som att hon fungerar som de flesta andra elever i klassen. 
Genom att utsätta sig för sådana situationer kommer Anna förhoppningsvis att stärkas och 
uppmuntras till att fortsätta sitt arbete med att sprida kunskaper om dyslexi. 

Efter varje avslutad intervju samtalade eleven och jag om betydelsen av att ställa upp i mitt 
arbete. Jag underströk vikten av deras bidrag till den fortsatta strävan mot att utveckla våra 
undervisningsmetoder i skolan. Deltagarna poängterade hur viktigt det är att andra barn och 
ungdomar ska få bättre möjligheter till hjälp och stöd i skolan än vad de själva har fått. De 
menade att det var en stor anledning till att de ville delta.  

6.2 Resultatdiskussion 
Jag har genom elevernas berättelser kring tidigare och nuvarande skolsituation, med fokus på 
de digitala verktygen i undervisningen, fått ta del av många spännande och intressanta 
beskrivningar. Gemensamt för eleverna är bland annat deras erfarenheter av att det saknades 
digitalt stöd i grundskolan. Även om de blev lovade att använda dator i undervisningen hände 
inget. Sanna berättade att hon fick använda sin egen dator för att lättare kunna hänga med i 
skolan. Bolic m.fl. (2013) visar i sin forskning att barn med ADHD har en begränsad 
användning av datorer i skolaktiviteter, och utifrån denna forskning ser jag även likheter med 
mina elever med läs- och skrivsvårigheter. Att skolorna över lag hållit nere med det 
specialpedagogiska stödet till eleverna i behov av särskilt stöd, strider mot Skolverkets (2014) 
allmänna råd om stödinsatser. Under mina intervjuer framkom det att eleverna behövde ha en 
diagnos för att få datorstöd. I Skolverkets anvisningar står det att skolan ska avgöra behovet 
av eventuellt stöd. Det uttrycks ingenting om att eleven måste ha en skriftlig diagnos för att få 
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extra stöd i undervisningen. Elevernas grundskoletid visade sig vara en tid med mycket 
begränsad tillgång till datorer. Utvecklingen har gått framåt, och idag däremot ser utbudet av 
digitala verktyg bättre ut på de olika skolorna runt om i landet. 

Enligt Nordström och Lundin (2014) satsar man i flera svenska kommuner på att eleverna ska 
ha sin egen bärbara dator eller läsplatta i skolan. Dessutom gör kommunerna även satsningar 
på att ge barnen teknisk utrustning för lärandet så tidigt som i förskolan. Kol (2012) pekar i 
sin forskning på teorier om hur barn i förskoleåldern har en nyfikenhet samt en positiv 
inställning till att utforska ny teknik, och menar att man genom barnens användande av 
datorer kan se goda effekter på deras lärande. Även om kommuner och skolor har bristande 
ekonomiska resurser, ser man ändå att det digitala användandet mer och mer tar plats i vårt 
samhälle. För att skapa goda samhällsborgare som det tydligt står i våra läroplaner 
(Skolverket 2011a, 2011b) måste digitaliseringen vara en självklar del av skolan. Eleverna 
med språk-, läs- och skrivsvårigheter får idag redan från tidig ålder en annan möjlighet att 
följa med i undervisningen. Tittar man runt i samhället ser man små barn sitta med 
föräldrarnas mobiltelefoner och trycka sig fram till spännande sidor.  

Denna uppsjö av ny teknik blir en självklarhet för barnen som växer upp idag. Redan nu 
bygger samhället på den digitala tekniken och alla dess möjligheter. Det handlar alltså inte 
bara om att föräldrar och skola ska uppmärksamma samt förstå barnens digitala intresse. 
Istället ser vi hur samhället kretsar kring digital teknik, vilket också innebär att varje 
medborgare måste följa med och förstå hur detta digitala samhälle fungerar, för att kunna bli 
en del av det. Skolan måste därför förstå vikten av det digitala lärandet, då det mer och mer 
börjar framstå som en demokratisk rättighet att kunna förstå denna digitaliserade värld. På 
samma sätt som läs- och skrivkunnandet är en viktig rättighet i en demokrati, har nu det 
digitala samhället blivit en lika viktig del att behärska. För att tydliggöra detta kan nämnas att 
det idag finns flera butiker och banker som inte tar emot kontant betalning, arbetsplatser som 
skickar ut arbetspass via mobiltelefonen och där du som arbetstagare måste svara digitalt, 
erbjudanden till kunder endast via mail eller telefon, samt företag och myndigheter som gör 
det mycket lättare för kunder att ansöka via internet. Det som de intervjuade eleverna uppger 
talar dock emot skolans förståelse av den digitala kunskapens betydelse, särskilt i grundskolan 
där datorer var en bristvara.   

Istället vittnar eleverna om att digitala verktyg används flitigt i undervisningen på gymnasiet. 
De uppger att de använder olika lärplattformar som Itslearning i sitt lärande, men också att 
lärarna använder dessa olika mycket. Elin menar att en karaktärslärare har ett så stort intresse 
för den nya medietekniken att läraren använder flera olika program eller lärplattformar i sin 
undervisning. När jag frågar om eleverna fått någon hjälp med hur man använder dessa, får 
jag till svar att de inte riktigt kommer ihåg eller att man måste gå till en specialpedagog på 
skolan, för att få förklarat för sig hur man använder datorns olika program. Att använda en 
dator i undervisningen betyder inte att man förstår hur allt runt den fungerar. I sin avhandling 
poängterar Carlsson (2011), utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, betydelsen av att 
behärska datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel, och menar att det är en förutsättning för 
delaktighet i undervisningen. Utifrån samma aspekt ser Brodin och Lindstrand (2004) att man 
som lärare också måste vara lyhörd både för elevernas olika förutsättningar, men även deras 
varierande intresse för arbete med datorer. Det är därför viktigt att eleven får stöd i sitt lärande 
för att komma vidare, något som Vygotskij (Säljö, 2012) kallar scaffolding. Eleven måste för 
att fortsätta sin lärprocess ha en lärare med mera kunskap än den själv, som stöttar och hjälper 
eleven att förstå hur den ska använda sitt verktyg. Klerfelt (2007) tydliggör precis denna 
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betydelse av lärarens närvaro när yngre elever arbetar vid datorn. Hon menar att eleverna 
behöver ha en vuxen som stöd i en sådan lärsituation, som kan handla om att styra upp vems 
tur det är att skriva eller rätta till om något inte fungerar som det ska. 

För att kunna stötta eleverna i deras lärande med digitala verktyg krävs dessutom att lärarna 
behärskar tekniken någorlunda. Elevberättelserna liksom forskningen visar olikheter i lärarnas 
attityder och kompetenser beträffande den moderna tekniken. Enligt Sipilä (2010) pekar 
forskning åt att lärare som är vana datoranvändare även utanför arbetet, har en mer 
entusiastisk inställning till IKT i undervisningen (Sipilä, 2010). Persson och Thunman (2013) 
menar att det finns skillnader mellan svenska lärares användning av och tillgång till IKT, men 
också olikheter mellan lärare i kommunala och fristående skolor. Utifrån elevernas 
beskrivningar tenderar det fortfarande att finnas lärare som inte känner sig bekväma och 
intresserade av den nya tekniken i sin undervisning. Kanske är det digitala användandet 
påtvingat uppifrån, det vill säga något som skolan har som policy, och därmed något som inte 
fullt ut kan samt vill anammas av alla pedagoger. Detta innebär att elevernas möjligheter till 
bättre hjälp via datorn och en bättre kunskapsprocess hämmas av lärarnas olikheter i det 
digitala kunnandet. Vidare visar studien att skolorna som eleverna har gått i och för tillfället 
går i nu inte har eller har haft förmågan att möta elevernas olikheter.  

Precis som Persson (2007) uttrycker det, ska skolans pedagogiska tanke baseras på att alla 
elevers olikheter är normalt. Genom att inte kunna se till varje individs förutsättningar visar 
de deltagande elevernas skolor att man inte lever upp till inkluderingstanken. Blamire m.fl. 
(2013) menar att det krävs flera politiska åtgärder för att kunna säkerställa en optimal 
användning av IKT i skolorna, något som även Hammond (2014) samt Vanderlinde och van 
Braak (2012) pekar på i sin forskning. Min studie är ett tydligt exempel på att den optimala 
användningen av IKT i undervisningen kräver fler åtgärder. Dock tror jag att dessa åtgärder 
inte endast behöver handla om politiska justeringar, utan att en stor del av den bristfälliga 
IKT-användningen kan ha med den enskilda skolan att göra. Hur arbetar ledningen på skolan 
med dessa frågor, och ser samverkan ut mellan ledning och personal? Vilket 
specialpedagogiskt synsätt råder, och hur kan lärarna tänka i ett vidare specialpedagogiskt 
perspektiv i sin ordinarie undervisning? Dessa är bara några av många viktiga frågor för att 
utveckla skolan mot en mera inkluderande undervisning. Kanske är det ändå så att våra 
politiker måste göra något åt den ojämlika IKT-undervisningen i den svenska skolan, för att 
alla ska ta frågan på allvar och därmed agera. Inom andra yrkesgrupper krävs att man kan och 
vill utföra de arbetsuppgifter som företaget har. Detsamma anser jag ska gälla den svenska 
skolan. De som verkar i skolan ska gå mot samma mål, vilket innebär att alla elever ska 
tillägna sig viktiga kunskaper för att kunna uppnå målen. Hur vägen dit ser ut varierar för 
eleverna, men en sak är viktigare än något annat, och det är att eleverna på resan mot dessa 
mål har känt sig delaktiga i lärandet. En förutsättning för detta är att lärarna har goda 
kunskaper om digitala verktyg och hur man kan utnyttja dessa för lärandet.   

Trots att eleverna har fått bristfällig eller ingen genomgång alls av hur man kan använda de 
olika programmen i datorn, upplever de att datorn är värdefull i undervisningen. De menar att 
lärandet underlättas av ord- och rättstavningsprogram, men också av program för uppläsning 
av texter. Med sina läs- och skrivsvårigheter är den främsta vinsten att den digitala tekniken 
underlättar skrivandet. Nordmark (2014) menar att det digitala skrivandet skiljer sig från det 
med papper och penna. Med datorn som hjälpmedel startar skrivprocessen direkt med 
tangenterna och handlar om att skriva, spara och skicka. Eleverna har ordbehandlingsprogram 
som gör att de kan klicka bort svårigheter beträffande språkriktighet. Rasmusson (2014) visar 
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i sin forskning om läsning och digitala texter, att de traditionella förmågorna fortfarande är de 
främsta beträffande läsning och skrivande. Hon menar att man måste kunna läsa och förstå 
vanliga texter samt kunna skriva och stava. Med datorn som kompensatoriskt hjälpmedel i 
sina läs- och skrivsvårigheter hjälper det eleverna framåt i sin kunskapsutveckling.  

Enligt eleverna är det största hindret med dagens teknik att internet erbjuder ett universum 
fyllt med spännande läsning och aktiviteter. De medger att det är lätt att bli uppslukad av 
annat utanför undervisningen, vilket i längden resulterar i sämre skolresultat. Ingen av 
eleverna nämner att de i undervisningen bloggar eller använder andra sociala forum för 
kommunikation utanför skolan. Istället sker den kommunikationen utanför undervisningens 
ramar. Då samtliga elever i min studie har tillgång till datorer under skoltid, skulle 
undervisningen istället kunna vidga sina vyer och ge eleverna kunskaper om multimodalitet 
och kommunikation utanför sin egen skolverksamhet, precis som Åkerlund (2013) och Erstad 
(2012) beskriver i sin forskning. På så vis kan deras läsning och aktivitet på internet vändas 
till något som istället påverkar skolresultaten positivt. Åkerlund och Erstad menar att denna 
typ av literacylärande gör att eleverna får möjlighet att arbeta mera verklighetsnära med 
autentiska problem och mottagare. Samarbetet som ett sådant arbetssätt förutsätter kan ske 
tack vare de digitala verktygen och internetuppkoppling. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 
det sociala samspelet en viktig källa till kunskap och utveckling, och Carlsson (2011) 
understryker vikten av delaktighet för detta lärande. Genom vidgade projekt kan dörren 
öppnas för många fler elever, som kanske tidigare haft svårt att känna delaktighet i 
undervisningen. Erstads forskning visar att ungdomar ägnar stor del av sin fritid till olika 
digitala aktiviteter, och jag tror därför att om lärare i skolan vågar utvidga gränserna en aning, 
finns chanser att både elevernas delaktighet och motivation för skolan ökar.      

6.3 Studiens relevans för speciallärarprofessionen 
Med alla dessa kunskaper som framkommit i mitt resultat känner jag att jag har fått en större 
insikt i diskussionen kring digitala verktyg i undervisningen. Givetvis kan jag med min studie 
inte dra generella slutsatser, då arbetet inte är tillräckligt omfattande, men den får mig ändå att 
reflektera kring hur elever med extra anpassningar i språk-, läs- och skrivlärandet gynnas i sin 
kunskapsprocess med digitala verktyg. Resultatet är en produkt av fyra elever som har viktiga 
erfarenheter att bidra med, och deras berättelser känns mycket trovärdiga. Mina intervjuer är 
gjorda med stor noggrannhet och lyhördhet. Att erbjuda digitala verktyg i undervisningen 
måste per automatik innebära en ordentlig genomgång av funktionerna som ska nyttjas. Att 
endast låta specialpedagogen vara den som besitter denna kunskap är enligt min mening inte 
gynnsamt för eleverna. Dels blir det ett utpekande för dem som är i extra behov av olika 
program och dels hänger elevernas fortsatta lärande på en person. Samtliga lärare måste 
genomgå digital utbildning med uppföljning och utvärdering om denna negativa trend, som 
visar sig både i elevberättelserna och i delar av forskningen, ska ändra riktning. 

6.4 Framtida forskningsstudier 
Under examensarbetets gång har jag funderat en hel del kring hur dessa elevers fortsatta 
studerande kommer att se ut. Det skulle vara intressant att göra ett uppföljande arbete kring 
elevernas studier på högre nivå, det vill säga hur det digitala användandet ser ut på högskolor 
eller universitet som eleverna eventuellt kommer att studera vid. Ett annat område som också 
uppkommit i mina tankar och som jag inte funnit någon forskning om, är hur eleverna i 
grundskolan upplever användandet av digitala verktyg i klassrummet. Fokus är främst på 
elever med extra anpassningar i Svenska, eftersom dessa elever idag oftast verkar få tillgång 
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till datorer eller surfplattor. I en sådan studie kan det även vara relevant att studera detta 
utifrån ett könsperspektiv. Är det skillnad mellan pojkars och flickors användande av den nya 
tekniken för lärande? Om så är fallet, på vilket sätt skiljer sig detta åt? Som blivande 
speciallärare känns mina funderingar viktiga med tanke på att jag möter både pojkar och 
flickor i mitt arbete. Att få en bild av elevernas upplevelser bidrar med extra kunskaper inom 
det specialpedagogiska fältet. Utifrån olika perspektiv skapas en större förståelse kring 
eleverna i deras kunskapsprocesser. Med mera lärdomar ökar möjligheterna för en bättre 
skolgång med uppnådda mål, särskilt för elever med extra anpassningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Referenser 
Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder. (ss. 10-18). Malmö: Liber AB. 

Blamire, R., Wastiau, P., Kearney, C., Quittre, V., Van de Gaer, E., & Monseur, C. (2013). The use of ICT in 
education: A survey of schools in Europe. European Journal of Education, 48(1), 11-27. 
doi: 10.1111/ejed.12020 

Bolic, V., Lidström, H., Thelin, A., Kjellberg, A., & Hemmingsson, A. (2013). Computer use in educational 
activities by students with ADHD. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(5), 357-364. 

 doi: 10.3109/11038128.2012.758777 

Brodin, J., & Lindstrand, P. (2004). Are computers the solution to support development in children in need 
of special support? Technology and Disability, 16, 137-145. Retrived from 
www.eds.b.ebscohost.com/eds 

Carlsson, N. (2011). I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett 
livsvärldsperspektiv. Doktorsavhandling, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Danielsson, H. (2015, 17 april). Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna. 
Dagens Nyheter. Hämtad från https://www.dn.se 

Erstad, O. (2012). The learning lives of digital youth-beyond the formal and informal. Oxford Review of 
Education, 38(1), 25-43. 

 doi: 10.1080/03054985.2011.577940 

Gibbons, P. (2010). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Grönlund, Å., Agelii Genlott, A., & Broman, D. (2015, 20 april). Hur datorn används är helt avgörande. 
Dagens Nyheter. Hämtad från https://www.dn.se 

Hammond, M. (2014). Introducing ICT in schools in England: Rationale and consequences. British Journal 
of Educational Technology, 45(2), 191-201.  
doi: 10.1111/bet.12033  

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan mediekultur och pedagogisk praktik. 
Doktorsavhandling, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Kol, S. (2012). Evaluating the opinions of the preschool teachers on computer assisted education. 
Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 897-903. Retrived from 
www.edam.com.tr/estp 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz-Andersson, A., & Säljö, R. (2014). Lärmiljöer i omvandling – En yrkesroll i utveckling. I A. Lantz-
Andersson & R. Säljö (Red.), Lärare i den uppkopplade skolan (ss. 13-37, 1 uppl.). Polen: Gleerups. 

Nordmark, M. (2014). Digitalt skrivande i gymnasieskolans undervisning. En ämnesdidaktisk studie av 
skrivprocessen. Doktorsavhandling, Örebro: Örebro universitet. 

Nordström, L., & Lundin, J. (2014). Datorn som distraktion eller verktyg. I A. Lantz-Andersson & R. Säljö 
(Red.), Lärare i den uppkopplade skolan (ss. 111-127, 1 uppl.). Polen: Gleerups. 



 

29 
 

Olin Scheller, C., & Wikström, P. (2010). Författande fans: Om fanfiction och elevers literacyutveckling. 
Lund: Studentlitteratur.  

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

Persson, M., & Thunman, E. (2013). Teachers’ access to and use of ICT: An indicator of growing inequity 
in Swedish schools. Contemporary Educational Technology, 4(3), 155-171. Retrived from 
www.cedtech.net 

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat. Doktorsavhandling, 
Sundsvall: Mittuniversitetet.   

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 
Handbok i kvalitativa metoder. (ss. 194-210). Malmö: Liber AB. 

Sipilä, K. (2010). The impact of laptop provision on teacher attitudes towards ICT. Technology, Pedagogy 
and Education, 19(1), 3-16. Retrived from www.researchgate.net  

Skolverket (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: 
Skolverket. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U. Lundberg, R. Säljö & C. Liberg 
(Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare (ss. 139-198, 2 uppl.). Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Utbildningsdepartementet (2006). Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Vanderlinde, R., Dexter, S., & van Braak, J. (2012). School-based ICT policy plans in primary education: 
Elements, typologies and underlying processes. British Journal of Educational Technology, 43(3), 
505-519. 
doi: 10. 1111/j. 1467-8535.2011.01191.x 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L. S. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Åkerlund, D. (2013). Elever syns på nätet: Multimodala texter och autentiska mottagare. 
Doktorsavhandling, Åbo: Åbo akademis förlag. 



 

1 
 

Bilaga 1 
 

    Karlstad 2015-02-02 
 
Till eventuella deltagande elever till mitt examensarbete 
Hej! 

Mitt namn är Annika Arfs och jag studerar för tillfället vid Karlstads universitet på 
speciallärarprogrammet med inriktning läs‐ och skrivutveckling. Denna termin skriver jag mitt 
examensarbete om digitala verktyg i undervisningen. Då det finns begränsad forskning kring 
ämnet utifrån elevernas erfarenheter, har jag valt att utforska gymnasieelevers erfarenheter 
kring användandet av digitala verktyg. Jag söker tre till fyra frivilliga gymnasieelever med 
extra anpassning i svenska och som vill medverka i min studie. Varje elev kommer att 
intervjuas vid ett tillfälle och denna intervju beräknas ta max 45 minuter. Deltagandet är helt 
frivilligt och eleven kan avbryta sitt deltagande när som helst den önskar. Allt material som 
jag får in kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att i 
examensarbetet kommer inte kommun, skola eller elev kunna identifieras. När min 
undersökning är klar kommer intervjumaterialet att förstöras. Intervjuerna sker under skoltid 
när det passar eleverna schematekniskt. Om ni har några frågor angående min undersökning 
kan ni nå mig på telefon eller på mejl. 

Finns intresse, vänligen fyll i uppgifterna nedan och lämna den till specialpedagog XXXXXX 
på skolan. Jag (Annika) kontaktar dig via mail eller telefon.  

Obs! Senast tisdag 17 februari.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Annika Arfs xxxxxx 

annika.arfs@xxxxxxx.se 

 

 

Jag vill gärna delta i studien. 

Namn:______________________________________ 

Mobilnr:____________________________________ 

Mailadress:__________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

1. Vilken årskurs går du i? 

2. När började du få specialpedagogiskt stöd? 

3. Hur användes de digitala verktygen då? Berätta! 

4. Berätta om när du började använda digitala verktyg i skolan. Från vilken årskurs och 

hur användes redskapen?  

5. Hur många datorer alternativt andra verktyg fanns tillgängliga i klassrummet? 

6. Berätta hur lärarna arbetade med digitala verktyg i undervisningen. Hur använde de 

verktygen i undervisningen eller för att hjälpa er? 

7. Vilka digitala verktyg använder du i undervisningen idag? Egna eller skolans? 

8. I vilka ämnen använder du digitala verktyg som pedagogiskt redskap?  

9. Beskriv hur du använder dessa? 

10. Berätta hur lärarna arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Hur använder de 

verktygen i undervisningen, särskilt för elever med språk‐, läs‐ och skrivsvårigheter. 

11. Vilka fördelar ser du med att utnyttja digitala verktyg i skolans kurser? 

12. Vilka nackdelar ser du med att utnyttja digitala verktyg i skolans kurser? 

 

 

 

 
 


