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Abstract 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för 

erfarenheter av att använda sig av digitala verktyg i undervisningen av 

andraspråkselever och elever med läs – och skrivsvårigheter samt hur det påverkar 

inlärningen. Syftet är även att ta reda på hur pedagogerna beskriver hur digitala 

verktyg gynnar läs -och skrivinlärningen. Intresset är att synliggöra datorns 

betydelse i undervisning. Jag har gjort en enkät- och en intervjustudie med syftet 

att få reda på om digitala hjälpmedel hjälper elever som har läs- och 

skrivsvårigheter samt andraspråkselever i sin läs – och skrivutveckling. 

Litteraturen som använts är artiklar och studier angående detta område. Enkäten 

innefattar 9 påståenden som skickas ut via slutna grupper på sociala medier till 

lärare och specialpedagoger, en så kallad webbenkätsundersökning. Påståendena 

från enkäten har formulerats om till frågor som används i mina intervjuer med tre 

lärare. Intervjun består av 7 huvudfrågor samt följdfrågor och två lärare och en 

specialpedagog är informanter. Fokus kommer att ligga på användandet av digitala 

verktyg i undervisningen samt om detta visat någon effekt för elevers lärande.  

Digitala verktyg i läs- och skrivundervisning fick många positiva reaktioner och 

många uppfattade det som att eleverna lärde sig lättare med dessa hjälpmedel. Det 

som också framkom var att användandet av digitala verktyg inte är så utbrett som 

man skulle kunna tänka sig i vår redan så digitaliserade värld.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, dator, iPad, andraspråkselever. 
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1 Inledning 
 

Under åren på grundlärarprogrammet har jag haft möjlighet att bygga upp 

erfarenhet kring lärararbetet både genom arbete på skola samt på min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Min förförståelse om digitala verktyg 

inom skolan är relativt stor och jag har en vision om att använda dessa verktyg mer 

och mer i mitt eget klassrum. Under VFU-perioderna har jag stött på Att skriva sig 

till läsning-metoden (ASL) och min attityd är positiv till den liksom dessa 

pedagoger som använder sig av den. Det jag kan märka av är ett skifte där många 

pedagoger inte vågat börja använda datorer i sin undervisning trots att viljan finns, 

det som saknas är fortbildning i ämnet. 
 

De sjunkande resultaten Sverige har i de senaste PISA-mätningarna blivit ett stort 

samtalsämne i den pågående samhällsdebatten. Dessa undersökningar mäter 

elevernas kunskaper. PISA1 är en OCED2- organiserad undersökning som startades 

under 2000-talet för att både kunna ge jämförelser angående elevers kunskaper 

mellan 31 länder. IEA3 har gjort en del undersökningar av elevers centrala 

färdigheter och läsning är en viktig del av dessa.   

 

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat för varje 

år och det i sin tur ökar trycket på kommunerna och dess skolor som ska ta emot 

alla dessa barn. Många lärare står inför en väldig utmaning då dessa elever ska 

inkluderas i skolan. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig 

utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden 

ska utbildningen ha en hög kvalitet. Enligt Migrationsverkets statistik 2016 kom 

drygt 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige under år 2015.4 Under de 

senaste två åren har jag arbetat på en mångkulturell skola där många av barnen har 

svenska som andraspråk. Skolan arbetar med digitala verktyg i små grupper där 

SVA-lärare och specialpedagog verkar. Basaran skriver i sin forskningsrapport att 

användandet av digitala hjälpmedel kan främja andraspråkselevers språkutveckling 

då detta kan vidga deras ordförråd och deras begreppsförståelse.5  

 

 

I vår kultur har skriftspråket en viktig plats som att kunna läsa och skriva, det är av 

stor vikt. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna delta i 

samhället och ett barns skrivutveckling kan se väldigt olika ut, ibland kan det även 

innebära svårigheter. Två av skolans huvuduppgifter är att lära barnen läsa och 

skriva och för de flesta sker det utan problem men för vissa kan det innebära 

svårigheter. Det är viktigt att tidigt se problemen och sätta in åtgärder till dessa 

elever. Det satsas miljarder i både Sverige och Norge på att öka användningen av 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i skolan. Trots att det finns 

                                                           
1 PISA – Program for International Student Assessment 
2 OECD - Organisation for Economic Co – operation and Development 
3 IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
4 Migrationsverket, 2016. 
5 Basaran, 2016, s.  22. 
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forskning om att yngre barn har lättare att lära sig skriva än att läsa så drivs 

mycket undervisning i Europa på ett gammalt traditionellt vis där svårare läsning 

av okänd text är elevernas huvuduppgift.6 Myrberg skriver i sin studie från 

Vetenskapsrådet, Dyslexi – en kunskapsöversikt, att det kan underlätta för den som 

har läs – och skrivsvårigheter att använda alternativa verktyg så som dator, 

talsyntes med mera. Detta användningsområde har ökat de senaste åren och har 

visat sig ge goda effekter.7 

  

 

2 Bakgrund 
 

Syftet med bakgrunden är att introducera läsaren om elevers läsinlärning samt 

information om olika metoder som används i läs – och skrivinlärning.  

 
2.1 Didaktikens grundfrågor 

Lundgren m.fl. beskriver de grundläggande didaktiska grundfrågorna.8 Dessa är: 

Vad ska läras? Hur ska det läras? Varför ska det läras? De didaktiska 

grundfrågorna är något som lärare konstant måste ha i åtanke vid undervisning och 

dessa grundfrågor präglar även denna undersökning. Det är viktigt att hela tiden 

tänka på vad som ska läras, hur det ska läras och varför det ska läras eftersom tiden 

måste användas reflekterat ute i klassrummen och i skolans värld. 

 

2.2 Språkutveckling 

Informationssamhället som vi lever i idag ställer fler och större krav på den 

språkliga förmågan. Skolverket skriver att ”Språk är människans främsta redskap 

för att tänka, kommunicera och lära”. 9  Fridolfsson skriver att språket har olika 

nivåer och för läsutvecklingen finns den fonologiska, den semantiska och den 

grammatiska nivån. Den fonologiska nivån är själva bokstavsljuden och många av 

bokstavsljuden är väldigt lika varandra. Den semantiska nivån handlar om ord och 

sambandet mellan olika ord och ordförrådets utveckling. Det gäller alltså för 

eleverna att utveckla en förståelse för ords betydelse. Den grammatiska nivån är 

uppdelad i två nivåer, den syntaktiska och morfologiska nivån, vilka har med 

ordföljder och böjningar av ord att göra.10  

 

Fridolfsson skriver om språklig medvetenhet och språkets innehåll, funktion och 

formsida. Eleverna får en medvetenhet om språkets alla olika delar, till exempel 

förmågan att kunna rimma, varför orden rimmar och att kunna urskilja fonemen 

(bokstavsljuden).11 När det kommer till elevernas läs- och skrivinlärning så menar 

Fridolfsson att eleverna har en utvecklad språklig förmåga för en lyckad 

                                                           
6 Trageton, 2014, s. 15. 
7 Myrberg, 2007, s.90. 
8 Lundgren m.fl., 2011, s. 204-212. 
9 Skolverket, 2011, s. 222. 
10 Fridolfsson, 2009, s. 22–27. 
11 Fridolfsson, 2009, s. 23, 27–29. 
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läsinlärning. Deras läsutveckling gällande avkodning innebär att förstå textens 

innehåll och att kunna formulera en text. Barnen behöver vidare tidigt få ha samtal 

med vuxna vilka främjar och gynnar kommande läsutveckling. Språklekar i 

kontinuerlig form är viktigt för att leka fram en språklig medvetenhet och 

fonologisk medvetenhet. Detta hänger också ihop med den fonologiska 

medvetenheten och om att uppfatta språkljud och att förstå att språket är uppbyggt 

av mindre delar. Det är således viktigt att eleverna har en god grund i den 

fonologiska medvetenheten för den tidiga läs- och skrivinlärningen.12 

 

Liberg m.fl. beskriver att fonologisk medvetenhet är viktigt för att erhålla en 

problemfri läsutveckling. Om denna saknas kan problem uppstå vid 

automatiseringen av läsförmåga och läshastighet. Detta hänger också ihop med 

individens storlek på ordförrådet när det gäller läsförmåga och läsförståelse. När 

en elev har en osäker avkodning kan läsningen begränsas. Detta kan bidra till att 

ordförrådet stannar i utveckling vilket sätter gränser för läsförståelsen och 

läshastigheten.13 Vid läs- och skrivinlärningen är alltså den fonologiska 

medvetenheten av stor vikt. Detta beskrivs av Liberg m.fl. att den fonologiska 

förmågan hänger ihop med utvecklingen av ordförrådet och vidare för eleverna att 

kunna utveckla förståelse för en text.14 När det kommer till elevernas läsutveckling 

menar Liberg m.fl. att elevers ordförråd hänger starkt ihop med utvecklingen av 

läsförståelse. För att utöka en elevs ordförråd kan samtal mellan barn och vuxna 

uppmuntras och så även att eleven läser på egen hand. Eleverna behöver också 

ständigt nya utmaningar och att okända ord introduceras.15 Även Granström tar 

upp Elbros (2004) resonemang om att språklig förståelse hänger ihop med 

läsförståelsen och utvecklingen av läsförmågan. Alla dessa delar hänger alltså 

starkt ihop när det gäller elevernas språkliga utveckling och vidare deras 

utveckling av läs- och skrivförmågan.16 

 

En viktig punkt för en lyckad språkutveckling beskriver Berg om Libergs (2006) 

resonemang kring vikten av att väva ihop läsa, skriva, tala och lyssna. Dessa fyra 

delar ska vara sammankopplade, komplettera varandra och tillsammans utveckla 

elevernas språk och läs- och skrivkunskaper. Hon hänvisar vidare till tidigare 

forskning om hur dessa är ömsesidigt beroende av varandra och stödjer varandras 

utveckling.17 Berg beskriver också att läsning och skrivning måste uppfattas som 

meningsfullt för eleven och finnas med i sammanhang som ses som 

meningsfulla.18 Wagner m.fl. resonerar också på ett liknande sätt där läsning och 

skrivning ska ses som två sidor av samma sak då dessa starkt hänger ihop.19 Liberg  

                                                           
12 Fridolfsson, 2008, s. 20–21. 
13 Liberg m.fl., 2007, s. 66, 75, 82. 
14 Liberg m.fl., 2007, s. 82–83. 
15 Liberg m.fl., 2007, s. 82. 
16 Granström, 2007, s. 196. 
17 Berg, 2011, s. 22. 
18 Berg, 2011, s. 34. 
19 Wagner m.fl., 2010, s. 30. 
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liknar sambandet mellan att läsa, skriva, lyssna och samtala som ett brobygge och 

att de ska hänga samman. Hon menar att eleverna utvecklar sin textrörlighet 

genom att samtala om texter med olika personer i olika sammanhang. Samtalen 

antar då olika perspektiv och eleven ska till exempel ges möjligheten att skriva ned 

det man talat om.20 

 

När vi talar om texter så skriver Granström att: 

 

Textmedvetenhet hör också till det som barnen har med sig embryot till, när de börjar 

skolan. Denna medvetenhet gör att de förstår skillnader i struktur mellan olika typer 

av texter, så att de t.ex. kan inrätta läshastigheten efter det som texten kräver för att 

de ska uppnå förståelse. Att berättelser har ett särskilt ”schema” har de flesta barn 

klart för sig, om de fått uppleva att någon läst för dem. Om inte förr, så lär de sig 

detta i förskolan där högläsning och muntligt berättande är relativt vanliga 

företeelser. Däremot är det inte lika självklart vilken struktur en faktatext har eller att 

en sådan har någon struktur överhuvudtaget.21 

 

Granström beskriver vidare Høien och Lundbergs (1999) resonemang om att 

”prata med barnen om texters olika struktur och berättelsegrammatik samt att lära 

dem att dra slutsatser i texten”.22 Detta kan sedan relateras till begreppet tala, 

lyssna, läsa och skriva som Liberg (2006) tar upp som även beskriver vikten av att 

samtala med eleverna om olika texter. 

 

2.3 Läs- och skrivinlärning  

Det finns två formella läs- och skrivinlärningsmetoder, den syntetiska och den 

analytiska. Berg beskriver att i den syntetiska utgår man från delarna till helheten 

där man börjar med att varje bokstav och fonem (bokstavsljud) lärs in separat. I 

den syntetiska metoden finns flera undergrupper som t.ex. Phonics-metoden 

(ljudningsmetoden), bottom-up- metoden eller traditionell läsundervisning.23 

Hultin och Westman beskriver den syntetiska utgångpunkten där eleverna får möta 

bokstav för bokstav i en bestämd ordning. Man går från del till helhet och i detta 

synsätt betonas den fonetiska medvetenheten och kännedom om bokstäverna. 

Hultin och Westman skriver att ”En inneboende förståelse inom det syntetiska 

synsättet är att skriftspråket och dess konventioner skiljer sig så radikalt från 

talspråket att det bör introduceras på ett strukturerat sätt för att läs- och 

skrivinlärningen ska bli så effektiv som möjligt”. 24  Den analytiska utgår tvärtom 

från att man går från helheten, texten, till ord, därefter till bokstäverna och 

slutligen till fonemen (bokstavsljuden). Denna metod går också under fler 

benämningar som Whole language- (helhetsmetoden) eller top-down metoden.25 

Hultin och Westman beskriver det analytiska synsättet där undervisningen startas i 

                                                           
20 Liberg, 2007, s. 29. 
21 Granström, 2007, s. 199. 
22 Granström, 2007, s. 200. 
23 Berg, 2011, s. 36–38. 
24 Hultin och Westman, 2014, s. 20. 
25 Hultin och Westman, 2014, s. 20. 
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helheter och därefter delas upp i stycken. De menar att elevernas erfarenheter och 

intressen tas tillvara i denna metod och där skriftspråksutvecklingen ses som något 

som sker naturligt och meningsfullt. Detta förenklar inlärningen då läsa och skriva 

kopplas samman. ASL-metoden utgår både från den analytiska och syntetiska läs- 

och skrivinlärningsmetoden. Eleverna börjar producera texter med hjälp av datorn 

som skrivverktyg och med hjälp av ett tangentbord där en talsyntes ljudar 

bokstäverna. Talsyntes är ett dataprogram som läser upp bokstavsljuden samtidigt 

som eleverna skriver. Slutligen läser datorn upp hela ord som producerats.26 

 

Berg menar vidare att den tidiga läs- och skrivinlärningen lägger en grund för 

elevernas fortsatta skolgång.27 Taube beskriver läsutveckling och att denna 

innefattar läsning = avkodning + förståelse. Eleverna ska avkoda texten och Taube 

beskriver avkodning och detta innebär att en elev översätter ett ords bokstäver till 

ordets talade form och känner igen ordet. Det krävs både en förståelse för och ett 

igenkännande av ordet.28 

 

2.3.1 Lärarens roll i elevernas läs- och skrivinlärning 
Berg menar att lärarens förhållningssätt är en viktig aspekt för elevers framgångar 

eller misslyckanden.29 Fridolfsson beskriver vidare vikten av att anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar samt att ta tillvara på 

elevers förutsättningar och förkunskaper. Läraren måste alltid ha kunskap om 

själva läroprocessen.30 Fridolfsson beskriver Snow m.fl. som menar att ”För 

många barn är lärarens skicklighet också avgörande för hur läs- och skrivförmågan 

ska komma att utvecklas”.31 McKinsey & Company lyfter fram lärares kompetens 

som en mycket framträdande framgångsfaktor för elever. De menar att kvaliteten 

på lärande och undervisning aldrig kan bli högre än kvaliteten på läraren själv. De 

menar vidare att det är viktigt att rekrytera kompetenta och passande personer till 

lärarutbildningarna.32  

 

2.4 ASL-metoden 

Hultin och Westman beskriver grunden för ASL-metoden där eleverna lär sig att 

läsa och skriva med hjälp av dator eller läsplatta i den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen. Metoden används främst på lågstadiet men kan med fördel även 

följa med upp i de högre årskurserna. Det skiljer sig dock åt hur man arbetar med 

arbetssättet från en skola till en annan. Det är därför individuellt hur lärare 

utformar ASL-metoden och dess arbetssätt.33  

                                                           
26 Hultin och Westman, 2014, s. 20–21. 
27 Berg, 2011, s. 10 
28 Taube, 2011, s. 27. 
29 Berg, 2011, s. 10. 
30 Fridolfsson, 2008, s. 37–38. 
31 Fridolfsson beskriver, 2008, s. 36. 
32 McKinsey & Company, 2007, s. 5, 7. 
33 Hultin och Westman, 2014, s. 10. 
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2.4.1 ASL och Trageton 
Trageton beskriver ASL-metoden i omvänd form. Han betonar den som en skriv- 

och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning. Enligt metoden bör elever 

använda datorn som skrivverktyg och utveckla sin läsning därifrån. Handskrivning 

senareläggs till svenskundervisningen i årskurs två.34 Trageton beskriver det 

handskrivningstest som han utförde vilket visade att dataklasserna skrev i 

genomsnitt mycket bättre än handskrivningsklasserna.35 Trageton menar att 40 års 

forskning visat att skrivande enklare lärs in än läsning. Denna metod vänder på 

den traditionella läs- och skrivinlärningsmetoden till en skriv- och 

läsinlärningsmetod vilket ses som framgångsrikt. Sambandet mellan tala, läsa, 

skriva och lyssna menar han togs närmare varandra.36 I metoden menar Trageton  

att det är viktigt att eleverna samarbetar två och två vid varje dator för det 

sociokulturella lärandet.37 Trageton menar att i metoden startar eleverna med att 

leka sig fram bland bokstäverna på tangentbordet, så kallade bokstavsräckor 

(lekfullt skrivande på datorn och en taktil undersökning av enskilda tangenter). 

Eleverna upptäcker enskilda bokstäver och deras utformning på egen hand. 

Metoden handlar i den första fasen om att eleverna ska arbeta med 

upptäckarskrivande.38 Trageton menar att den första utvecklingen av 

datorskrivning är själva lekskrivandet och bokstavsräckorna. Bokstavsräckorna 

kommer längre fram sedan att bestå av berättelser. Författaren beskriver vidare 

termen spökskrift där bokstäverna ska representera en berättelse från eleven som 

skrivs ner av läraren under berättandet.39 Trageton menar att lek och kreativitet ska 

genomsyra undervisningen och detta för att lärandet ska öka i klassrummet.40 

Trageton beskriver att det är inte har så stor mening med att arbeta med en bokstav 

i taget och med veckans bokstav utan att ha kontrollerat elevernas 

bokstavskunskap. Elever bör tidigt få öva på att producera matnyttiga och 

utmanande texter utifrån förmåga och den individuella bokstavkännedom och att 

datorn gör detta möjligt.41 

 

Trageton beskriver ASL-metoden och en av metodens grundpelare består i 

kommunikationen om de texter som eleverna har producerat. De ska även ges 

möjlighet att skriva i olika genrer.42 Trageton menar i den metod som han 

utvecklat att eleverna inte bara ska producera en massa texter utan att deras texter 

används i meningsfulla sammanhang och att lärande sker via den egna 

textproduktionen och detta i sin tur ger en meningsfull inlärning.43  

                                                           
34 Trageton, 2014, s. 16. 
35 Trageton, 2014, s. 184. 
36 Trageton, 2014, s. 11. 
37 Trageton, 2014, s. 16, 42, 56, 111. 
38 Trageton, 2014, s. 88–89, 104–105. 
39 Trageton, 2014, s. 109, 116–117. 
40 Trageton, 2014, s. 27. 
41 Trageton, 2014, s. 131–132. 
42 Trageton, 2014, s. 133, 140–155. 
43 Trageton, 2014, s. 133, 140–155. 
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2.4.2 ASL och Mona Wiklander 
I Sverige pågår det största ASL-projektet i Sandviken. Hultin och Westman 

beskriver projektet där alla kommunens skolor använder sig av metoden. Mona 

Wiklander har utformat arbetssättet i projektet som bland annat innefattar en 

satsning på att utrusta alla elever med varsin dator. I hennes utformning av 

metoden är kommunikation vid datorn en grundpelare och denna bör finnas som 

en röd tråd genom hela verksamheten.44 Hultin och Westman beskriver Wiklanders 

utformande av arbetssättet där datorerna utrustats med talsyntes, talande 

tangentbord och nätuppkoppling. De är även utrustade med 

ordbehandlingsprogram och stavningskontroll. Projektorer som projicerar 

elevernas texter via datorn finns installerade och interaktiva skrivtavlor används. 

Eleverna får via talsyntes och talande tangentbord direkt feedback på det de 

skrivit. Författarna beskriver vikten av ett helhetstänk i läs- och skrivinlärningens 

utformning. Arbetssättet bör inte ses som isolerat och det tekniska samt 

pedagogiska stödet ska vävas samman i metoden. Eleverna ses även koppla ihop 

läsa, skriva, tala och lyssna i metoden.45 Hultin och Westman menar att 

Wiklanders arbetssätt gynnar elevernas initiativtagande till att förändra och 

förbättra sina texter. Rättstavningsprogrammet på datorn och talsyntesen ökar 

elevernas kontroll. De har eget inflytandet över sitt skrivande och den ständiga 

bekräftelsen och ljudningen av bokstäverna gör att eleverna kan gå vidare i texten. 

Författarna har registrerat att eleverna är i ständig dialog och kommunikation med 

både lärare och andra elever när de arbetar med sina texter. 46  

 

  

2.5 Datorn som skrivverktyg 

Genom att introducera datorn som skrivverktyg redan på lågstadiet kan bli till en 

fördel i elevernas framtida datakompetens. Eleverna erhåller från start ännu ett 

skrivverktyg förutom pennan. Lise Iversen Kulbrandstad beskriver att ”uppgiften 

att utveckla barns och ungas kompetens i att använda digitala medier är central i 

dagens utbildningspolitik”. Eleverna får tidigt komma i kontakt med datorn som 

skrivverktyg vilket lägger grunden för goda kunskaper i dataanvändning.47 

Lundberg skriver om datorn som skrivverktyg där dataskrivande inte hindrar 

eleverna att skriva längre texter och att redigeringsarbetet görs med enkelhet. Dock 

menar han att den sensoriska närheten till att använda pennan går förlorad och att 

vissa elever behöver skriva för hand.48 I ASL-metoden används inte pennan i 

årskurs ett i svenskundervisningen utan denna skjuts upp till årskurs två. Liberg 

skriver vidare om datorns inträde i läs- och skrivutvecklingen där denna har 

förändrat villkoren för läsande och skrivande. Det blir allt vanligare att läsande och 

skrivande sker framför en skärm där texter också enkelt kan läsas upp. Hon tar 

                                                           
44 Hultin och Westman, 2014, s. 15–16. 
45 Hultin och Westman, 2014, s. 15–18. 
46 Hultin och Westman, 2014, s. 118–120. 
47 Lise Iversen Kulbrandstad i Bjar red., 2006, s. 272. 
48 Lundberg, 2008, s. 96. 
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också upp den ökande möjligheten att skapa multimodala texter.49 Hultin och 

Westman tar upp att datorn verkar motivera elever och att datorn som skrivverktyg 

underlättar skrivandet. De beskriver vidare att elever i svårigheter, exempelvis 

dyslexi, kan hjälpas med datorn som skrivverktyg. Datorn blir dessutom ett 

naturligt permanent verktyg.50    

  
2.6 Nihad Bunar 

Nihad Bunar är professor vid Stockholms universitet och han gjort en 

forskningsöversikt år 2010 samt skrivit en bok år 2015 om nyanlända elevers 

situation i den svenska skolan. Lärarna verkar lägga mest fokus på elevernas 

problem och svårigheter skriver Bunar.51 De definierar eleverna efter deras 

saknade kunskaper istället för vilka de äger och deras styrkor menar författaren.52 

Andraspråkseleverna jämförs med de elever som har svenska som modersmål och 

detta medför att normen är de svenska eleverna och de som är avvikande är 

andraspråkseleverna53 och enligt Bunar så kan detta skapa en ”vi och dom-känsla” 

mellan andraspråkseleverna och de svenska eleverna.54 Bunar betonar att 

andraspråkselever är en grupp människor med olika bakgrund. Lärare bör ta 

hänsyn till att de har olika bakgrund, lärdom och behov. De lärarna behöver göra 

är att skapa individuella förutsättningar för dessa människor. På så sätt så kan 

dessa elever inkluderas i skolan både socialt och pedagogiskt.55 

Undervisningen ska även sträva efter att kompensera för eventuella skillnader i 

elevernas förutsättningar så att alla elever kan ta till sig av undervisningen.56 

 
2.7 Utbildning för nyanlända elever  

Skolverket kom 2016 ut med Allmänna råd angående utbildning för nyanlända 

och i den betonas hur viktigt det är att arbeta utifrån elevernas styrkor och utmana 

eleverna i undervisningen. Skolan ska skapa en klassrumsmiljö som ger eleverna 

de bästa förutsättningar för att lära sig samt lära av varandra och samarbeta.57 

 

 
2.8 Elevers lärande – vad påverkar en elevs inlärning. 

I John Hatties bok Synligt lärande för lärare så har författaren och 

utbildningsforskaren sammanställt vilka faktorer som påverkar elevers lärande. 

Han menar på att i det närmaste vilka interventioner som helst kan göra skillnad 

för en elevs inlärning. Hattie vill kalla själva gränsen för ribban och det är den som 

avgör vad som fungerar i skolan ligger oftast på noll och när den ligger på noll så 

är det inte anmärkningsvärt att varenda lärare tycker att hen gör skillnad.58 Han 

anser att man börjar i fel ände då man anser att man behöver mer pengar, fler 

lärare och så vidare.  

 

                                                           
49 Liberg, 2010, s. 5. 
50 Hultin och Westman, 2014, s. 28. 
51 Bunar, 2010, s. 30. 
52 Bunar, 2010, s. 30. 
53 Bunar, 2010, s. 25. 
54 Bunar, 2010, s. 84. 
55 Bunar, 2015, s. 17. 
56 Skollagen, 1 kap. 4 §. 
57 Skolverket, 2016, s. 31. 
58 Hattie, 2012, s. 17. 
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2.9 PIRLS 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy) är en omfattande internationell 

jämförande undersökning som mäter elevers läsförmåga i årskurs 4. Skolverket 

(2013) skriver att ”Syftet med studien är att beskriva och jämföra elevers 

läsförmåga och attityder till läsning”. Denna genomförs vart femte år och 

organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement). Skolverket rapporterar i PIRLS- undersökningen som genomförs i 

Sverige av Skolverket att läsförmågan är relativt bra i jämförelse med andra 

deltagande länder. Sett över det senaste decenniet har dock läsförmågan hos 

svenska elever försämrats. Nedgången gäller främst läsförmågan i 

sakprosatexter59. Skolverket skriver att elever i årskurs fyra når alltmer sällan de 

avancerade nivåerna och att elever ”i mindre grad klarar av de mer komplexa och 

språkligt avancerade sätten att bygga en förståelse av vad de läser”. 60 Skolverket 

beskriver att nedgången av textbaserade, tolkande och värderande 

förståelseprocesser kan ses mellan 2001 och 2011.61 Skolverket menar att de 

svagare läsarna ökar medan de avancerade minskar.62 

 

2.10 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Läroplanen är ett av skolans och utbildningens styrdokument som innehåller tre 

avsnitt i; Skolans värdegrund och uppdrag, Mål och riktlinjer och kursplaner och 

kunskapskrav för respektive ämne. Skolverket skriver att läraren ska ”ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.63 

Skolverket skriver även att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga”.64 Skolverket skriver i det centrala innehållet i 

svenskämnet om att eleverna ska utveckla kunskaper om att läsa och skriva, tala, 

lyssna och samtala, olika slags textgenrer, språkbruk och informationssökning och 

källkritik.65 Specifikt i svenskans kursplan skriver Skolverket i avsnittet ”läsa och 

skriva” att eleverna ska utveckla kunskaper i handstil och att skriva på dator.66 

 

 

 

 
  

                                                           
59 Skolverket, 2012, s. 6–7. 
60 Skolverket, 2012, s. 9. 
61 Skolverket, 2012, s. 37. 
62 Skolverket, 2012, s. 80. 
63 Skolverket, 2011, s. 14. 
64 Skolverket, 2011, s. 9. 
65 Skolverket, 2011, s. 223–224. 
66 Skolverket, 2011, s. 223. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger värderar användandet av 

digitala verktyg i undervisning då eleven har någon form av läs- och skrivsvårighet 

och/eller elever med svenska som andraspråk.  

 

Utifrån syftet preciseras följande frågeställning för arbetet: 

 

 

 Hur påverkar användningen av digitala verktyg i läs- och skrivinlärningen 

för elever med läs-  och skrivsvårigheter och elever med svenska som 

andraspråk? 

 Hur beskriver pedagogerna på ett mer detaljerat sätt hur digitala verktyg 

gynnar läs- och skrivinlärningen? 
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4 Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt behandlas tidigare forskning som berör området. Stoffet 

behandlar framför allt det pedagogiska innehållet kring datorer och surfplattor 

samt hur pedagoger kan använda sig av datorer i sin undervisning för att gynna 

språkutvecklingen. 
 

 
I forskningstidskriften Education Enquiry67 av Umeå Universitet finns en artikel 

om Maria Westman och Eva Hultin som under en period med start höstterminen 

2011 forskat på ASL-verksamheten i Sandviken. Westman är forskare i svenska 

språket och Hultin är forskare i pedagogik. Forskningsprojektet är ett 

samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna och Sandvikens kommun och syftet 

med projektet var att undersöka hur lärandet ser ut där ASL i årskurs 1 och 2 

används. Studien som gjordes var en etnografisk studie. Westman och Hultin 

använde sig av klassrumsobservationer, observationer vid möten pedagoger 

emellan, analyser av elevtexter samt intervjuer. De ville se vad som händer i 

klassrummet och hur det upplevs av lärare och elever och detta gjordes genom 

analys.  

Det som bland annat framkom i studien var att lärarnas arbetssätt förändrades 

kraftigt i då de började arbeta med ASL. De verktyg som användes var en av 

anledningarna till förändring menar Hultin & Westman. Trots att det sällan sker 

förändring av ett arbetssätt, enligt forskning, av lärare så skedde en förändring på 

Sandvikens skola. De förändringar som författarna kunde se var bland annat att 

bokstavstraditionen var borta, ljudning av bokstäver sker via datorn och ljudande 

tangentbord, mer helklassaktiviteter, enklare att göra textgenomgångar med 

interaktiva skrivtavlor, inga lärarledda aktiviteter kring formande av bokstäver och 

det blev en mer processorienterad textproduktion. Det krävs dock fungerande 

teknik, ljudande tangentbord, datorprogram med stavningskontroll och samtal 

kring texter för att detta arbetssätt ska bli så gynnsamt som möjligt fastställer 

författarna. Det som Hultin & Westman kunde konstatera var att det blev ett 

arbetssätt som både var en analytisk metod och en syntetisk metod vilken 

inkluderar ljudande tangentbord och talsyntes. För barn som lär sig långsamt är 

talsyntes en ypperlig åtgärd att använda sig av då de kan upprepa bokstavens ljud 

hur många gånger de vill och på så sätt lära sig i sin takt. 

 

Vad gäller elevernas texter så kunde Hultin & Westman se följande: de använde 

fler varierande genrer, de skrev fler, längre och mer multimodala texter samt att de 

skrev hela texter med ett innehåll från början. Angående mönstertexter så anser 

författarna att de både kan hjälpa och stjälpa och Westman uppmanar att lärare ska 

vara observanta och möta eleverna där de är. Mönstertexter kan hjälpa en del barn 

med hur man skriver men kan även stanna upp deras väg om de redan är goda 

skrivare. Skolan kan då verka tråkig för det inte finns tillräckligt med utmaningar.  

 

Slutsatser som Hultin & Westman kom fram till var att datorn började användas i 

fler ämnen och eleverna blev mer digitalt kompetenta. Att läsa och skriva blev ett 

större medel för lärande inte bara ett mål. Eleverna såg sig själva som skribenter 

och läsare snabbare i årskurs 1 och arbetssättet gjorde att eleverna kände sig 

                                                           
67 Hultin & Westman, 2011. 
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duktiga. Lärarna i Sandviken fann denna metod och arbetssätt roligt att arbeta med 

och det är en avgörande roll för att barnen ska lyckas i sitt lärande oavsett metod 

skriver Hultin & Westman.  

 

 

Många barn använder digitala verktyg mer och mer i sin vardag skriver Basaran 

och menar att skolan har en möjlighet att fånga upp detta intresse från eleverna och 

applicera det i undervisningen, dock finns det en problematik med detta då skolor 

idag har svårt att hänga med i den digitala utvecklingen.68 I sin artikel Critical 

reflections on the benefits of ICT in education från 2011 tar Sonia Livingstone upp 

olika uppfattningar som finns angående digitala hjälpmedel i klassrummet. Det 

finns fortfarande ingen forskning som pekar på elever lär sig mer med digitala 

hjälpmedel i undervisningen.69 Att införa digitala verktyg i klassrummen är en 

process som kan vara tidskrävande och det kräver mycket arbete av lärarna menar 

Livingstone, men samtidigt poängterar författaren att det vore onödigt 

pessimistiskt att säga att de digitala verktygen inte gynnar lärandet då det faktiskt 

kan öka elevernas motivation.70 

2012 gjorde Skolinspektionen en granskning av lärares digitala kompetens och den 

visar att den är bristfällande vilket i sin tur påverkar användningen av digitala 

verktyg i undervisningen.71 Basaran menar att det finns motstånd av att använda 

sig av digitala verktyg i skolan då elever lärt sig läsa och skriva utan dessa 

hjälpmedel tidigare och att det kräver mycket engagemang av läraren för att lära 

känna olika program och appar, hur dessa fungerar samt hur man bäst använder 

dessa i sin undervisning.72 Vidare skriver Basaran att användandet av digitala 

hjälpmedel kan främja andraspråkselevers språkutveckling då detta kan vidga 

deras ordförråd och deras begreppsförståelse.73 Eleverna får även tillgång till det 

svenska språket på flera sätt när de använder digitala verktyg.74 Digitala 

hjälpmedel eller verktyg innefattar dator, surfplatta, projektor, dokumentkamera, 

utbildningsspel på dator, applikationer och talsyntes. Talsyntes är ett program som 

eleverna kan använda sig av när de skriver på dator eller surfplatta. När de trycker 

ner en bokstav så kan de lyssna på bokstavsljud, hela ord, meningar eller en hel 

text.75 

  

 
I en forskningsstudie gjord av Annika Agéliin Genlott och Åke Grönlund så visar 

det sig att elever som från år 1 som fått använda datorn som skrivverktyg i skolan 

har höjt sina resultat med 19 procentenheter i de nationella proven för år 3 i 

ämnena svenska och matematik. Resultaten från forskningsstudien påvisar en 

mindre klyfta mellan pojkar och flickor samt bättre resultat av de lägst presterande.  

 

I fem år har Sollentuna kommuns grundskoleförvalting utbildat pedagoger i STL-

modellen, skriva sig till läsande och den fortbildningen är det Agéliin Genlott och 

                                                           
68 Basram, 2016, s. 9. 
69 Livingstone, 2011, s. 11-13. 
70 Livingstone, 2011, s. 13. 
71 Skolinspektionen, 2012. 
72 Basaran, 2016, s. 12. 
73 Basaran, 2016, s. 22. 
74 Basaran, 2016, s. 77. 
75 Basaran, 2016, s. 11. 
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Grönlund studerat. STL är  en vidareutveckling av ASL-metoden, att skriva sig till 

läsning. Inspiration har även hämtats från cirkelmodellen inom genrepedagogiken. 

Sollentuna kommun ville föra samman digital teknik med andra framgångsrika 

faktorer som är positivt för elevers lärande enligt forskning. Eleverna skall ges 

tydliga mål och syften med undervisningen. Modern teknik tillsammans med 

lärande där datorn inte bara använd som skrivverktyg utan även talteknik och 

digitala sociala platser. Agélii Genlott menar på att verktyg som talsyntes, talande 

tangentbord och rättstavningsprogram gynnar elevers lärande och utveckling 

mycket positivt. Eleverna skriver längre och mer utvecklade texter. Effekterna av 

STL i Sollentuna undersöktes först i en studie av Agélii Genlott & Grönlund, 

2013. Elever i årskurs 1 som arbetat med traditionell läs- och skrivutveckling utan 

några digitala verktyg jämfördes med elevers som arbetat efter STL-modellen, 

skriva sig till läsande. Studien visade en markant höjning av STL-elevernas 

läshastighet. Agéllii Genlott menar att de inte läste långsammare än de elever som 

arbetat på det traditionella viset. Mätningar på alla andra kriterier visade en ökning 

bland STL-eleverna. De hade i jämförelse med övriga elever mer utvecklade och 

längre texter samt många av eleverna i år 1 som arbetat med STL-metoden nådde 

kunskapskraven för år 3 efter första året.76 

  

 
I tidskriften Support for learning publicerades en artikel 2013 av Marjatta Takala 

angående ASL, att skriva sig till läsning. Support for learning undersöker olika 

frågor kring elever som är i behov av särskilt stöd och den undervisning som dessa 

elever får. Tidningen vill vara en länk mellan de som forskar och de som 

praktiserar och har många läsare i Storbritannien77. Takalas studie bygger på 

svaren till ett frågeformulär som samlats in av nio lärarstudenter som studerade 

metoden ASL under åren 2008-2010. Studien bygger även på information som 

studenterna hämtade in under denna period. Frågeformuläret som 30 finska lärare 

som använt metoden mellan 1-3 år, fick fylla i hade fyra slutna frågor och 23 

frågor som var av typen Likert-skala. Denna form av skala är en så kallad 

attitydskala78. Med i formuläret var även en öppen fråga. 22 av de 30 lärarna valde 

att svara. 18 av lärarna hade deltagit i en kurs om ASL där Arne Trageton var 

kursledare, de återstående fyra hade enbart läst hans bok. Alla av dessa lärare 

använde ASL i sin undervisning tillsammans med andra metoder, ingen av läraren 

använde enbart denna metod. En av pedagogerna använde ASL dagligen, 14 

stycken använde ASL några gånger i veckan och resten av pedagogerna använde 

metoden sparsamt, 1-3 gånger i månaden. De som alla lärare hade gemensamt var 

att alla ansåg att metoden var gynnsam att lära ut till blivande lärare.  

Lärarstudenterna använde sig av i sin undersökning uppgifter som mäter läs – och 

skrivförmåga, intervjuer och observationer. Det som uppkom efter undersökningen 

var att det fanns ingen skillnad mellan elever som utövade metoden och de elever 

som inte gjorde det, angående skrivförmåga. Det som flera av lärarstudenterna 

upptäckte däremot var att eleverna var motiverade och skrev texter med goda 

egenskaper samt så hade de utvecklat sina sociala förmågor under tiden de 

arbetade med metoden, ASL, och det var det som studien visade att metoden 

verkar positivt på elevers sociala färdigheter och motivationen att läsa och skriva. 

                                                           
76 Agelii Genlott & Grönlund, 2013. 
77 Takala, 2013. 
78 Nationalencyklopedin, 2017. 
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Dock ansåg lärarstudenterna att metoden inte är tillräcklig som ensam metod. 

Takala anser även hon att metoden är otillräcklig som ensam metod men att den är 

ett gynnsamt komplement i undervisningen. 

 

Damber  har utfört en jämförelsestudie i elevernas tidiga läs- och skrivinlärning. 

Elever i en klass använde datorn som skrivverktyg och jämfördes med en äldre 

studie som granskat elever med penna och papper som verktyg. Studiens syfte var 

att undersöka hur lärare skapar läs- och skrivutvecklingsmiljöer där elevers 

litteracitet utvecklas. Författaren menade att kompetensen hos läraren spelade den 

största rollen och konstaterade att det finns ett fåtal studier om läskunnighet kontra 

dataanvändning. Författaren kom fram till att ”stadsskolklassen” som arbetade 

traditionellt med papper och penna i undervisning hade mycket mer gemensamma 

diskussioner. Det sociokulturella perspektivet rådde i handskrivningsklassrummet 

med många böcker kopplade till muntliga framställningar och gemensamma 

diskussioner. Studien visade även att skriva och läsa starkt hängde ihop.  

”Riverskolanklassen”, som använde datorn som skrivverktyg, beskrevs däremot i 

resultatet med avsaknad på innehållsrika diskussioner. De flesta interaktionerna 

mellan lärare och elever rörde teknik. Exempel på frågor var vilken knapp de 

skulle trycka på och hur orden skulle stavas. Arbetet skedde dessutom mestadels 

enskilt vid datorn och fokus låg varken på dialog eller i samarbete elever 

emellan.79 

 

Nurnilaaksos studie tar upp lärares attityder till digitala lärresurser som skeptiska 

och den låga motivationen att använda datorn som ett verktyg. Ett av syftena med 

studien var att ta reda på hur elever lär sig att läsa och skriva med hjälp av datorn 

som verktyg. I studien genomfördes en e-enkät med frågor om ämnet. Deltagarna 

var 71 lärare i förskola eller lågstadiet med både kvantitativa och kvalitativa 

frågor. Författaren tar också upp samarbetets roll i lärandet. Författarna beskrev att 

lärarna tyckte att eleverna skulle skriva för hand innan de lär sig att skriva på 

datorn men att det underlättar för vissa elever att använda datorn som ett läs- och 

skrivinlärningsverktyg. Lärarna i studien menade också att datakunskaper är så 

skilda mellan eleverna och lärarna beskrev vikten av att lära av varandra och det 

digitala berättandet.80 Nurnilaakso tar också upp Tragetons studie från 2007, om 

att börja med handskrivning i åk två och att detta skulle spara tid till 

språkundervisning. Studien visade att det var enkelt att rätta till misstag i texterna 

och metoden underlättar användningen av multimodala texter. Studien visade att 

det var lättare för eleverna att skriva och att de gillade att skriva på datorn. 

 

Trageton beskriver sin studie i artikeln The Power of writing sitt treåriga projekt 

som utfördes i 14 klasser i Norge. Klasserna följdes från årskurs 1-4 där ett enkelt 

ordbehandlingsprogram användes i klassrummen. Syftet var bland annat att 

undersöka hur ordbehandlingsprogram kunde användas kreativt i klassrummen. 

                                                           
79 Damber, 2013, s. 96–107. 
80 Nurnilaaksos, 2015, s. 99–107. 
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Totalt analyserades 7500 texter från klass 1-4 och 60 inspelade videos. Trageton 

hänvisar bland annat till C.T. Schrader där resultatet visat på en snabbare 

utveckling att skriva på dator än för hand. Data analyserades i åtta klasser där 

datorn användes som kreativt skrivverktyg och i jämförelse med nio 

handskrivningsklasser. Dessa analyserades av två erfarna språklärare vilka gjorde 

en holistisk poängräkning av samtliga 594 texter. Resultatet visade att det var klart 

bättre resultat i dataklasserna än handskrivningsklasserna. Även ett 

handskrivningstest gjordes där dataklasserna registrerade bättre handskrivning än 

handskrivningsklasserna. Dataklasserna hade i resultatet långsammare 

läshastighet. Eleverna lärde sig att läsa via sin egen textproduktion och att 

avkodning skedde genom elevernas egna tankar och den egna textproduktionen. 

Trageton menade att uppgiften blir motiverande utifrån elevernas egna intressen 

och läsa och skriva kopplas samman. Eleverna redigerade texterna utan 

svårigheter. Dock menar Trageton att mer forskning inom området behövs.81 

 

 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
 

För att skildra och diskutera användningen av digitala verktyg i undervisningen har 

jag valt att använda ett teoretiskt ramverk som kallas TPACK och SAMR-

modellen. TPACK står för Technological Pedagogical Content Knowledge och 

beskriver de tre kunskapsdomänerna som består av teknisk kompetens, pedagogisk 

förmåga samt ämneskunskap. SAMR är även det en förkortning av modellens 

byggstenar som utgörs av Substitution, Augmentation, Modification och 

Redifintion. Dessa analysverktyg kommer att användas genom att jag med hjälp av 

dem kan konkretisera och analysera användningen av digitala verktyg bland 

pedagogerna.  

Denna studie bygger också på det sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv 

på lärande agerar läraren som en handledare och stöttare i kunskapsutvecklingen. 

Lärandet ska ske mellan individer och en social praktik ska råda där elevernas 

intressen och förmåga tas tillvara. Lundgren m.fl. beskriver att det sociokulturella 

perspektivet har sin grund i den ryske pedagogen och filosofen Lev Semenovich 

Vygotskijs tankesätt vilket grundlades under början av 1900- talet. Perspektivet 

har sin grund i hans arbeten om utveckling, lärande och språk.82 Lundgren m.fl.  

menar att i det sociokulturella perspektivet tas mångfald och mångkulturalitet 

tillvara där olikheter ses som en tillgång. Traditionen ser utvecklingsmöjligheter i 

kunskaper och färdigheter i socialt samspelet där interaktion och kommunikation 

är nycklar till lärande. Vår läroplan utgår mycket från det sociokulturella 

perspektivet.83 

 

 
 

                                                           
81 Trageton, 2005, s. 170–177. 
82 Lundgren m.fl., 2012, s. 185. 
83 Lundgren m.fl., 2012, s. 195. 
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 5.1 TPACK 

TPACK är en utveckling av pedagogikforskaren Schulmans PCK som skapades 

1986.84 PCK har med tiden blivit otillräcklig då teknikens frammarsch i skolan har 

gjort att lärare även bör ta hänsyn till en tredje kunskap, den tekniska, som är lika 

viktig som de andra två. Detta resulterade i en utveckling av PCK och benämns nu 

som TPCK eller TPACK. Forskarna Matthew J Kohler och Puyna Mishra menar att 

den omarbetade formen, där teknisk kompetens, pedagogisk förmåga och 

ämneskunskap integreras, är en nödvändighet för att undervisningen ska bli 

fullständig.85 Teknologin har förändrat klassrummet på ett sådant sätt att den inte 

längre kan negligeras och därför är det viktigt att den inkluderas i undervisningen.86 

Det innebär att lärare idag kan integrera de tre kunskapsdomänerna tillsammans för 

att utöva en god undervisning. För att illustrera TPACK och integreringen av 

kunskapsdomänerna används tre sammanlänkande cirklar. I mitten av cirklarna 

bildas då en kärna som kallas TPCK. Utanför kärnan bildas även andra 

sammansättningar som visar hur kunskaperna kan användas tillsammans. Dessa kan 

enligt Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler & Shin förklaras på följande 

vis: 

 
Figur 2. (Koehler & Mishra 2009) 

 

(TK) Teknisk kompetens innebär att läraren använder sig av de tekniska kunskaper 

och resurser som finns att tillgå. Det kan t.ex. vara en blyertspenna och papper men 

även en dator eller smartboard. 

(CK) Ämneskunskap är den del som står för ämneskompetensen som läraren 

använder sig av exempelvis, matematik eller svenska. 

(PK) Pedagogisk förmåga står för den pedagogiska förmåga läraren använder sig 

av exempelvis, pedagogiska kunskaper, metoder och processer för undervisningen i 

klassrummet. 

(PCK) Pedagogisk förmåga och ämneskunskap är likt Schulmans tidigare modell 

en sammansättning av den pedagogiska förmågan och de ämneskunskaper en lärare 

besitter för att kunna anpassa undervisningen till fördel för eleverna. 

(TCK) Teknisk kompetens och ämneskunskap kan förklaras på ett sådant sätt att 

                                                           
84 Mishra & Koehler, 2006. 
85 Mishra & Koehler, 2009. 
86 Mishra & Koehler, 2006. 
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läraren använder sig av olika tekniska lösningar i klassrummet för att ge elever nya 

infallsvinklar och arbetssätt i det ämne de studerar. 

(TPK) Teknisk kompetens och pedagogisk förmåga är en kombination av teknik 

och pedagogik som lärare kan använda sig av. Genom att kombinera dessa ger 

tekniken nya förutsättningar för hur undervisningen kan förändras. Exempel på detta 

kan vara att läraren använder olika program, diskussionstavlor och bloggar.87 

 

En lärare som använder sig av TPCK integrerar dessa tillsammans i sitt 

pedagogiska arbete. Läraren har också en förståelse för hur den komplexa 

sammansättningen av de tre kunskapsdomänerna kan användas i undervisningen.88 

Att utesluta en av kunskapsdomänerna är inte att föredra enligt Mishra och Kohler, 

då det kan bildas en obalans i undervisningen. Används däremot olika 

konstellationer av de tre kunskapsdomänerna kan läraren genomföra ett effektivt 

undervisningsmoment. Varje undervisningsmoment är dock unikt, vilket betyder 

att en lärare alltid måste väga av och vara flexibel av användandet med de tre 

kunskapsdomänerna.89 Koehler och Mishra anser även att det är viktigt för lärare 

att behärska och utveckla de tre kunskapsdomänerna oberoende av varandra, men 

även att lära sig hantera dem i kombination med varandra.  

 
5.2 SAMR 

SAMR, är en modell som tagits fram av den amerikanske forskaren Dr. Ruben 

Puentedura. Det är en modell i fyra steg som kan användas för att skildra hur IT 

används i undervisningen. SAMR är en förkortning av de fyra nivåerna som 

modellen består av Substitution -Ersättning, Augmentation – Utveckla, 

Modification – Modifiera och Redifintion – Omdefiniering.90  

 

Det var under Puenteduras forskning om ”En-till-En” i delstaten Maine i USA 

som han uppmärksammade att vissa skolor lyckades bättre än andra med 

implementeringen av datorerna i lärprocessen. Det resulterade i att han utarbetade 

SAMR-modellen för att förklara de förändringsprocesser som sker i 

undervisningen när skolorna implementerar ny teknologi.91  

 

                                                           
87 Schmidt mfl., 2009. 
88 ibis, 2009. 

 
89 Mirsha & Koehler, 2009. 
90 Puentedura, 2008. 
91 Puentedura, 2008, & Christoffersson, 2011. 
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Figur 3. (Puentedura 2011) 

 

De olika stegen kan sammanfattas på följande vis enligt Puentedura och 

Christoffersen. I examensarbetet kommer de svenska översättningarna att 

användas. 

Substitution - Ersätta I den första nivån Substitution så ersätter de digitala 

verktygen andra verktyg, exempelvis ersätts papper och penna med skärm och 

tangentbord. Processen i lärandet förändras inte med hjälp av de digitala verktygen, 

utan eleven skriver exempelvis en ny text på datorn med hjälp av böcker för att sedan 

skriva ut den på skrivaren. Det görs samma saker som tidigare bara att det görs med 

ny teknik och tillför egentligen ingen skillnad i lärandet. 

Augmentation – Utveckla; I den andra nivån Augumentation används teknikens 

funktioner för att förbättra och underlätta det som tidigare gjorts i undervisningen. 

Istället för att enbart använda sig av ordbehandlaren kan förbättringen exempelvis 

bestå i användning av rättstavningsfunktioner och talsyntes för att effektivisera 

arbetet. I undervisningen kan också Internet användas. Det handlar enbart om en 

teknisk förbättring, men uppgifterna och lärandeprocesserna har inte ändrats i sin 

karaktär jämfört med tidigare undervisning utan dator. 

Modification - Modifiera; I nivå tre så flyttas fokus från tekniken till uppgiften och  

lärandet. Tekniken används här i ett socialt lärande med andra i och utanför 

klassrummet. Lärandet i den här nivån sker exempelvis genom att eleverna använder 

digitala verktyg och tar tillvara på de olika arbetssätt som det ger. Som exempel kan 

undervisningen innehålla publiceringar av skoluppgifter över Internet och det 

tidigare individuella skrivande och läsandet blir socialt när tankar och idéer utbyts 

med andra. Eleverna får automatiskt då en medvetenhet om sitt eget lärande samt 

om hur andra också lär, förstår och tänker när de använder sig av och samarbetar 

över gemensamma digitala ytor. 

Redefinition - Omdefiniering; I nivå fyra möjliggör tekniken skapandet av nya 
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uppgifter och arbetssätt som tidigare var otänkbara utan en dator. Exempelvis kan 

tekniken användas för att både nå ut och ta in omvärlden i klassrummet. 

Undervisningen kan innehålla verktyg som bloggar, wikis (en faktadatabas där alla 

användare kan hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll) och Skype 

(Internetbaserad kommunikation genom IP-telefoni och chat) med mera. 

Arbetssätten kan vara av den karaktären att eleverna får spela in film som 

presentation och sedan distribuera filmen på exempelvis en blogg. Genom detta 

arbetssätt får andra människor både i och utanför klassrummet möjlighet reflektera 

och kommentera elevernas presentation. Eleverna kan förmedla sina kunskaper och 

samarbeta med andra människor utanför klassrummet, då de även får möjlighet att 

ge och ta respons från dem. I den här nivån så har undervisningen tillgång till fakta, 

samverkan och kommunikation på ett helt nytt sätt som tekniken möjliggör och som 

gör undervisningen konkreta för eleverna. Uppgifterna är anpassade så att de ska 

passa framtida behov av färdigheter och kunskaper som eleven bär med sig och gör 

dem mer aktiva i sitt lärande. 

 
5.3 Det sociokulturella perspektivet 

Berg (2011, s. 52) beskriver det sociokulturella perspektivet och enligt Vygotskij 

(1999) så: 

 

Tar inte barn emot information passivt, utan söker på egen hand efter mönster och 

regler som kan hjälpa till att begripliggöra olika fenomen. De konstruerar sin 

kunskap via konkret arbete, men barnen klarar inte detta utan hjälp. Lärarens roll blir 

på så sätt det mest centrala i undervisningen genom sin förebildlighet och ska fungera 

som katalysator genom att hjälpa barnet att förstå sambandet mellan sin föreställning 

och sitt handlande. Det gör läraren genom att synliggöra det dolda samt se och 

utforma nya infallsvinklar och arbetsmetoder utifrån enskilda barns föreställningar. 

Detta tar sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier där det sociala och verbala samspelet 

mellan vuxen och barn är den drivkraft som för utvecklingen framåt, där exempelvis 

färdigheter i att läsa och skriva ses som en kommunikativ process där både barn och 

vuxen är medagerande i barnets proximala utvecklingszon. De frågor läraren bör 

ställa sig utifrån detta perspektiv innefattar både vad-, hur- och vem-frågor.92 

 

Lundgren m.fl. beskriver perspektivet vidare och ett grundläggande begrepp i 

traditionen är hur människor approprierar eller tar till sig kunskap genom 

medierande redskap och kulturella skillnader. Med mediering menas att människan 

använder redskap eller verktyg när vi försöker förstå eller agera i vår omvärld och 

dessa är de språkliga och materiella. Språkliga redskap kan vara bokstäver, siffror, 

symboler, begrepp och att dessa alltid har en historia. Människor tänker och 

kommunicerar och använder sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar 

omvärlden och att människan tänker i omvägar med hjälp av medierande redskap 

där vissa resurser ingår.93 Lundgren m.fl. menar att i den sociokulturella 

traditionen ska praktiskt och teoretiskt arbete ses som starkt förknippade och 

beroende av varandra. Människor gör saker samtidigt som de tänker på att de gör 

det. Språket är något som ses som en viktig grundpelare i denna tradition och att vi 

                                                           
92 Berg, 2011, s. 52. 
93 Lundgren m.fl., 2011, s. 186–188. 
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människor organiserar vår omvärld utifrån ett språk (med språk menar Vygotskij 

ett vidgat begrepp där olika representationer finns representerade vilka samspelar 

med flera andra uttrycksformer) där vi kan använda oss av det och skapa förståelse 

av varandra och vår omvärld. Det är språket som formar vårt tänkande.94  

 

Lundgren m.fl. (2012, s. 193) menar att i det sociokulturella perspektivet så är 

”läraren och undervisningen nyckeln till kunskaper som ger förutsättningar för att 

förstå processer i natur och samhälle på ett mer principiellt sätt”. Den mer 

kompetenta kamraten (läraren), den vuxne, ska ge barnet det stöd det behöver i 

förståelsen av omvärlden.95 En viktig del i det sociokulturella perspektivet är också 

den proximala utvecklingszonen som Lundgren m.fl. (2012, s. 193) beskriver. Nya 

kunskaper och erövringar finns alltid inom räckhåll för barnet och denne bör 

utmanas i sitt lärande för att närma sig nästa utvecklingszon. Läraren bygger en 

ställning kring barnet för att denne ska kunna ta sig vidare i sitt lärande och erhålla 

och erövra nya utmaningar.96 Den proximala utvecklingszonen beskriver Berg som 

är den utvecklingszon eleven ”nästan” klarar av i en uppgift med hjälp i form av 

stöttning av en lärare/handledare. Eleven lotsas genom ett problem. Eleven 

behöver mindre och mindre stöd och byggnadsställningen kan succesivt plockas 

ner.97 Lundgren m.fl. understryker att i det sociokulturella perspektivet är 

interaktion och kommunikation nycklar till lärande och utveckling i samspel med 

andra människor. 98 

 

 
 

6 Metod 
 
I denna del av arbetet kommer först ett avsnitt om min förförståelse att beskrivas, 

därefter beskrivs metodvalet, vilka urval som gjorts och även genomförandet av 

undersökningen. Avslutningsvis framställs de forskningsetiska principerna. 

 
6.1 Min förförståelse 

Under åren på grundlärarprogrammet har jag haft möjlighet att bygga upp 

erfarenhet kring lärararbetet både genom arbete på skola samt VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning). Min förförståelse om digitala verktyg inom 

skolan är relativt stor och jag har en vision om att använda dessa verktyg mer och 

mer i mitt eget klassrum. Under VFU-perioderna har jag stött på ASL-metoden 

och min attityd är positiv liksom dessa pedagoger som använder sig av den. Det 

jag kan märka av är ett skifte där många pedagoger inte vågat börja använda 

datorer i sin undervisning trots att viljan finns, det som saknas är fortbildning i 

ämnet. 
 

 

                                                           
94 Lundgren m.fl., 2011, s. 189–191. 
95 Lundgren m.fl., 2012, s. 193. 
96 Lundgren m.fl., 2012, s. 193. 
97 Berg, 2011, s. 44. 
98 Lundgren m.fl., 2012, s. 195. 
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6.2 Val av metod 

Metod till detta arbete jag valt är att kombinera en enkätstudie med intervjustudie. 

 

6.2.1 Intervjustudie 
För att kunna uppnå syfte och besvara frågeställningarna har jag gjort en 

intervjustudie med tre lärare på en lågstadieskola. Enligt Barajas Eriksson, 

Forsberg och Wengström innebär kvalitativa datainsamlingsmetoder att man 

samlar in data för att få en större förståelse för det man avser undersöka. Målet 

med datainsamlingen är att kunna påvisa samband och mönster för 

forskningsfrågan. Vid intervju kan forskaren välja att möta informanten i 

verkligheten, via telefon eller genom skriftlig kontakt. För att få till en bra intervju 

måste forskaren ha syfte och frågeställningar klart för sig. Fejes och Thornberg 

beskriver metoden intervju på följande sätt: den bör vara semistrukturerad där 

själva frågorna följer en intervjuguide. Med intervjuguide menas att ett visst antal 

teman med frågor ställs till alla informanter. För att undersökningsområdet ska bli 

belyst på ett tydligt sätt behövs ett visst antal frågor. Intervjuaren behöver vara 

flexibel och inte för låst vid att frågorna måste ställas i en viss ordning. Öppna 

frågor bör ställas så att informanten kan ge utförliga svar. Halvstrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuguiden endast omfattar ett mindre antal frågor och att 

intervjuaren ställer följdfrågor på det informanten svarar.99 Även om skillnaden 

mellan halvstrukturerad- och semistrukturerad intervju inte är särskild stor kom 

mitt val att hamna på halvstrukturerad intervju. Skillnaden dem emellan är att vid 

en semistrukturerad intervju handlar det om olika teman medan halvstrukturerad 

form handlar om ett tema med några fastställda frågor.100 
 

6.2.2 Webenkätundersökning 
Denna studie bygger också på en digital enkät som metod vilket innebär att 

respondenterna själva läser påståenden och väljer de svarsalternativ som stämmer 

bäst med deras erfarenheter. Enkätundersökningen skapades via en leverantör av 

webbaserade enkätlösningar och är en kvantitativ metod. En fördel med att 

använda sig av denna metod  i en studie är att den tillfrågade kan välja att fylla i 

sina svar när det passar denne.101 Undersökningen riktade sig mot en specifik 

arbetsgrupp och skickades ut via slutna grupper på sociala medier där lärare och 

specialpedagoger från hela Sverige agerar medlemmar. Denna metod passar bra då  

det behövs sättas siffror på undersökningsmaterialet.102 Då undersökningen gjordes 

på ett digitaliserat sätt via en webbsida vars syfte är webbundersökningar så gick 

efterarbetet av sig själv då alla verktyg redan finns för att summera svaren. 

Kvantitativa metoder passar bäst för att mäta själva vidden av en undersökning och 

därför valdes denna metod.103 Dessvärre kan enkät som metod bringa en viss 

svaghet då den tillfrågade inte har möjlighet att via enkäten ställa kompletterande 

frågor som kan uppstå eller om det uppkommer svårigheter med enkäten.104 Denna 

metod har valts för att den ger möjlighet till ett stort antal respondenter trots att 

                                                           
99 Fejes & Thornberg, 2015, s. 165-166 
100 ibis s. 165-166. 
101 Eliasson, 2013, s. 29. 
102 Eliasson, 2013, s. 29. 
103 Eliasson, 2013, s. 30. 
104 Ejlertsson, 2014, s. 12. 
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tillgänglig tid varit mycket begränsad.105Enkäterna har sänts ut digitalt dels för att 

underlätta analys samt för att det är ett billigare och mer miljövänligt alternativ än 

att sända ut papperskopior.106 

 

  

 

 
6.3 Urval och avgränsningar 

Eftersom min studie handlar om hur lärare och specialpedagoger använder digitala 

verktyg i sin läs- och skrivundervisning så har jag i intervjustudien valt att 

koncentrera mig på lärare som arbetar med andraspråkselever och elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Valet att endast intervjua lärare på en skola berodde på att 

denna skola har ett större antal andraspråkselever än andra närliggande skolor. 

Urval av informanter skedde genom att på skolan jag arbetar, muntligt frågade 

lärare och en specialpedagog, därefter gav jag dem ett informationsbrev och alla 

ställde upp och blev intervjuade. Informanterna är alla behöriga och har olika lång 

arbetslivserfarenhet. Skolan som informanterna arbetar på är en relativt liten F-2 

skola i en medelstor ort i Mellansverige med cirka trehundra elever. 
 

Målpopulationen för webenkätsundersökningen var lärare , specialpedagoger och 

speciallärare som är medlemmar i slutna grupper, riktade mot dessa 

yrkeskategorier, på det sociala nätverket Facebook. För att kunna nå så många som 

möjligt så valde jag att dela denna webbundersökning i slutna grupper på sociala 

medier där dessa yrkesgrupper verkar.  

 
6.4 Vetenskaplig forskning - vad innebär det? 

Skollagen säger sedan 2010 att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Vetenskaplig grund innebär att kritiskt 

granska enskilda faktakunskaper och pröva dessa. Kunskap som är beprövad över 

en tid eller vid upprepade tillfällen samt dokumenterad och kvalitetssäkrad kallas 

för beprövad erfarenhet. Vidare säger Skolverket att utbildningen ska baseras på 

ett forskningsbaserat arbetssätt vilket betyder att arbetet grundas i bästa 

tillgängliga kunskap som härstammar från akademisk forskning eller från en annan 

systematisk dokumenterad kunskap som beprövad erfarenhet107. Ett vetenskapligt 

arbetssätt börjar oftast med en frågeställning som ska besvaras och detta arbetssätt 

kallas för systematisk process som leder fram till svaren på frågorna. På så sätt 

skapas nya teorier och kunskaper.108  

 

För att bedöma forskning så används först och främst validitetskriteriet där det 

mäts hur väl studien har lyckats att få kunskap om det den var avsedd att skaffa 

kunskap om enligt Bryman.109 Validitet kan beskrivas som en giltighet.110 Ett 

annat viktigt kriterium är reliabilitet som är starkt kopplat till validitet. För att 

kunna mäta ett forskningsresultats validitet krävs reliabitetskriteriet för att 

diskutera om en forskning är valid. Det tredje kriteriet som används för att bedöma 
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106 Eliasson 2013, s. 29. 
107 Skolverket, 2013. 
108 Forsberg & Wengström, 2016, s. 36. 
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110 Dimenäs, 2012, s. 155. 
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forskning är replicerbarhet som är direkt kopplat till reliabilitet. Replicerbarheten 

används för att behandla frågan om undersökningen går att upprepa. En god 

forskning bör kunna vara gjord på ett sätt som gör att den går att genomföra 

återigen.111  

 
6.5 Facebook och SurveyMonkey  

Facebook startades 2004 av Mark Zuckenberg (1984) och är ett verktyg där 

människor kan hålla kontakt med varandra via digitala medel. Under 2011 var det 

4229560 svenksar som använde Facebook.112 Verktyget är gratis och du skapar en 

profil där du väljer vad du vill dela med dig.113 Det finns många grupper av alla 

olika slag på Facebook allt från humor till arbetsrelaterat. Gruppens skapare väljer 

om den ska vara öppen för alla eller sluten. Väljer man att gruppen ska vara sluten 

så måste en administratör först godkänna personen som önskar ingå i den 

gruppen.114 Grupperna jag valt att dela enkäten i är grupper som handlar om 

undervisning i förskoleklass till år tre, digitala läromedel i skolan, 

specialpedagogiska grupper etc., tillsammans 10 olika grupper. 

 

SurveyMonkey är en leverantör av webbaserade enkätlösningar och företag, 

organisationer och privatpersoner vänder sig till dem när de ska samla in insikter 

som de behöver för att fatta mer informativa beslut. Jag använde mig av denna 

leverantör till min webbenkätundersökning.115 

 

 
6.7 Forskningsetiska överväganden 

Jag har använt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att vara säker på att 

jag tagit hänsyn till viktiga forskningsetiska aspekter.116 För att skydda individerna 

som medverkade i undersökningen fanns fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.117 Hur jag tagit 

hänsyn till dessa krav kommer jag redogöra för nedan.    

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, deras 

uppgift samt villkor för deras deltagande.118 Studien uppfyller detta krav genom det 

informationsbrev (Bilaga 1) som deltagarna tog del av innan undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har möjligheten att välja 

om de vill medverka samt att möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan 

utan negativa påföljder ska finnas.119 Studien har tagit hänsyn till detta krav genom 

att deltagarna fick bestämma om de ville medverka samt att informationsbrevet 

(Bilaga 1) informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska vara 

anonyma.120 Det framkom i informationsbrevet (Bilaga 1) att deltagarna kommer 

vara anonyma i studien. Detta genom att deltagarna i studien har fingerade namn 
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samt att var de arbetar inte framkommer. Även detta krav har tillgodosetts. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in enbart får användas för 

forskningens ändamål.121 Studien har tagit hänsyn till detta krav då deltagarna 

informerades (Bilaga 1) att materialet enbart kommer att användas i denna studie 

samt att inspelningar av intervjuerna raderas när arbetet är slutfört.    

 

I arbetet har jag förhållit mig till de forskningsetiska övervägandena dels genom 

det informationsbrevet som jag delade ut till lärarna och dels genom att 

benämningen på de olika lärarna sker med siffror istället för namn. Namnen på 

skolan eller kommun nämns inte heller då detta kan göra att anonymiteten 

försvinner. I informationsbrevet berättade jag syftet med studien och deltagarna 

fick själva välja om de ville ställa upp och de kunde när som helst avbryta 

intervjun (se bilaga 1). I brevet redogjorde jag även för vilka som har tillgång till 

transkriptionerna av intervjun.  

 
6.8 Genomförande 

Inför denna intervjustudie frågade jag först informanterna muntligt och därefter 

delade jag ut brev till dem som jag ville intervjua och frågade om de ville delta. 

Under samma tillfälle delades en intervjuguide ut till lärarna för att de skulle hinna 

titta igenom frågorna innan intervjun skulle genomföras. Vi bestämde gemensamt 

datum när jag skulle kunna genomföra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

under samma vecka för alla informanterna. Intervjuerna genomfördes på skolan i 

de olika lärarnas klassrum på tu man hand och varade i ungefär 15 minuter 

vardera. För att jag skulle kunna koncentrera mig på intervjuerna och för att inte 

missa relevant information valde jag att spela in intervjuerna med mobiltelefonens 

inspelningsverktyg och ingen av informanterna hade invändningar mot det. 

Informanterna kunde när som helst avbryta intervjun, men alla valde att slutföra 

den. Min intervjuguide bestod av åtta frågor, men jag ställde även följdfrågor när 

det behövdes och förtydligade när frågan inte uppfattades på rätt sätt.122 

 

Webbenkätsundersökningen skapades på en webbsida som arbetar med att skapa 

enkätundersökningar på internet. Detta företag heter SurveyMonkey. Det första 

steget i detta arbete var att skapa ett medlemskap som passade mig och min 

undersökning. Företaget har tre former av medlemskap, en gratis och två 

betalvarianter. För att få till den enkätundersökning jag önskade så valde jag den 

ena betalvarianten. Jag valde att använda mig av påståenden i min undersökning 

där de tillfrågade fick fem bestämda svarsalternativ att välja på. Webbenkäten 

innehöll 9 påståenden och det var 290 personer som svarade på den under perioden 

17 februari 2017-8 mars 2017. Då jag tillfrågade medlemmarna i de olika 

grupperna så skrev jag en förkortad version av informationsbrevet jag gav till 

informanterna jag intervjuade. Under processens gång så fick jag ett få 

kommentarer skickade till mig via mail angående enkäten. Några ville berömma 

mig för att ta upp ett viktigt område och någon annan hade synpunkter på enkätens 

utformning och hade gärna sett att de kunde välja vilken yrkesroll de hade i skolan.  

I enkäten så ville jag få fram information kring användandet av digitala verktyg i 

skolan. Jag valde att rikta påståendena åt olika håll. Första påståendet riktar sig 

både mot elever med läs- och skrivsvårigheter och andraspråkselever där frågan är 
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om digitala verktyg ger eleven större möjlighet att lära sig läsa. Det andra, tredje, 

fjärde och femte påståendet handlar om digitala skrivverktyg i undervisning med 

båda elevgrupperna. De resterande tre påståendena riktas mot de tillfrågades 

arbetsplats och om/hur digitala verktyg används av elever, specialpedagoger och 

speciallärare samt om dessa verktyg används dagligen på deras arbetsplats. Med 

intervjuerna och webbenkätsundersökningen så tyckte jag mig täcka in syftet och 

frågeställningen.  

 

 

6.9 Databearbetning och analysmetod 

Forskaren bearbetar insamlad data genom att ordna dem och dela upp dem i 

mindre delar för att lättare kunna se ett mönster. Utmaningen i en sådan analys är 

att finna det man söker ur en stor mängd insamlad data skriver Fejes och 

Thornberg.123 När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa på ett så 

grundligt sätt som möjligt genom att inspelningarna ofta stoppades medan jag 

skrev och sedan spelades upp igen. Jag lyssnade igenom de olika intervjuerna flera 

gånger för att inte missa något. Larsen menar att man kan analysera 

intervjuanteckningar med hjälp av en delanalys där man läser igenom sina 

stödanteckningar, som i mitt fall blir intervjutranskriptionerna, och skriver upp 

stödord och åsikter. Klassificering av textutdrag gjordes många gånger för att få 

översikt och hitta aktuell data för att klarlägga en frågeställning.124 Efter 

transkriptionerna delade jag in materialet under respektive intervjufråga för att 

lättare få en överblick över likheter och skillnader i informanternas utsagor. Enligt 

Larsen handlar dataanalysen om ”att hitta mönster, se tendenser och hitta 

exempel”.125 Som en sista del i analysarbetet sorterade jag in de olika 

intervjufrågorna under studiens syfte och frågeställning som sedan presenteras i 

resultatdelen. De delar av materialet som jag ansåg relevant för undersökningen 

har skrivits in, vilket har medfört att vissa delar utelämnats.   

 

Jag följde min webbenkätsundersökning dagligen för att se hur intresset för den 

var. Efter den var avslutad så är det väldigt enkelt att få fram statistik och analys 

av enkäten då SurveyMonkey gör det åt dig. Jag väljer att visa dessa analyser med 

bilder och kommentarer.  
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Fråga 1. Av analysen att döma så stämmer påståendet ganska bra, 46,90%. Många 

tyckte även att det stämmer helt och hållet, 33,79%. Cirka 80% anser att digitala 

verktyg gynnar läs- och skrivinlärningen.  
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Fråga 2. Cirka 9% är osäkra om digitala verktyg gynnar läsinlärningen för elever 

med läs – och skrivinlärning. Nästa 90% är istället positiva och menar att det 

stämmer att dessa elever lär sig bättre med digitala hjälpmedel. 
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Fråga 3. Över 80% anser att digitala verktyg är bra i undervisning med 

andraspråkselever. Nästan 13% är osäkra och 3% instämmer inte. En tillfrågad 

hoppade över denna fråga. 
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Fråga 4. På denna fråga är osäkerheten högre, nästan 30% anser att det stämmer 

varken bra eller dåligt att elever med läs – och skrivsvårigheter lär sig läsa på 

enklare sätt med digitala verktyg. Majoriteteten är dock positiv och landar på 

närmare 70%. 
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Fråga 5. Den här frågan valde två av de tillfrågade att inte svara på. Nästan 

identiska svar som förra frågan, nästan 30% är osäkra och närmare 70% är positiva 

och anser att andraspråkselever lär sig läsa och skriva lättare med digitala verktyg. 
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Fråga 6. Denna fråga handlar om hur bred användandet av digitala verktyg är på 

tillfrågades arbetsplatser och hur mycket de används. Cirka 70% har svarat att det 

stämmer helt och hållet eller att det stämmer ganska bra. 12% anser att det varken 

stämmer bra eller dåligt och 17% svarar att det inte stämmer. 
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Fråga 7. På denna fråga är svaren mer utspridda och hela sex personer valde att 

inte svara. Nästan 30% svarade att påståendet stämde varken bra eller dåligt. 
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Fråga 8. Påståendet angående specialpedagog och/eller speciallärare användande 

av digitala verktyg dagligen fick även den spridda svar. Cirka 55% svarade att det 

stämde ganska bra och cirka 25% svarade att det inte stämde och nästan 21% 

tyckte varken att det stämde eller inte. 
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Fråga 9. 60% av eleverna har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och 

närmare 31% har inte det. En tillfrågad valde att inte svara. 

 

 

 

6.10 Tillförlitlighet och giltighet 

Med begreppet validitet menar man relevans eller giltighet. Insamlad data måste 

vara relevant för den valda frågeställningen. Validiteten i en intervjuundersökning 

är oftast hög eftersom man under intervjun kan ändra frågorna så att de passar 

frågeställningarna. Informanterna kan själva beskriva detaljer som de anser vara 

viktiga för frågeställningarna. Ett anpassningsbart skeende, som i detta fall är en 

intervju, där frågorna kan ändras efterhand ger undersökningen högre validitet.126 

Reliabilitet påvisar exakthet eller precision vilket kan beskrivas som 

undersökningens tillförlitlighet och noggrannhet. Gällande intervju som 

undersökningsmetod kan det vara svårt att få en hög reliabilitet då det kan finnas 
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många faktorer som påverkar informanten. Intervjuaren och intervjusituationen 

kan vara något som påverkar informantens utsagor. För att få högre reliabilitet på 

undersökningen bör forskaren behandla data med stor noggrannhet för att inte 

blanda ihop vem som sagt vad.127 Undersökningen kom att bli en intervjustudie på 

en skola då den skiljer sig från andra skolor i närheten med antalet 

andraspråkselever. Skolan ligger i ett medelstort samhälle med cirka sextiotusen 

invånare. Skolan är en lågstadieskola med fyra klasser i varje årskurs där lärarna 

bildar arbetslag efter vilken årskurs man arbetar i. Lärarna i de olika arbetslagen 

har ett nära samarbete där de samplanerar all undervisning. Resultatet på studien 

kunde ha sett annorlunda ut om undersökningen hade gjorts på fler skolor. 

Eftersom skolan har ett mycket större antalandraspråkselever än de andra skolorna 

så kan läs- och skrivundervisningen se annorlunda ut. Lärarna har arbetat olika 

länge vilket var något som kunde tänkas påverka valet av undervisningsmetoder. 

Det nära samarbetet och samplaneringen mellan arbetslagen är dock något som 

kunde påvisa validiteten av studien då intervjun innefattade lärare som arbetat 

varje årskurs under åren på denna skola. För att få relevanta frågor till intervjun 

formades dessa efter studiens syfte och frågeställningar. Följdfrågor ställdes i de 

fall som jag inte tyckte att jag fick svar på frågan, vilket har medfört att validiteten 

på intervjuerna har blivit större. För att läsaren ska kunna bedöma studiens 

tillförlitlighet har jag redogjort för mina val och genomförande på ett tydligt sätt.  

6.11 Beskrivning av informanterna  

I studien har intervjuer skett med en specialpedagog och två andra pedagoger med 

olika lång yrkeserfarenhet. Nedan ges en översikt av informanternas egna 

beskrivningar. Specialpedagogen utbildade sig först till lärare mot de yngre 

åldrarna och tog examen 1995. Efter några år som lärare så valde hon att studera 

till specialpedagog samtidigt som hon arbetade och blev klar våren 2003. Sedan 

dess har hon varit verksam på skolan. Hennes nuvarande arbetsuppgifter är att i 

mindre elevgrupper och individuellt stötta de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Tillsammans med en kollega har hon svenska som andraspråk, 

SVA-undervisning, med andraspråkselever dagligen. Dessa elever går i årskurs 1 

och 2.  Pedagog 1 blev färdig lärare 2005 och har sedan 2010 varit anställd på den 

aktuella skolan. Hon arbetar med elever från förskoleklass till klass tre och är 

ämneslärare i NO. Hennes nuvarande tjänst är som klasslärare i en klass 1. 

Pedagog 2 har en grundlärarutbildning med inriktning mot de yngre åldrarna. Hon 

arbetar tillsammans med specialpedagogen i hennes grupper samt har hon också 

individuella undervisningsmöten med elever som har det behovet. 

 

7 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av resultatet där materialet 

presenteras under relevanta rubriker som täcks in av studiens syfte och 

frågeställning. När resultatet har sammanställts har en analys av materialet skett i 

en innehållsanalytisk metod. Denna metod beskriver Eriksson Barajas m.fl. som 

innebär att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerar data för att 

lättare kunna identifiera mönster och teman där målet är att beskriva och 
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kvantifiera specifika fenomen. Efter att materialet har transkriberats har detta alltså 

skett för att erhålla mönster och likheter och skillnader i materialet och detta 

beskrivs nedan.128 Larsen beskriver även hon innehållsanalytisk metod och hon 

menar att syftet just är att ”identifiera mönster, samband och gemensamma drag 

eller skillnader”. När transkriberingarna har sammanställts och reducerats har en 

fenomenografisk ansats använts.129 Utgångspunkten med denna ansats beskriver 

Fejes och Thornberg att vi människor är olika och förstår den omgivande världen 

på olika sätt vilket är av intresse när materialet sammanställts och analyserats och 

resultatet av frågeställningarna redovisas nedan.130  

Efter varje fråga analyseras också svaren med verktygen SAMR och TPACK.. 

Därefter presenteras resultatet från webbenkätsundersökningen och analyseras 

även de genom verktygen SAMR och TPACK. 

 
7.1 Vilka digitala verktyg använder du dig av i undervisningen med    
andraspråkselever och elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Pedagog 2 använder sig av iPads under ungefär hälften av undervisningstiden med 

andraspråkselever och något mer med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Anledningen till att det inte används i mer utsträckning med andraspråkseleverna 

är att hon känner sig ganska ny på området och att det är nu på senare tid som hon 

har fått vetskap om nya appar med det syftet. Hon säger att hon mer och mer 

använder sig av dator med talsyntes med andraspråkseleverna då det är bra att få 

höra bokstavsljuden. Alla tre informanter är eniga om att det finns stora likheter i 

inlärningen mellan andraspråkselever och elever med läs- och skrivsvårigheter och 

det är mycket som man kan göra på samma sätt med båda grupperna.  

Specialpedagogen använder sig av dator och iPad i sin undervisning med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning än Pedagog 1 och Pedagog 

2. Hon säger att gränsen mellan de två berörda elevgrupperna är svårt att utmärka 

för de elever de har i sina grupper är till 90% andraspråkselever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

Pedagog 1 har svårt att benämna hur stor del av hennes undervisning som enbart 

består av digitala verktyg. Hon önskar att varje klass hade en egen uppsättning av 

iPads eller datorer vilket inte är fallet nu då hela arbetslaget ska dela på ett fåtal 

elevdatorer. Detta gör att hon har svårt att planera in kontinuerlig användning av 

datorer. Pedagogerna nämner även att deras elevgrupper består av hundra procent 

andraspråkselever där många har långsam inlärning. Med hjälp av det ljudande och 

talande tangentbordet kan lärarna anpassa undervisningen från elever som inte kan 

ett enda bokstavsljud till elever som skriver längre och mer avancerade texter. Här 

kan man dra paralleller till det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar 

om den proximala utvecklingszonen.131 

 

Med analysverktyget SAMR har jag kommit fram till att Specialpedagogen 

befinner sig i steget som kallas Modifiering som innebär att tekniken bidrar till att 

uppgifter och arbetssätt utformas annorlunda då hon använder sig av digitala 

verktyg i större utsträckning än vad de andra pedagogerna gör. De andra två 

pedagogerna har dock en vision av att använda dessa verktyg mer av sin 

undervisningstid men brist på uppsättning av datorer och läsplattor samt brist på 
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kunskap att undervisa med dessa gör att kontinuerlig användning inte sker. 

Pedagog 1 och 2 hamnar därför i steget som kallas Effektivisering där tekniken 

ersätter andra verktyg för att effektivisera funktionellt arbete. 

 

 

 

 
7.2 I hur stor utsträckning använder du dig av digitala verktyg i din         
undervisning? 

Specialpedagogen och Pedagog 2 använder sig av iPads dagligen i sin 

undervisning. Pedagog 1 använder sig av både dator och iPad sporadiskt.   

 

Enligt SAMR-modellen hamnar pedagog 1 i steget som kallas Ersättning då hen 

sporadiskt använder sig av digitala verktyg och dessa blir en ersättare för andra 

verktyg. Specialpedagogen och pedagog 2 hamnar i steg Modifiering där tekniken 

bidrar till att uppgifter utformas annorlunda. Båda pedagogerna använder digitala 

verktyg dagligen i sin undervisning och då ser jag det som att deras arbetssätt 

utformas annorlunda. 

 

 
7.3 I hur stor utsträckning använder alla eleverna på skolan digitala verktyg 
     i sin undervisning? Hur stor är tillgången av digitala verktyg på skolan? 

Alla tre nämner att skolan har alldeles för få digitala verktyg. Tvåorna har 24 

elevdatorer och ettorna har 22 elevdatorer att dela på och det blir svårt att få till en  

regelbundenhet samt en flexibel och fri användning av dessa då det finns mellan 

65-80 elever i varje årskurs. Alla önskar all varje klassrum var utrustade med ett 

antal fasta datorer som skulle kunna ingå i det dagliga arbetet i alla ämnen. 

Pedagog 1 berättar att en kollega i hennes arbetsteam har en dag i veckan som hon 

använder alla elevdatorer och arbetar med metoden ASL, men hon känner att 

hennes elevgrupp inte är ”där” ännu.  

 

Pedagog 1 berättar om en kollega som regelbundet undervisar sina elever i läs- och 

skrivinlärning genom ASL-metoden, att skriva sig till läsning. Hade den kollegan 

varit en informant i detta arbete och jag hade analyserat denne med SAMR-

verktyget så hade hen hamnat i steget modifiering. ASL-metoden innebär att 

eleverna enbart skriver på datorer, både enstaka ord och/eller långa berättelser. 

Eleverna arbetar med en skrivarkompis och på så vis blir de medvetna om sitt eget 

lärande, om hur andra också lär, förstår och tänker.  

 
7.4 Hur kan en lektion se ut, på gruppnivå och individuellt, där digitala 
verktyg används? 

Pedagog 1 känner att hon knappt kan säga eller utvärdera användandet av digitala 

verktyg i hennes klass. Dock har vissa elever 20 minuter varje onsdag där de börjat 

arbeta på två elevdatorer. Då lämnar de klassrummet och sitter med antingen 

läraren eller lärarassistenten och skriver berättande texter efter deras förmåga. 

Pedagog 2 berättar om en lektion med 2-4 andraspråkelever från årskurs 1. Hon 

börjar med att hämta eleverna från deras ordinarie klass. Tillsammans går de till ett 

rum där undervisningen ska ske. Hon har tillgång till två iPads den här lektionen. 

Eleverna får arbeta i par med ett app på Ipaden som heter ”Ordens Magi”. Den 

innefattar alfabetet med både versaler och gemener, hur de ser ut och hur de låter. 

Eleverna kan bilda ord och appen har talsyntes och bilder. Hon säger att det är en 
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väldigt bra app som hon använder mycket. När eleverna får arbeta i par så tränar 

de också sitt sociala beteende. Lundgren m.fl, beskriver i det sociokulturella 

perspektivet att lärandet ska ske via socialt samspel i interaktion och i 

kommunikation med andra individer.132 Specialpedagogen beskriver en lektion då 

hon arbetar enskilt med en elev som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven går i 

klass 2 och har svårt att läsa och skriva men det går bättre på dator. Datorn har ett 

program installerat som heter Skolstil och till det finns ett talsyntesprogram som 

heter Ljuda. Eleven skulle under den här lektionen skriva en faktatext om hajar 

som hens klasskamrater gjorde samtidigt med sin lärare i deras klassrum. 

Programmet är utformat med linjer när man skriver så det ser ut som ett linjerat 

papper. På så vis så får eleverna se hur bokstäverna ska ligga även när de skriver 

med penna. Varje bokstav ljudas av en röst och när radbyte sker så säger rösten 

hela raden du har skrivit. När eleven är klar med sin text så kan hen få hela texten 

uppläst av Ljuda. Specialpedagogens elev hade en tankekarta och en bild som stöd 

för dagens arbete. Efter 40 minuter så är lektionen över.  

 

Specialpedagogen och pedagog 2 använder tekniken både socialt och utanför 

klassrummet och flyttar därmed fokus från tekniken till uppgiften och lärandet 

vilket innebär att de båda hamnar i steg Modifiering. Pedagog 1 vill inte utvärdera 

användandet och hamnar inte i något steg i SAMR-modellen. 

 
 
7.5 Vilken utveckling kan du se hos andraspråkseleverna efter användandet 
av iPads och datorer i undervisning? 

Pedagog 2 säger sig se en stor skillnad på andraspråkselevernas läs- och 

skrivutveckling sen de digitala verktygen kommit in i undervisningen. Hon säger 

att det är svårt att säga om det beror enbart på det då de inte används så länge och 

att alla barn är olika. Men i ”hennes värld” så gynnar det andraspråkselevernas läs- 

och skrivutveckling. Hon vill tillägga att bland dessa elever så är det inte alla som 

har digitala redskap hemma i samma utsträckning som de flesta svenska barn. Med 

svenska barn så menar hon barn som har svenska som förstaspråk och som har 

föräldrar och morföräldrar som är från Sverige. Pedagog 1 vill inte svara på denna 

fråga då hon inte har vetskapen för att hon inte arbetat med digitala verktyg i 

undervisning under så lång tid som skulle behövas för att ge ett rättvist svar. 

 
7.6 Vilken utveckling kan du se hos elever med läs- och skrivsvårigheter efter 
användandet av iPads och datorer i undervisning? 

Specialpedagogen nämner att hon kan se vissa skillnader på elever hon följt från 

förskoleklass till tvåan på deras utveckling av att lära sig skriva och läsa. Hon 

tycker att eleverna lär sig snabbare när digitala verktyg används. De andra två 

informanterna har svårt att ge ett bra svar då dessa elever mest arbetar med digitala 

verktyg tillsammans med specialpedagogen. Alla infornater ser ett stort intresse 

hos elevrna då det gäller användandet av digitala lärmedel och det är säkerligen för 

att de lär sig lättare med dessa hjälpmedel. I Vygotskijs och det sociokulturella 

perspektivet beskriver Lundgren m.fl. att elevernas intressen och förmågor ska tas 

tillvara i perspektivet.133 Lundgren m.fl, beskriver i det sociokulturella 

                                                           
132 Lundgren m.fl., 2012 s. 95. 
133 Lundgren m.fl., 2012, s. 85. 
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perspektivet att lärandet ska ske via socialt samspel i interaktion och i 

kommunikation med andra individer.134 

 
 
7.7 Hur ser användningen ut av digitala verktyg, av den resterande 
personalen på skolan?  

All personal har en egen bärbar dator och alla använder sig av skolportalerna Skola 

24 och Unikum vilka är portaler för närvaro och frånvaro samt 

dokumentationsportaler för bedömning av eleverna. Båda sidorna har även 

föräldrarna möjlighet att gå in på. Alla tre är överens om att användandet av 

digitala verktyg på skolan är olika från person till person. Vissa använder bara 

datorn till mailanvändning och vissa använder den till allt från att visa NO-filmer 

till bedömning till musik till att klassblogga med mera. Rektorerna på skolan vill 

gärna se mer användning av datorerna när personalen ska kommunicera med 

varandra och pratar gärna om Office365 och alla applikationer som detta program 

innehåller. Dock tror informanterna att inte alla vet hur de ska använda alla 

applikationer.  

 

Utifrån analysverktyget TPACK har jag kommit fram till denna slutsats vad gäller 

svaren på mina frågor. Alla tre pedagoger har kompetenserna TK, CK, PK, PCK 

och TCK vilka innebär att de har teknisk kompetens då de använder de tekniska 

kunskaper och resurser som finns att tillgå så som pennor, papper, datorer och 

iPads. De har ämneskunskap och pedagogisk förmåga samt även en kombination 

av de båda, pedagogisk förmåga och ämneskunskap som  innebär att de har 

förmågan och de ämneskunskaper som en lärare ska ha för att anpassa 

undervisningen till fördel för eleverna. Alla tre använder sig av sin tekniska 

kompetens och ämneskunskap i en del av sin undervisning och när det sker så kan 

de använda sig av de olika tekniska lösningarna de har tillgång till. På så sätt får 

eleverna nya infallsvinklar och arbetssätt i det ämnet de studerar. TPK, teknisk 

kompetens och pedagogisk förmåga är den sammansättning som alla tre saknar. 

Den innebär att läraren använder olika program och till exempel bloggar i sin 

undervisning.  

 

 

  

 
 

 

 

                                                           
134 Lundgren m.fl., 2012 s. 95. 
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7.8 Webbenkätsundersökningen 

 
290 personer har svarat på enkäten och analysen visar att de flesta svarade på den 

de första dagarna efter jag delat den i grupperna. 

 

Av svaren att döma på undersökningen så kan man läsa att majoriteteten är positiv 

till digitala hjälpmedel inom skolan. Många av målpopulationen använder digitala 

hjälpmedel mer med elever som har läs – och skrivsvårigheter än med 

andraspråkselever. Hos nästan hälften av alla tillfrågade pedagoger finns det 

digitala verktyg tillgängliga för alla elever. De flesta anser att andraspråkelever lär 

sig bättre när det används digitala medel i undervisningen och svaren på samma 

fråga fast riktade till elever med läs – och skrivsvårigheter var nästintill identiska. 

De flesta av de tillfrågade anser att elever med svenska som andraspråk och elever 

med läs – och skrivsvårigheter lär sig att läsa bättre med digitala hjälpmedel.  

  



 

 
45 

 
8 Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur tre pedagoger anger att de arbetar 

med digitala verktyg för att främja läs- och skrivinlärningen hos elever med läs- 

och skrivsvårigheter och med andraspråkselever i skolans tidigare årskurser samt 

att genom en webbenkätundersökning undersöka hur pedagoger arbetar med dessa 

verktyg. 

 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Hur påverkar användningen av digitala verktyg i läs- och skrivinlärningen 

för elever med läs-  och skrivsvårigheter och elever med svenska som 

andraspråk? 

 Hur beskriver pedagogerna på ett mer detaljerat sätt hur digitala verktyg 

gynnar läs- och skrivinlärningen? 

 

 

Utifrån syfte och frågeställningar har huvudresultatet i studien varit att 

informanterna arbetade mer och mer med digitala verktyg i undervisningen. 

Pedagogerna har alla uppgett att de finns för få digitala verktyg på skolan de 

arbetar på. Diskussionen inleds med en metoddiskussion efterföljt av en 

resultatdiskussion.  

 
8.1 Metoddiskussion 

 

8.1.1 Intervjustudie  
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod. Enligt 

Barajas m.fl. innebär kvalitativa datainsamlingsmetoder att kunskaper samlas in 

för att ge en större förståelse för det man avser undersöka. Intervjuer kan 

genomföras på olika sätt. Intervjuerna som var halvstrukturerade genomfördes öga 

mot öga med informanterna både för att jag skulle kunna avläsa deras kroppsspråk 

men även att för att kunna ställa följdfrågor för att få en tydligare förståelse för 

informanternas utsagor. Min förförståelse för användning av digitala verktyg var 

något som påverkade valet att ställa följdfrågor till informanterna även om jag 

försökte distansera mig och fokusera på syftet och frågeställningarna under 

intervjuerna. Tidsaspekten kom att bli en faktor som påverkar studien. Hade fler 

skolor besökts hade utfallet säkerligen sett annorlunda ut och större variationer på 

undervisningen framträtt. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 

noggrant för att inte gå miste om relevant information. Sedan skedde en analys i 

flera steg av svaren från informanterna för att likheter och skillnader skulle bli 

framträdande. Jag har analyserat svaren som pedagogerna gett mig genom att 

använda mig av SAMR-modellen och  det teoretiska ramverket TPACK. Genom 

att analysera pedagogernas svar med SAMR-metoden så ligger två av pedagogerna 

i Ersättningssteget och en i Effektiviseringssteget. Specialpedagogen är den 

informant som kommit längst på SAMR-stegen då hen använder sig regelbundet 

av digitala verktyg, både i sin undervisning med elever som har svenska som 

andraspråk och med elever som har någon form av läs- och skrivsvårighet. 

Pedagog 1 arbetar även hen regelbundet med digitala verktyg i sin undervisning 

och eleverna får även samarbeta. Det enda om fattas för att de båda ska hamna i 
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Modifieringssteget är att de ännu inte publicerar skoluppgifter över internet eller 

använder sig av internet i undervisningen. Analyserar jag svaren genom ramverket 

TPACK så har alla tre pedagogerna kompetenserna Pedagogisk kunskap, Teknisk 

kunskap och Ämneskunskap samt kan alla tre röra sig inom PCK och TCK-

områdena. Alla tre använder sig av tekniska lösningar i klassrummen för att ge 

eleverna nya infallsvinklar och arbetssätt. Det som ännu inte sker i dessa tre 

pedagogers klassrum är att de inte använder sig av bloggar, diskussionstavlor eller 

olika program i sin undervisning som är en del av kriterierna för området som 

kallas TPK, teknisk kompetens och pedagogisk förmåga.  

 

Antalet informanter och att de alla arbetar på samma skola bidrar till att 

variationen blir liten även om studien påvisade skillnader i undervisningen. Något 

som kan påverka utfallet på studien är att lärarna har arbetet olika länge och 

använder olika metoder i sin undervisning. Eftersom jag genomfört studien är det 

min tolkning och förståelse av intervjun som skrivits fram i resultatet vilket kan 

medföra att en annan forskare kan få ett annat resultat även om de borde vara 

jämbördiga. Däremot kan man inte generalisera undersökningen utan den enbart 

visar hur man arbetar på den utvalda skolan. 

 

8.1.2 Webbenkätsundersökning  
Den andra metoden som användes var enkätundersökning och den valdes för att nå 

ut till många och att den skulle vara enkel att svara på samt inte tidskrävande. 

Detta examensarbete handlar om digitala verktyg och jag ville gärna att min 

enkätundersökning skulle ske via dessa. En fördel med att använda sig av 

enkätundersökningar i en studie är att den tillfrågade kan välja att fylla i sina svar 

när det passar denne.135Att göra en webbenkät är ett enkelt sätt att nå ut till flera 

personer därför att det inte krävs mycket av den tillfrågade och går snabbt att svara 

på. Min vision var att inte ha för många påståenden och inte för många 

svarsalternativ. Enkäten bestod av 9 frågor och 290 anonyma lärare, speciallärare 

och specialpedagoger svarade på den. Det jag kan uppleva som negativt med valet 

av metod är att enkäten var inte personinriktad för hade den varit det så hade 

svaren kanske kunnat vara mer utförligare. Det som också skulle kunna göra 

webbenkäten bredare var att den tillfrågande hade haft ett ställe i enkäten att fylla i 

vilken åldersgrupp den arbetade med och dennes specifika yrkesroll samt ett 

kommentarsfält. Enkäten i denna studie innehöll inte detta.  

 

Då en del av undersökningen också gjordes på ett digitaliserat sätt via en webbsida 

vars syfte är webbundersökningar så gick efterarbetet av sig själv då alla verktyg 

redan finns för att summera svaren. Kvantitativa metoder passar bäst för att mäta 

själva vidden av en undersökning och därför valdes denna metod.136 Dessvärre kan 

enkät som metod bringa en viss svaghet då den tillfrågade inte har möjlighet att via 

enkäten ställa kompletterande frågor som kan uppstå eller om det uppkommer 

svårigheter med enkäten.137 Denna metod har valts för att den ger möjlighet till ett 

stort antal respondenter trots att tillgänglig tid varit mycket begränsad.138 Några av 

de som svarade på enkäten har skickat kritik via mail till mig efteråt där de önskat 

                                                           
135 Eliasson, 2013, s. 29. 
136 Eliasson, 2013, s. 30. 
137 Ejlertsson, 2014, s. 12. 
138 Larsen, 2014, s. 47. 
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fler punkter i enkäten för att jag skulle få ett mer specifikt svar. Ett önskemål var 

att det skulle funnits en del i enkäten där den tillfrågade fick skriva vilken ålder på 

eleverna hen arbetade med. Ett annat önskemål var att veta vilket område i landet 

de tillfrågade bodde.  
  
8.2 Resultatdiskussion  

 

8.2.1 Hur påverkar användningen av digitala verktyg i läs- och skrivinlärningen 
för elever med läs-  och skrivsvårigheter och elever med svenska som 
andraspråk? 
 

Hultin & Westman skriver i sin artikel att elever som lär sig långsamt har stor 

hjälp av talsyntes för exempelvis upprepning av bokstav eller ord och på det sättet 

lära sig i sin egen takt. Vidare menar författarna att de även kunde se att eleverna 

använde sig av mer varierande genrer och att de skrev längre och helare texter.139 

Även Agélli Genlott & Grönlunds studier visade på skillnader mellan elever som 

använt sig av digitala verktyg i sin undervisning jämfört med elever som utbildats 

på det traditionella sättet. Deras studie påvisade att de elever som tidigare 

presterade lägst fick bättre resultat samt att flickor och pojkar hade ett mer jämlikt 

resultat. I den sista studien som Agélii Genlott & Grönlund gjorde, 2016, så visade 

det sig att elever med läs – och skrivsvårigheter som använde sig av digitala 

hjälpmedel kunde producera texter med hjälp av talsyntes och talande tangentbord 

när de gjorde de obligatoriska nationella proven för åk 3.140,141 Det som bland 

annat framkom i Takalas undersökning var att elever med läs – och 

skrivsvårigheter blev mer motiverade och de skrev texter med goda egenskaper 

efter att de börjat använda ASL-metoden i sin undervisning.142 Basram skriver att 

användandet av digitala hjälpmedel kan främja andraspråkselevers språkutveckling 

då detta kan vidga deras ordförråd och deras begreppsförståelse.143 Basram menar 

på att eleverna får även tillgång till det svenska språket på flera sätt när de 

använder digitala verktyg.144 Trageton hänvisar bland annat till C.T. Schrader där 

resultatet visat på en snabbare utveckling att skriva på dator än för hand. Data 

analyserades i åtta klasser där datorn användes som skrivverktyg och resultatet 

visade att det var klart bättre resultat i dataklasserna än handskrivningsklasserna.   

Trageton menade att uppgiften blir motiverande utifrån elevernas egna intressen 

och läsa och skriva kopplas samman.145 

 

Informanterna ansåg att det gynnade båda elevgrupperna vid användandet av 

digitala verktyg i deras undervisning. Specialpedagogen hade mer erfarenhet än 

Pedagog 1 och 2 i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Under den tid 

hon arbetat på skolan med dessa elever så kunde hon märka att majoriteten har 

lättare att lära sig läsa och skriva när de får använda en dator eller iPad med 

talsyntes där bokstäver och ord läses upp samtidigt som eleven ser på bokstaven 

och ordet på skärmen.  

                                                           
139 Hultin & Westman, 2014. 
140 Takala, 2013. 
141 Takala, 2013. 
142 Takala, 2013. 
143 Basaran, 2016, s. 22. 
144 Basaran, 2016, s. 77. 
145 Trageton, 2005, s. 170–177. 



 

 

48 

Enligt webbenkätsundersökningen så var hela 90% positivt inställda till att digitala 

verktyg gynnar läs – och skrivinlärningen hos elever med läs – och 

skrivsvårigheter och 70% av de tillfrågade ansåg att dessa elever lär sig lättare med 

digitala verktyg. 
 

8.2.2 Hur beskriver pedagogerna på ett mer detaljerat sätt hur digitala verktyg 
gynnar läs- och skrivinlärningen? 
Pedagog 2 och specialpedagogen arbetar dagligen med andraspråkselever i 

smågrupper eller enskilt och säger båda att dessa elever, med svenska som 

andraspråk, har betydligt lättare att lära sig bokstäver och ord med digitala verktyg 

än om det skulle ske utan dessa. Talsyntesen hjälper mycket då eleverna behöver 

höra hur ljudet hör ihop med bokstaven. Enligt min webenkätundersökning så var 

majoriteten överens angående att digitala verktyg gynnar läs – och 

skrivinlärningen hos andraspråkselever.  

Det man kan se är att de flesta är positiva till att använda sig av digitala verktyg i 

undervisning där elever med svenska som andraspråk finns och där elever med läs 

–  och skrivsvårigheter finns. I analysen av webbenkätsundersökningen så ser man 

att det finns digitala verktyg åt alla elever på 60% av de tillfrågades arbetsplats. 

Man kan också se att i undervisning med andraspråkselever används digitala 

verktyg hos cirka 50% av de tillfrågande. Det kopplar jag till Basaran som skriver 

att skolorna kan ha lite svårt att hänga med i den digitala utvecklingen samt att det 

krävs en hel del av pedagogerna för att lära känna den digitala ”världen”.146 Både 

Livingstone147 och Skolinspektionen148 tar upp att det finns en brist på kompetens 

och olika syn på digitala hjälpmedel i undervisning men att detta inte ska få oss att 

tro att användandet av dessa verktyg är negativt på grund av det.    

Nurnilaaksos studie visar att lärare är skeptiska när det kommer till att använda 

datorn som ett verktyg. Efter studien som gjordes så kom det fram att lärarna som 

var med i den tyckte det var viktigt att lära av varandra och det digitala 

berättandet.149 Enligt Damers jämförelsestudie så spelade lärarens kompetens den 

största rollen.150 

 

  

 

9 Konklusion 
 

Varför har vissa barn lättare att lära sig läsa och vissa barn har det svårare och vad 

beror det på? Är samhället så pass förändrat att vi alla behöver olika sätt att lära 

oss? Vi kommer alla från olika förutsättningar med olika ryggsäckar och det gör 

även unga elever som ska in i skolans värld. Måste alla barn läras på samma vis 

eller behöver det bli mer individanpassat? Eller kan det vara så att vi är bättre på 

att testa metoder i läs – och skrivinlärning som gynnar alla individer. Under mina 

fyra år som jag befunnit mig i skolans värld, både som student och verksam 

ickefärdig pedagog, så har jag stött på dessa elever som har svårt med att läsa och 

skriva.  

 
                                                           
146 Basaran, 2016, s. 57-63. 
147 Livingstone, 2011, s. 11-13. 
148 Skolinspektionen, 2012. 
149 Nurnilaaksos, 2015, s. 99–107. 
150 Damber, 2013, s. 96–10 



 

 
49 

Alla informanter var eniga om att skolan skulle behöva fler digitala verktyg för att 

eleverna skulle kunna arbeta regelbundet och planerat med dessa. De var alla 

försiktiga med att säga att de digitala verktygen gynnade eleverna i deras läs- och 

skrivutveckling på grund av de inte hade så omfattande historiska grunder att gå 

på. Dock kunde specialpedagogen se skillnad under den tiden hon hade arbetat 

med digitala verktyg i sin undervisning. Pedagogerna ansåg att de hade svårt att 

använda sig av de digitala verktygen och det kan bero på rädsla eller okunskap. De 

skulle kanske behöva kommunicera mer om dessa i sin personalgrupp eller kanske 

kräva en fortbildning.  

 

Slutsatsen jag kan se med webbenkätundersökningen som gjordes till denna studie 

är att digitala verktyg gynnar de flesta elever både de med läs- och skrivsvårigheter 

och andraspråkselever. Dock ser jag att trots vårt digitala samhälle så är de digitala 

verktygen inte så implanterat i skolans värld ännu. Jag har trots detta inte stött på 

något markant motstånd till digitala verktyg. Vad är det som säger att det skulle 

vara negativt att både använda sig av penna och tangentbord? Kan det vara den 

uteblivna kompetensen bland lärare som innebär ett visst motstånd till att använda 

sig av digitala verktyg, som Skolinspektionens undersökning visade? Det är ett 

krävande arbete för lärare att börja undervisa med digitala verktyg och det krävs 

tid att lära sig och bli trygg med dessa innan man introducerar det till eleverna. 

Hultin & Westman menade i sin studie att lärarnas arbetssätt ändrades i samband 

med att de digitala verktygen kom in i klassrummen. Det krävdes inte mer tid utan 

vissa utbildningstraditioner försvann och det kom in nya. Dock så krävs det 

fungerande teknik för att detta arbetssätt ska bli så gynnsamt som möjligt. Vem har 

inte stått längst fram vid tavlan i ett klassrum och ska använda någon form av 

digitalt verktyg som typisk den dagen, krånglar? Agélii Genlott & Grönlunds 

studie från 2016 visar att elever med olika former av svårigheter, trots detta, klarar 

av ett nationellt prov i åk 3, för att de använder sig av digitala hjälpmedel och 

Basram skriver att digitala verktyg kan hjälpa andraspråkselever att främja sin 

språkutveckling. Det som presenterats i studierna jag valt att bygga detta 

examensarbete på visar på att digitala verktyg ger ett positivt resultat för elevers 

läs – och skrivinlärning vilket skapar mer motivation hos både elever och lärare. 

Det skapar även en positivare självbild hos de elever som lyckas efter att kanske 

ha haft det svårt med läsningen och skrivningen i skolan. Jag syftar till vad Taube 

skriver om barns självbild att förutsättningen för en god inlärning är att vara fri 

från stress och att få vara i en förstående atmosfär där det finns stöd och där alla 

elever är accepterade. Det finns undersökningar som visar att sambandet mellan 

låg självbild och låg prestation är starkare än sambandet mellan god självbild och 

hög prestation däremot kan en positiv självbild leda till maximalt utnyttjande av 

dina elevers resurser. Situationer som ger bättre självbild ger även bättre 

prestationer hos eleverna och bättre prestationer skapar mer motivation. Min 

slutsats av allt i detta arbete är att jag ser positivt på att använda digitala verktyg i 

undervisning med alla elever, oavsett svårighet eller andraspråkselev och är 

förväntansfull på kommande forskning som pågår angående digitala verktyg i 

skolans värld. Jag har stött på och stöter dagligen på elever som har läs – och 

skrivsvårigheter och andraspråkselever som har svårt att lära sig läsa och skriva på 

det traditionella sättet och det finns andra sätt för dessa elever som gynnar deras 

lärande.  
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10 Vidare forskning 
I denna studie var mitt syfte att undersöka hur pedagoger arbetar i läs- och 

skrivinlärningen med digitala verktyg hos andraspråkselever och elever med läs- 

och skrivsvårigheter i skolans tidigare årskurser. Det framkom att de arbetade 

olika mycket med dessa verktyg och trots att det finns lite forskning inom detta 

område så var alla överens om att det är positivt att använda sig av datorer och 

iPads i undervisningen med denna grupp av elever. Det vore intressant att forska 

vidare för att på ett framgångsrikt sätt se om digitala verktyg gynnar läs- och 

skrivinlärningen hos andraspråkselever och elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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Bilaga 1 

 
 
Informationsbrev 
 

Hej, mitt namn är Malin Israelssin och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Högskolan Dalarna. 

För tillfället håller jag på att skriva examensarbete 2 där syftet är att undersöka hur 

lärare arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivinlärning med andraspråkselever 

och elever med läs-och skrivsvårigheter genom sin undervisning. För att få en 

inblick i hur lärare arbetar har jag valt intervju som undersökningsmetod. 

Under 1 vecka i maj kommer jag att genomföra intervjuer på din skola och 

undrar om du kan tänka dig att delta. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Intervjumetoden som jag valt är en halvstrukturerad modell som innebär att 

frågorna är öppna och jag kan ställa följdfrågor under tiden. 

Intervjun kommer att pågå cirka 10-15 minuter och kommer att spelas in för att jag 

i ett senare skede lättare ska kunna skriva ihop svaren till textform. Ditt deltagande 

i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna och det som framkommer under intervjun kommer sedan att 

sammanställas och det mest relevanta för undersökningen kommer att tas med. 

Det som framkommer under undersökningen kommer behandlas konfidentiellt, det 

vill säga att både du och det som sägs kommer att vara anonymt och icke 

identifierbart. Det är enbart jag och min handledare som kommer ha tillgång till 

materialet. 

Med vänlig hälsning, 

Malin Israelsson 

h12malre@du.se 

Telefon nr: 0703-40 54 84 
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Bilaga 2 

 
 Intervjufrågor 
 

1. Vilka digitala verktyg använder du dig av i undervisningen med 

andraspråkselever och elever med läs- och skrivsvårigheter? 

2. I hur stor utsträckning använder du dig av digitala verktyg i din undervisning? 

3. I hur stor utsträckning använder alla eleverna på skolan digitala verktyg i sin 

undervisning? Hur stor är tillgången av digitala verktyg på skolan? 

4. Hur kan en lektion se ut, på gruppnivå och individuellt? 

5. Vilken utveckling kan du se hos andraspråkseleverna efter användandet av 

iPads och datorer i undervisning? 

6. Vilken utveckling kan du se hos elever med läs- och skrivsvårigheter efter 

användandet av iPads och datorer i undervisning? 

7. Hur ser användningen ut av digitala verktyg, av den resterande personalen på 

skolan?  

 


