
Student  

Ht 2015 

Examensarbete, 30 hp 
Speciallärarprogrammet med intriktning svenska, 90 hp 

 

Teknikens under? 

Elevers upplevelse och skolans implementering av digitala 
verktyg som redskap för lärande vid dyslexi  

Margareta Bonnedahl 
 

 

 

 





 

Abstract 

 
This study investigates dyslexic upper secondary students’ experiences from using digital technology 

for learning. It also examines how schools introduce digital technology to students with reading and 

writing disabilities, and the way schools implement and assess these students' use of digital 

technology for learning. Qualitative semi-structured interviews were carried out, involving six pupils 

and two special educators. The results show that digital technology can constitute a significant 

contribution in facilitating the learning experience of dyslexic students. However, there are 

considerable individual differences, both between how students perceive learning through digital 

technology and between their digital skills. Students lacking digital skills risk falling behind, and 

providing a supportive digital learning environment for these students is essential. The results also 

show that schools lack routines regarding the pedagogical implementation of digital technology, and 

that teachers may not have the digital skills necessary to provide sufficient support for students’ use 

of technology.  

 

Nyckelord: gymnasieskola, digitalt lärande, undervisning, lärmiljö, läs- och 

skrivsvårigheter 
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1 Inledning 

Inledningen presenterar kortfattat den digitaliserade skolan, och visar på att ytterligare 

forskning behövs om hur elever använder digitala verktyg för lärande. Efter en 

genomgång av studiens syfte och forskningsfrågor avslutas avsnittet med en 

beskrivning av studiens specialpedagogiska relevans.   

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och Sveriges skolor hör till de 

datortätaste i världen. Enligt Digitaliseringskommissionen har vi högst andel IT-

användare i alla åldrar, och så gott som alla har dator och internetuppkoppling hemma 

(SOU 2014:13). Enorma teknikinvesteringar har gjorts i skolan under de sista tjugo 

åren, inte minst i form av så kallade 1:1-satsningar där varje elev får tillgång till en egen 

dator eller surfplatta med internetuppkoppling. I en rapport från Skolverket (2013) 

framgår att det år 2012 gick 1,3 elever på varje elevdator i gymnasieskolan, och idag är 

antalet elevdatorer sannolikt ännu högre. Användningen av ny teknik är också ett av 

målen i läroplanerna för både grund- och gymnasieskola. Läroplanen för 

gymnasieskolan (2011) slår fast att eleverna ska kunna använda ”modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.  

 

Digitaliseringen av skolan har hela tiden gått hand i hand med antaganden om att den 

kommer att förändra lärandepraktiken (Lantz-Andersson, 2009; Tallvid, 2015), men 

forskning visar att det fortfarande råder osäkerhet om hur tekniken bäst ska integreras i 

klassrummet (Lantz-Andersson & Säljö, 2014; Nordmark, 2014; Tallvid, 2015). 

Lärande med digitala verktyg i skolan är också ett delvis underbeforskat område. 

Studier av 1:1-projekt är ofta utvärderingsstudier styrda av ett uppdrag (Tallvid, 2015) 

och många andra studier om lärande med digitala verktyg är mycket begränsade eller 

utförda utanför autentiska skolsituationer (Livingstone, 2012; Selwyn, 2011). Få studier 

har haft elevernas upplevelser i fokus (Zheng, Arada, Niiya, & Warschauer, 2014). Det 

finns alltså ett behov av mer forskning om hur elever använder och lär sig med digitala 

verktyg i skolsituationer. 

 

Digitala verktyg sägs ofta vara av särskild nytta för elever med dyslexi, genom till 

exempel användning av alternativa verktyg (Damsby, 2008; Lundgren, Ohlis, & 

Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, 2013; Östling, Gisterå, & Lavsund, 2008). 

Exempel på vanliga alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter är program 

för ordprediktion, taligenkänning, talböcker och talsyntes. Många av eleverna har haft 

tillgång till sådana verktyg redan på grundskolan, och de finns ofta förinstallerade på 

gymnasieskolornas elevdatorer. Förutsättningarna för en effektiv användning på 

gymnasieskolan borde alltså vara goda.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur några dyslektiska gymnasieelever förhåller sig till 

digitala verktyg i lärandesituationer, samt att ta reda på hur elevernas skolor organiserar 
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arbetet med digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Begreppet digitala 

verktyg omfattar i denna studie alla verktyg som bygger på digital teknik, som till 

exempel dator, smart telefon, surfplatta och olika programvaror.  

 

 Hur upplever dyslektiska elever digitala verktyg som redskap för lärande?  

 

 Hur beskriver skolornas specialpedagoger arbetet med digitala verktyg för elever 

i läs- och skrivsvårigheter? 

 

 Hur introducerar, implementerar och utvärderar skolorna användningen av 

digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

1.3 Specialpedagogisk relevans 

En egen bärbar dator och användningen av digitala verktyg har visat sig kunna ha 

fördelar för elever i behov av stöd (Hallerström & Tallvid, 2008; Östling m.fl., 2008). 

En del av speciallärarens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för lärande för dessa 

elever, och därför är det viktigt att få mer kunskap om vad elever i läs- och 

skrivsvårigheter själva tänker om sin användning av digitala verktyg. Eftersom 

elevernas användning kan antas ha en koppling till skolans implementering är det också 

intressant att undersöka hur skolor organiserar arbetet med digitala verktyg för den här 

elevgruppen, och att titta närmare på vilken roll speciallärare eller specialpedagog har i 

den processen. Större kännedom om vilka faktorer som påverkar dyslektiska elevers 

användning och icke-användning av verktygen kan ge insikt om hur speciallärare och 

skola bättre kan stötta deras lärande. 
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2 Forskningsbakgrund 

Bakgrunden inleds med en kortfattad redogörelse av studiens sociokulturella ansats. 

Vidare diskuteras digitalt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, liksom hur 

digitaliseringen påverkat synen på kunskap. Därefter redovisas forskning om hur 

lärandeprocessen och skolans lärmiljöer förändras av digitaliseringen. 

Implementeringen av digitala verktyg i skolan problematiseras, och efter en kort 

förklaring av dyslexibegreppet avslutas kapitlet med en beskrivning av de digitala 

verktygens specialpedagogiska roll. Här ligger fokus på forskning om hur elever och 

studenter i läs- och skrivsvårigheter upplever användningen av digitala verktyg. 

2.1  Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt sociokulturell teori är lärande är inte en individualistisk process, utan något som 

sker tillsammans med andra och genom användningen av kulturella redskap (Säljö, 

2013). Digitala verktyg är exempel på sådana redskap. Vygotskijs teori om mediering 

beskriver den samverkan som sker mellan redskapen, eller de kulturella artefakterna, 

och människors tankar och handlingar (Jakobsson, 2012; Vygotskij & Cole, 1978). 

Genom användningen av medierande redskap tolkar vi världen på ett visst sätt (Säljö, 

2013).   

 

För att förstå lärande måste vi ”förstå hur människor som lärande varelser interagerar 

med de tillgängliga kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver 

lärprocesser” (Jakobsson, 2012, s. 53). Säljö (2013) menar att det är svårt att konkret 

förstå hur lärandet går till eftersom det är osynligt (s.16). Det kan emellertid synliggöras 

när vi studerar människors användning av kulturella redskap och deras resonemang runt 

sitt lärande. Eftersom lärande också är beroende av den sociala praktik det uppstår i, 

räcker det inte heller att enbart undersöka individens lärande (Säljö, 2013).  

 

Lärande med kulturella redskap sker i olika faser (Säljö, 2013). I den första fasen får vi 

kontakt med ett för oss okänt redskap som vi ser som användbart i ett visst 

sammanhang. I nästa fas använder vi redskapet och lär oss att förstå hur det fungerar. Så 

småningom approprieras/ behärskas redskapet, för att till sist naturaliseras och bli en 

naturlig del av tillvaron. I approprieringsfasen kan individen behöva övervinna ett visst 

motstånd, beroende på exempelvis tidigare erfarenheter. Därför finns stora skillnader 

mellan hur olika individer approprierar ett kulturellt redskap. De främsta 

påverkansfaktorerna är enligt Säljö tid och omgivningens stöd, men han framhåller 

också att omgivningen har stor betydelse för individens motivation att appropriera ett 

nytt redskap.  

2.2  Digitalt lärande och en förändrad kunskapssyn 

Den digitala tekniken påverkar hela samhällsstrukturen genom att den ger direkt tillgång 

till människors kunskap, tankar och erfarenheter (Säljö, 2010). Därför förändras våra 

tidigare tolkningar av begreppet lärande och vad det betyder att lära sig något. När 

information finns konstant tillgänglig via mobila, interaktiva verktyg förändras också 
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synen på vad kunskap är (Hallerström & Tallvid, 2008; Lantz-Andersson & Säljö, 2014; 

Säljö, 2013). Kunskap skapas och delas utan begränsningar av tid och rum, och vi 

använder nya metoder för att läsa, skriva och söka kunskap (Lantz-Andersson & Säljö, 

2014; Livingstone, 2012; Säljö, 2013). Denna externalisering av kunskap ställer nya 

krav på människan, som i allt högre grad samverkar med de digitala artefakterna (Säljö, 

2013, s.189).  

 

En följd av externaliseringen är att lärande också kan ske i nätverk utanför det 

mänskliga medvetandet (Siemens, 2005). Enligt konnektivismen (Siemens, 2005) har 

alla tidigare teorier betraktat lärande som en process situerad i människan, utan att ta 

hänsyn till det lärande som nu lagras och behandlas av teknologi. Konnektivismen ser 

istället lärande som en svårgripbar process som delvis kan vara förlagd utanför 

individen. Kunskap uppstår inte genom memorering, utan genom samverkan med andra 

och genom skapande av samband (connections) mellan information i olika nätverk. 

Individen måste hela tiden välja, värdera och sortera information i lärandeprocessen.  

 

Externaliseringen påverkar förutsättningarna för lärande i skolan, och vi rör oss från en 

traditionell syn på läraren som kunskapsförmedlare till att se eleven som medskapare av 

kunskap. (Erstad, 2012; Hallerström & Tallvid, 2008; Lantz-Andersson & Säljö, 2014) 

Informationsexplosionen innebär att läraren inte längre har kunskapsmonopol och att 

det inte är lika viktigt att kunna memorera kunskap som tidigare (Lantz-Andersson & 

Säljö, 2014; Säljö, 2010). Det blir också allt viktigare att utveckla metastrategier för 

användningen av de digitala artefakterna, vilket kräver andra lärprocesser än de 

skolorna traditionellt varit inriktade på (Säljö, 2013, s. 19).  

2.3  Forskning om elevers digitala lärande 

Forskning om de digitala verktygens påverkan på elevers lärande spretar, och kommer 

inte sällan till helt olika resultat. Det är svårt att hitta samstämmig, oberoende empiri 

som stödjer antagandet att digitala verktyg förbättrar elevernas lärande (Lai & Pratt, 

2007; Lantz-Andersson, 2009; Livingstone, 2012; Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2015; Selwyn, 2011). Som nämnts i inledningen 

är studier som rapporterar förbättrade elevresultat ofta mycket begränsade eller utförda i 

sammanhang som inte självklart går att överföra till klassrumssituationer, medan andra 

initierats av intressenter med kommersiella syften (Livingstone, 2012; Selwyn, 2011).  

 

Även om det är svårt att dra generella slutsatser om att elevers lärande förbättras med 

användningen av digitala verktyg, finns ändå forskning som pekar i den riktningen. 

Användningen kan verka motivationshöjande och utveckla elevers förmåga att både 

samarbeta och arbeta självständigt, samtidigt som den ger möjligheter att organisera 

material och information (Erstad, 2012; Hallerström & Tallvid, 2008; Lai & Pratt, 2007; 

Zheng m.fl., 2014).  

 

En amerikansk studie (Zheng m.fl, 2014) undersökte gymnasieelevers tankar om digital 

teknik i klassrummet efter en 1:1-satsning. Eleverna såg många fördelar med 
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användningen. De ansåg bland annat att den bärbara datorn gjorde lärandet effektivare, 

att den bidrog till bättre skrivande, att de hade större tillgång till information, att de 

kunde dela med sig till och lära sig av sina kamrater, att användningen skapade 

engagemang för nya medier och att arbetet med datorn kändes relevant och aktuellt. 

Dessutom uppskattade eleverna möjligheten att få individanpassade instruktioner till 

olika uppgifter. Liknande elevsynpunkter framkommer i Tallvids (2010) utvärdering av 

en 1:1-satsning i Falkenbergs kommun. Elever ser alltså själva många fördelar med 

användningen av digitala verktyg för lärande.  

 

Eleverna i de nämnda studierna rapporterar dock samtidigt att användningen av digitala 

verktyg kan påverka lärandet negativt, till exempel genom att distrahera från uppgiften. 

I OECD:s (2015) senaste analys av PISA-resultaten nämns också distraktion som en 

möjlig förklaring till att hög datoranvändning i skolan snarare verkar ha en negativ än 

positiv effekt på inlärning. Elever som använde datorer måttligt i klassrummet hade 

visserligen bättre resultat än elever som sällan använde datorer, men de elever som ofta 

använder datorer hade sämst resultat av alla, oavsett socio-ekonomiska faktorer. I 

samma studie konstateras att läsförståelsen försämrats i de länder där elever ofta 

använder sig av internet för skolarbete, däribland Sverige (OECD, 2015).  

 

Olika programvaror presenteras ibland som en lösning på pedagogiska problem, men 

Lantz-Andersson (2009) och Sjödén (2015) varnar för en övertro på sådana verktyg. 

Även om den digitala tekniken rymmer stora möjligheter till exempelvis multimodal 

presentation och individuellt anpassad feedback, fungerar många digitala lärverktyg inte 

så. De innehåller istället vilseledande information, irrelevanta arbetsuppgifter och 

förenklar komplexa sammanhang som egentligen kräver eftertanke (Sjödén, 2015). 

Digitala läromedel ger inte heller alltid ett mer individuellt och självgående arbetssätt 

(Lantz-Andersson, 2009).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapen om vad som händer med lärandet när 

elever arbetar med digitala verktyg är både begränsad och delvis motsägelsefull. 

Lärandeprocesserna förändras med användningen, men det går inte att fastslå att 

eleverna får bättre skolresultat. Däremot verkar de digitala verktygen kunna ha positiv 

inverkan på lärandet på andra sätt. 

2.4  Implementeringen av digitala verktyg i skolan 

Implementeringen av digitala verktyg i skolan har varit en problematisk process, och de 

högt ställda förväntningarna på vad den nya tekniken skulle åstadkomma i klassrummet 

har sällan uppfyllts (Lantz-Andersson, 2009; OECD, 2015; Selwyn, 2011; Wastiau, 

Blamire, Kearney, Quittre, Van de Gaer & Monseur, 2013). Ökat antal datorer i skolan 

har till exempel visat sig ha liten effekt på elev- och läraranvändning (Wastiau m.fl., 

2013) Sverige ligger högt i europeiska jämförelser av tillgång till teknik i skolan, men vi 

är efter i användningen av den (SOU 2014:13).  
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Det finns flera orsaker till att den pedagogiska implementeringen inte varit helt 

framgångsrik. Först och främst måste de digitala verktygen integreras i den existerande 

skolpraktiken för att kunna fungera fullt ut som pedagogiska hjälpmedel, vilket inte 

alltid sker. (Hallerström & Tallvid, 2008; Lantz-Andersson, 2009). Tvärtom är det ofta 

så att digital teknik assimileras in i skolstrukturer på ett sätt som istället förstärker 

existerande organisation och praktik (Selwyn, 2011). En anledning till att de digitala 

verktygen har varit svåra att integrera i undervisningspraktiken kan vara att de utmanar 

hela den etablerade undervisnings- och lärandetraditionen (Säljö, 2010). Skolan har inte 

längre kontroll över informationsflödet och det lärande som medieras genom tekniken. 

 

En IT-strategi kopplad till skolans pedagogiska arbete är en förutsättning för effektiv 

IT-användning, och många skolor saknar eller har otydliga sådana (OECD, 2015; 

Myndigheten för skolutveckling, 2007). Enligt Skolverket (2013) finns IT-planer på 64 

procent av de kommunala gymnasieskolorna, men planerna beskriver sällan hur 

teknologin ska integreras i undervisningen, utan behandlar framför allt den tekniska 

utrustningen. Sex av tio skolor följer upp IT-planen varje år, enligt samma rapport.  

 

Det finns ett tydligt samband mellan lärares digitala kompetens och användningen av 

digitala verktyg i klassrummet (Fredriksson, Jedeskog, & Plomp, 2007), och en 

majoritet av svenska gymnasielärare tycker inte att de får tillräckligt pedagogiskt IT-

stöd (Skolverket, 2013). Otillräcklig pedagogisk support och brist på tid för att lära sig 

använda verktygen kan motverka en effektiv elev- och läraranvändning (Damsby, 2008; 

Wastiau m.fl. 2013). Skillnaderna är dock stora mellan olika skolor och klassrum när 

man tittar på teknikanvändning och tillgänglighet, viket skapar ojämlikheter (Håkansson 

Lindqvist, 2015; Selwyn, 2011). För att främja integreringen av digitala verktyg i den 

pedagogiska praktiken är stora satsningar på kompetensutveckling för lärare nödvändiga 

(Wastiau m.fl., 2013).  

 

Alla grupper har inte samma fördelar av digitala verktyg, och tekniken kan förstärka 

redan existerande ojämlikhet i skolan (OECD, 2015; Warschauer, Knobel, & Stone, 

2004). Socio-ekonomisk bakgrund, kulturell bakgrund och kön är exempel på faktorer 

som har betydelse för användningen (Biancarosa & Griffiths, 2013; Heemskerk, 

Volman, Admiraal, & Dam, 2012). I OECD:s (2015) rapport om lärande i den digitala 

skolan framgår att elever från socioekonomiskt svaga grupper inte använder skoldatorn 

lika effektivt som andra grupper, trots att skillnaderna i tekniktillgång och 

användningstid är små. För att göra digitala verktyg mer inkluderande är det av stor vikt 

att skolan tar särskild hänsyn till elevers olika förkunskaper, särskilt deras 

datorfärdigheter och språkkunskaper (Heemskerk m.fl., 2012). Dyslexi är en annan 

förutsättning att ta hänsyn till vid implementeringen av digitala verktyg i skolan. 

2.5  Dyslexi 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter används för att beskriva svårigheter med att läsa 

och/eller skriva, oavsett svårigheternas bakgrund. Koncentrationssvårigheter, bristfällig 

undervisning, begränsad övning i att läsa och skriva eller begåvning är exempel på 
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faktorer som kan inverka menligt på en individs läs- och skrivförmåga, enligt 

Specialpedagogiska myndighetens hemsida (http://www.spsm.se).  

 

Dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, är en underavdelning till generella läs- 

och skrivsvårigheter. Ungefär 5-8 % av befolkningen har funktionsnedsättningen 

dyslexi (http://www.spsm.se). Det finns olika definitioner av dyslexi, men idag är de 

flesta forskare eniga om att dyslexi har neurologiska orsaker och om att 

funktionsnedsättningen kan vara ärftlig (Gustafson, 2009; Myrberg, 2007). Fonologiska 

svårigheter leder till bristande avkodning, vilket i sin tur kan leda till bristande läsflyt 

och svårigheter att skriva och stava (Myrberg, 2007). Det finns dock stora individuella 

skillnader när det gäller själva manifestationerna av dyslexi (Myrberg, 2007). 

 

Ett av kriterierna i vissa definitioner av dyslexi är en markant skillnad mellan intelligens 

och läsförmåga, men dessa diskrepansdefinitioner frångås alltmer eftersom sambandet 

mellan läsning och intelligens är oklart (Gustafson, 2009). I Lundbergs (2010) 

definition som citeras på SPSM:s hemsida finns inte diskrepansdefinitionen med alls: 

Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser 

språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av 

språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att  uppnå en automatiserad 

ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram tydligt genom dålig stavning. Sekundära 

konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan 

hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen går i 

regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra 

neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad. 

Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblem. Vid en mer 

grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område 

kvarstår upp i vuxen ålder. 

 

Omgivningens krav på läs- och skrivförmåga kan göra en språklig nedsättning som 

dyslexi särskilt kännbar. Till dyslexins sekundära konsekvenser hör begränsad 

omvärldskunskap och begränsat ordförråd (se Lundbergs definition ovan), men också 

psykologiska effekter som ökad oro vid provsituationer (Nelson, Lindstrom, & Foels, 

2015) och rädsla för diskriminering och stigmatisering (Habib m.fl., 2012). Tidigare 

forskning har visat att elever i läs- och skrivsvårigheter löper högre risk att drabbas av 

depression och oro, men en färsk svensk studie kommer till ett annat resultat 

(Lindeblad, Svensson, & Gustafson, 2015). Undersökningen av självbilden hos 67 

elever (10-16 år) med grava lässvårigheter eller dyslexi visade att eleverna inte hade 

negativ självbild, och att de inte heller var mer oroliga eller deprimerade än 

normgruppen. Som möjliga orsaker nämner författarna en allt större medvetenhet om 

läs- och skrivsvårigheter bland lärare, och de allt bättre tekniska möjligheterna i skolan. 

2.6 De digitala verktygens specialpedagogiska roll 

Det inledande avsnittet beskriver hur digitala verktyg kan motverka 

funktionsnedsättningars konsekvenser, och vilken betydelse individualisering har för 

användningen. Därefter följer en sammanställning av forskning om hur dyslektiska 

elever använder och upplever digitala verktyg för lärande.  
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2.6.1 Redskap för ökad tillgänglighet och delaktighet 

Enligt skollagens första kapitel ska skolan ta hänsyn till elevers olika behov och sträva 

efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar (2010:800, kap 1, 4§). Skolan ska 

också ge eleverna 

 /.../den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

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

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

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

 möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (Skollag 2010:800, kap 1, 4 §). 

Digitala verktyg ses ofta som ett redskap för att motverka funktionsnedsättningars 

konsekvenser genom att öka elevers delaktighet och tillgängligheten till undervisning 

(Damsby, 2008). De kan anpassas efter individens behov, färdigheter och preferenser. 

När alla har en bärbar dator i lärandemiljön minskar också risken för att känna sig 

annorlunda, och dyslektiska elever kan därför känna mindre motstånd mot att använda 

sina tekniska hjälpmedel (Björklund, 2011). Brodin, Lindstrand och Sirén (2002) 

framhåller också teknologins möjligheter, men varnar samtidigt för att se digitala 

verktyg som normaliserande redskap som förstärker ett diagnostänkande. 

 

För att en elevs användning ska bli effektiv, måste hänsyn tas till individuella 

färdigheter och förmågor, men också till självförtroende och individuella preferenser 

(Sharpe & Beetham, 2010). Betydelsen av att eleven själv får vara med och välja 

tekniskt stöd framgår tydligt i Björklunds (2011) studie av framgångsfaktorer för 

dyslektiska studenters lärande. De digitala verktygen måste alltså anpassas efter 

individens behov. 

 

Det finns en mängd så kallade alternativa verktyg som syftar till att utveckla läs- och 

skrivförmåga, men de är otillräckligt utvärderade. I en omfattande genomgång av 

internationell forskning på området från 2014 konstaterar SBU (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering) att evidens helt saknas för att alternativa verktyg kan 

förbättra dyslektikers läs- och skrivförmåga, och efterlyser samtidigt fler 

randomiserade, kontrollerade studier.  

2.6.2 Dyslektiska elevers användning av digitala verktyg 

I utvärderingen av Falkenbergs 1:1-projekt på grundskolan (Hallerström & Tallvid, 

2008) tar elever i läs- och skrivsvårigheter upp flera fördelar med datoranvändningen. 

De tycker att lektionerna har blivit roligare och lättare, att det är positivt att alltid ha 

med sig allt material och att information finns lättillgänglig. De lyfter också fram 

fördelarna med att de kan påverka redovisningsformerna mer.   

 

Digitala verktyg kan förbättra och underlätta elevers skrivande. Traditionellt skrivande 

med penna och papper börjar ofta med att eleven gör ett utkast som sedan redigeras. 

Den digitala skrivprocessen ser annorlunda ut, eftersom skrivande och redigering sker 

samtidigt (Nordmark, 2014). Elever rättar till exempel sina texter direkt på skärmen 

med hjälp av datorns språkgranskningssprogram (Nordmark, 2014). För många går 

skrivandet fortare, vilket kan bidra till högre självförtroende och ökad motivation 
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(Damsby, 2008). Andra tycker däremot att det går långsammare att skriva när de 

använder tangentbordet, vilket kan bero på att öga-hand – koordinationen skiljer sig 

mycket från användningen av penna och papper (Habib m.fl., 2012). Många elever 

uppskattar också att kunna anteckna på datorn (Hallerström & Tallvid, 2008). 

Dyslektiska studenter som använder stavningsprogram och andra alternativa verktyg för 

skrivande tycker att de upptäcker och kan rätta språkfel i sina texter på ett annat sätt än 

utan verktygen (Habib m.fl., 2012). Datorn och olika programvaror kan alltså ha positiv 

inverkan på hur elever i läs- och skrivsvårigheter genomför skrivuppgifter i skolan. 

 

Digital läsning, det vill säga all form av läsning via digitala artefakter (Rasmusson, 

2014), uppfattas ofta som mer krävande än traditionell läsning på papper. Arbetsminnet 

belastas mer vid digital läsning eftersom bara en del av en längre text är synlig åt 

gången, och vid läsning av webb-texter tillkommer ytterligare utmaningar (Habib m.fl., 

2012; OECD, 2015). På grund av texternas ofta multimodala och interaktiva karaktär 

måste eleven då också kunna navigera mellan flikar, bilder, filmer och hyperlänkar, 

distraktioner som kan göra det svårt att koncentrera sig på innehållet i texten (Habib 

m.fl., 2012; Srivastava & Gray, 2012).  

  

Digitala lärplattformar kan upplevas förvirrande för dyslektiker. (Habib m.fl., 2012). 

Via lärplattformen får eleverna information om lektionsinnehåll, planering och 

inlämningsuppgifter, men lärplattformens informationsstruktur med mappar och 

undermappar uppfattar vissa dyslektiska studenter som ogenomskinlig och 

svårgenomtränglig (Habib m.fl., 2012). Det blir därför krångligt och tidskrävande att 

klicka sig fram till relevant information. 

 

När det gäller dyslektiska elevers användning av alternativa verktyg är vinsterna för 

användning större för äldre elever (Damsby, 2008). De förstår snabbare hur de ska 

använda verktygen, och till exempel talsyntes kan göra stor skillnad vid läsning av 

längre faktatexter. Gymnasieeleverna i Damsbys studie hade emellertid svårt att hinna 

träna på att lära sig verktygen, eftersom skolämnena krävde all deras tid och energi. 

Därför framhåller hon vikten av att introducera alternativa verktyg tidigt i skolan. Om 

eleven till exempel lär sig rätt fingersättning tidigt, skulle vinsterna av att använda 

tangentbord vara större högre upp i åldrarna. Lärarna kan ha en viktig roll i elevernas 

användning av alternativa verktyg, men i en rapport från Skolverket (2013) framgår att 

fyra av tio rektorer på gymnasieskolan anser att lärarna inte har tillräckliga kunskaper 

om alternativa verktyg. Därför blir det också svårt för lärare att använda verktygen för 

att anpassa undervisningen. 
 

Att tidsbrist kan vara ett hinder för användningen av alternativa verktyg för äldre elever 

bekräftas av två engelska studier av dyslektiska studenters användning. Draffan, Evans, 

& Blenkhorn (2007) konstaterar, att om  studenter bara får tillgång till verktygen 

(assistive technologies) och tid och möjlighet att lära sig använda dem, är de i allmänhet 

mycket nöjda med hur de fungerar som lärandestöd. En annan studie (Sharpe & 

Beetham, 2010) undersökte vilka upplevelser studenter med funktionsnedsättningar 
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(särskilt dyslexi) hade av digitalt lärande. Författarna introducerar begreppet digitalt 

beslutsfattande (digital decision making) för att beskriva att den som lär sig måste göra 

återkommande val angående vilken teknik som ska användas eller inte användas för 

lärandet. Tidsbrist och otillräckliga kunskaper om hur de digitala verktygen fungerar var 

faktorer som påverkade vilka digitala beslut studenterna i studien tog. Tidsfaktorn var 

särskilt viktig för beslutet att inte använda alternativa verktyg. 

 

Sammanfattningsvis kan användningen av digitala verktyg i skolan bidra till ökad 

tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter, till exempel genom att underlätta 

skrivprocessen och genom att göra information lättåtkomlig. Samtidigt stöter eleverna 

på flera utmaningar. Det tar tid att lära sig använda nya programvaror, tid äldre elever 

ibland inte känner att de har. Lärarna har inte heller alltid tillräcklig kompetens för att 

stötta deras användning av dem. Lärplattformar kan uppfattas som krångliga att 

använda, och digital läsning är svårare än läsning på papper för många elever i 

lässvårigheter.  
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs metodval, hur datainsamlingen genomförts och hur 

bearbetningen av materialet gått till. Vidare redovisas de etiska överväganden som 

gjorts under studiens genomförande. Till sist diskuteras studiens tillförlitlighet. 

3.1 Val av metod 

Enligt Stukát (2011) är det kvalitativa synsättets huvuduppgift att karaktärisera något 

genom att ”tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara 

och förutsäga” (s. 36). Studiens syfte var att beskriva några dyslektiska elevers 

upplevelse av digitala verktyg som redskap för lärande, och att undersöka hur 

specialpedagoger beskriver skolors arbete med digitala verktyg för den här elevgruppen. 

För att kunna ta del av elevers och specialpedagogers uppfattningar valdes kvalitativa, 

halvstrukturerade fältintervjuer för insamlingen av data. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte är enligt Kvale (2008) ”att förstå ämnen ur den intervjuades 

eget perspektiv” (s. 32). Intervjuerna har en fenomenologisk ansats. Fenomenografin 

intresserar sig för hur man lär sig, vad man lär sig och vill förstå hur människor 

uppfattar fenomen i sin omvärld (Stukát, 2011).  

 

Halvstrukturerade intervjuer sker ofta med hjälp av en intervjuguide eller en checklista 

som innehåller tematiskt indelade huvudfrågor eller enbart en lista av de teman som ska 

täckas under intervjun (Kvale, 2008; Stukát 2011). Under intervjun utgår intervjuaren 

ifrån intervjuguiden, men har samtidigt möjlighet att anpassa både frågor och 

ordningsföljd efter den som intervjuas och efter de svar som kommer (Bryman, 2008; 

Kvale, 2008; Stukát, 2011). Intervjuaren försöker få så fyllig information som möjligt 

om det undersökta ämnet genom att till exempel använda öppna frågor och följdfrågor 

(Bryman 2008; Stukát 2011). Beskrivningar av specifika situationer är av större intresse 

än generella, men även mer allmänt ställda frågor kan vara relevanta (Kvale, 2008). 

3.2 Urval  

Kvalitativa studier söker framför allt en variation av uppfattningar och är inte primärt 

ute efter att göra representativa urval av populationer (Stukát, 2011). Det är de skilda 

uppfattningarna som intresserar forskaren. För många intervjuer kan göra att analysen 

blir ytlig eftersom resultatet inte hinner bearbetas ordentligt, medan för få intervjuer inte 

ger den eftersträvade variationen av uppfattningar (Stukát, 2011).  

 

För att öka möjligheterna att hitta och beskriva variationer i uppfattningar, genomfördes 

undersökningen på två gymnasieskolor i samma kommun. På den mindre av skolorna 

(Skola 1) finns främst yrkesprogram, medan den större skolan (Skola 2) företrädesvis 

har högskoleförberedande program. Skolorna är mycket olika varandra sett till 

exempelvis storlek, programutbud och elevers antagningspoäng. Tre elever mellan 17 

och 20 år och en specialpedagog intervjuades på varje skola. Det hade varit intressant 

att undersöka speciallärares uppfattningar, men speciallärare är fortfarande sällsynta i 

gymnasieskolan och på de utvalda skolorna finns inga speciallärare i svenska. Därför 
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valdes istället specialpedagoger. För att information om deltagarna ska finnas 

lättillgänglig vid läsningen av resultatet, presenteras respondenterna närmare i 

inledningen till resultatredovisningen. Namnen är fingerade. 

 

Inledningsvis fick två specialpedagoger på skolorna muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte (se bilaga 1) tillsammans med frågan om de var intresserade av att 

delta. När specialpedagogerna tackat ja till deltagande, föreslog de elever i läs- och 

skrivsvårigheter som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Specialpedagogerna 

närmade sig eleverna med en allmän förfrågan om deltagande innan jag sedan 

kontaktade eleverna per telefon. 

 

Eleverna valdes utifrån tre kriterier: av specialpedagogen kända läs- och 

skrivsvårigheter, erfarenhet av att använda digitala verktyg i skolan och villighet att 

delta i studien. För att eleverna säkert skulle ha erfarenhet av det undersökta temat 

riktades frågan om deltagande enbart till elever i årskurs två och tre. När de bestämt sig 

för att delta bestämdes till sist tid och plats för intervju. Vid elevintervjuerna framkom 

att samtliga respondenter hade dyslexi, varefter studiens syfte ändrades från att omfatta 

elever i generella läs- och skrivsvårigheter till elever med dyslexi.  

3.3 Intervjuernas form och genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas skolor under en tvåveckorsperiod 

och tog mellan 30 och 50 minuter i anspråk. Det är viktigt att intervjuerna sker i en 

ostörd miljö där båda parter känner sig trygga, och därför är uppsökande fältintervjuer i 

informantens vardagsmiljö vanliga (Stukát, 2008). Intervjuerna i den här studien hölls i 

avskilda samtalsrum eller arbetsrum på elevernas och specialpedagogernas respektive 

skolor, och inga störande moment förekom. Intervjuguiderna (se bilaga 4 och 5) 

fungerade som en utgångspunkt för intervjuerna och innehöll frågor sorterade efter de 

teman som studien vill beskriva. För att skapa likartade förutsättningar för intervjuerna 

och för att göra direkta anteckningar om intervjuernas genomförande användes ett 

intervjuprotokoll (se bilaga 3). 

 

Intervjuerna dokumenterades genom inspelningar med appen Dictaphone på en iPad, 

tillsammans med löpande anteckningar. Att spela in samtalen är viktigt för att kunna gå 

tillbaka till intervjupersonernas exakta formuleringar (Bryman, 2008), men också för att 

det blir lättare för intervjuaren att koncentrera sig på själva intervjun om den samtidigt 

spelas in (Kvale, 2008). Kvale menar att intervjuaren snabbt glömmer omgivande 

detaljer från intervjusituationerna, men med hjälp av intervjuprotokollet kunde också 

vissa icke-verbala dimensioner av intervjun registreras som komplement till det 

inspelade materialet. 

 

Vid intervjutillfället presenterade jag mig först kort för deltagarna, läste igenom 

informationsbrevet tillsammans med dem och gav tid för eventuella frågor.  Deltagarna 

påmindes sedan särskilt om intervjuns kontext, tidsramar, form, sekretess och att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Jag betonade också att 
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det var deras upplevelser som var intressanta för studien, och att det därför inte fanns 

några rätta eller felaktiga svar.  Till sist inhämtades samtycke på en samtyckesblankett 

(se bilaga 6). Det respondenterna valde att prata om fick bestämma nästa steg i 

intervjun, vilket gjorde att ordningen på frågorna i intervjuguiden och de exakta 

formuleringarna varierade. Alla frågor ställdes heller inte alltid beroende på vad som 

tidigare sagts, men innan intervjuerna avslutades försäkrade jag mig alltid om att alla 

ämnesområden täckts. Mot slutet av intervjuerna gavs informanterna möjlighet att ställa 

frågor eller lägga till något om de tyckte att de inte fått säga allt de ville. Vid några 

tillfällen ställde också jag någon sammanfattande fråga för att försäkra mig om att jag 

uppfattat rätt. Efter avslutad intervju frågade jag respondenterna om jag kunde ta 

kontakt igen för kompletterande information om så skulle behövas, och till sist fyllde 

jag i intervjuprotokollet i syfte att bättre komma ihåg omständigheterna runt själva 

intervjusituationen. 

3.4 Bearbetningen av data 

Analysen börjar redan under pågående intervju då intervjuaren tolkar det sagda genom 

att följa upp olika uttalanden (Kvale, 2008). I den här studien användes bland annat 

följdfrågor och omformuleringar av utsagor i det syftet. Bearbetningen av de färdiga 

intervjuerna utgick från inspelningarna, anteckningarna och intervjuprotokollen. De 

delar av intervjuerna som bedömdes vara särskilt relevanta för studien transkriberades 

ordagrant, och nyckelord markerades med fetstil. Efter transkriberingen av varje 

intervju lästes hela texten igenom för att skapa en bättre helhetsbild av samtalet. Sedan 

användes så kallad meningskoncentrering för att sammanfatta intervjupersonernas 

uttalanden (Kvale, 2008). Under arbetet framkom olika teman i intervjuerna genom att 

mönster, likheter och skillnader i svaren identifierades. Uttalanden som särskilt tydligt 

beskrev olika teman transkriberades som korrekt skriftspråk. Stukát (2011) menar att 

det bättre att använda sig av en skriftspråklig version av det sagda, om inte talspråket är 

relevant för tolkningen.  

 

Analysen av intervjuerna har sin utgångspunkt i fenomenografin som koncentrerar sig 

på hur olika fenomen uppfattas av olika människor (Stukát, 2011), i detta fall hur 

dyslektiska elever upplever digitala verktyg som redskap för lärande och hur 

specialpedagoger uppfattar skolans implementering av digitala verktyg. Att identifiera 

uppfattningar och variationer av uppfattningar var viktiga utgångspunkter för analysen. 

Då inga signifikanta skillnader mellan skolorna framkom i undersökningen, redovisas 

svaren från de olika skolorna separat enbart i avsnitt 4.5 om skolornas arbete med 

digitala verktyg 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Respondenterna informerades både muntligt och skriftligt om studiens 

syfte, upplägg och villkoren för deltagande. Efter ett kort informerande telefonsamtal då 
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de också hade möjlighet att ställa frågor, fick de ett informationsbrev (se bilaga 2) som 

innehöll mer detaljerad information om intervjuernas syfte, intervjuernas form, 

förutsättningarna för deltagande och sekretess. Även mina och handledarens 

kontaktuppgifter samt institutionsanknytning fanns med. Vid intervjutillfället 

informerades respondenterna en sista gång om studiens syfte, intervjuns ramar, hur 

resultatet skulle presenteras och om vad deltagandet innebar. Både i brevet och i den 

muntliga informationen framgick att deltagarna kan få ta del av den färdiga uppsatsen 

om de är intresserade. 

 

Enligt Stukát (2011) ska samtycke från vårdnadshavare inhämtas om deltagarna är 

under 15 år. I den här studien är alla deltagare 17 år eller äldre, och de fick därför själva 

avgöra om de ville delta. Intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt 

om frivilligheten i deltagandet och om att de när som helst kunde avbryta. I samband 

med intervjun fick de också veta att de kunde avstå från att svara på frågor utan att 

motivera varför. De skrev även på en samtyckesblankett.  

 

Deltagarna fick i den muntliga och skriftliga informationen veta att alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och att all information i det färdiga examensarbetet kommer att 

presenteras på ett sätt som gör att ingen person eller skola blir igenkänd. De 

informerades också om att inga obehöriga kommer att få tillgång till ljudinspelningarna 

eller anteckningarna från intervjun.  

 

Den information som samlades in under undersökningen har endast använts i den 

föreliggande studien. Inget material har använts för andra icke-vetenskapliga syften.  

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Eftersom antalet deltagare i studien är lågt är det svårt att generalisera resultatet till en 

större grupp. Som tidigare nämnts är målet för kvalitativa studier inte heller 

generaliserbar kunskap, utan att hitta skillnader i uppfattningar som kan finnas i 

populationen (Stukát, 2011). Det var dock möjligt att göra en analytisk generalisering 

av resultatet, genom att analysera likheter och skillnader mellan respondenternas 

situationer (Kvale, 2008). Specialpedagogernas syn på hur skolan arbetar med digitala 

verktyg presenteras, men deras svar beskriver enbart arbetet på deras egna skolor.   

 

Kvale (2008) presenterar en översikt för validering under en intervjus olika stadier. 

Validiteten stärks till exempel genom att intervjuguidens utformning har en logisk 

koppling till teoribakgrunden, vilket den här studien har. Under intervjuerna ställdes 

också följdfrågor för att kontrollera att informationen i uttalanden uppfattats rätt. Vid 

analysen av intervjuerna kan meningskoncentreringen möjligen ha påverkat innehållet i 

resultatet något, eftersom omformuleringar görs av originaluttalanden. Därmed kan 

också validiteten påverkas. 

 

En brist i undersökningen är att ingen pilotintervju genomfördes. Delvis användes dock 

den första elevintervjun som en sådan, och efter genomförandet gjordes vissa 
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förändringar av i intervjuguiden, främst genom avlägsnandet av snarlika frågor. Inga 

ändringar gjordes av ämnesområden. Även om studieguidens frågor bara utgjorde en 

utgångspunkt för samtalen är det möjligt att fler aspekter på temat för studien 

framkommit om en friare intervjumetod använts, eventuellt helt utan förberedda frågor. 

Ledande frågor kan emellertid också ha en viktig funktion i forskningsintervjun (Kvale, 

2008). De hjälper intervjuaren att verifiera tolkningar av svar och att pröva 

tillförlitligheten i respondentens utsagor. Därmed stärks studiens reliabilitet redan under 

intervjun. Användningen av inspelning, anteckningar och intervjuprotokoll betyder att 

hela innehållet i intervjun fanns tillgängligt för bearbetning. 

   

För ett entydigt svar på frågan om hur arbetet med digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter går till på skolorna hade det varit nödvändigt att intervjua fler 

respondenter i andra roller, eller att arbeta med metodtriangulering.  

 

Alla elever i undersökningsgruppen är flickor. En jämnare könsfördelning hade varit 

önskvärd, men detta visade sig vara omöjligt att uppnå då enbart flickor tackade ja till 

att delta. Studien tar emellertid inte upp genusaspekter av digitala verktyg, och därför är 

könsfördelningen av mindre betydelse 

 



20 

4 Resultatredovisning   

Kapitlet presenterar studiens resultat. Inledningsvis beskrivs skolor och respondenter 

kortfattat, i syfte att underlätta läsningen av resultatet. Intervjupersonernas namn är 

fingerade. I avsnitt 4.2 och 4.3 presenteras sedan studiens resultat, strukturerat efter de 

teman som framkom i bearbetningen av intervjusvaren. Varje avsnitt avslutas med en 

analys av delresultatet. 

4.1 Beskrivning av skolor och respondenter 

4.1.1 Skola 1 

Skola 1 är en liten gymnasieskola med företrädesvis yrkesprogram. Respondenter: 

 

Karin är 18 år och går årskurs tre på ett yrkesprogram. Hon fick diagnosen dyslexi på 

lågstadiet och har använt dator i skolan sen mellanstadiet och en egen bärbar dator sen i 

sjuan.  

 

Maja är 18 år och går årskurs tre på ett yrkesprogram. Hon fick diagnosen dyslexi på 

mellanstadiet och har använt en egen bärbar dator i skolan sen i sjuan.  

 

Hanna är 17 år. Hon är inte uppvuxen i Sverige, men har svenska som första språk. 

Hon går nu årskurs två på ett yrkesprogram. I skolan har hon använt dator sen hon kom 

till Sverige för några år sen. Hon fick diagnosen dyslexi på mellanstadiet. 

 

Irene är specialpedagog på skolan sedan ungefär tio år tillbaka. Hon har också mycket 

lång erfarenhet som gymnasielärare i teoretiska ämnen. 

4.1.2 Skola 2 

Skola 2 är en mellanstor gymnasieskola med högskoleförberedande program. 

Respondenter: 

 

Ronja är 18 år och går i årskurs tre. Hon fick diagnosen dyslexi i årskurs två på 

gymnasiet, efter att ha väntat hela högstadietiden. Hon fick en bärbar dator i årskurs nio, 

tillsammans med resten av klassen. 

 

Fanny är 20 år och går ett fjärde gymnasieår. Hon fick diagnosen dyslexi första året på 

gymnasiet, och har använt dator i skolan sen i nian. Hon har också 

koncentrationssvårigheter.  

 

Emma är 18 år och går i årskurs tre. Hon fick diagnosen dyslexi i fyran. På högstadiet 

fick hon tillgång till dator, Daisy-spelare (en bandspelare för att lyssna på talböcker) och 

scanner. 

 

Johanna har arbetat som specialpedagog i ungefär tio år, varav de sista tre på Skola 2. 

Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare i teoretiska ämnen.  
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4.2  Dyslektiska elevers upplevelse av digitala verktyg som redskap för 
lärande 

Resultatredovisningen av elevintervjuerna utgår ifrån återkommande teman i elevernas 

berättelser: lektionsanvändning, ständig uppkoppling, bristande tillgänglighet, digital 

läsning, digitalt skrivande och elevernas inställning till att använda digitala verktyg i 

lärandesituationer. Avsnittet avslutas med en analys. 

4.2.1 Lektionsanvändning 

Alla elever, med undantag av Hanna, beskriver att de använder datorn på flesta 

teoretiska lektioner. Karin säger att den används ”när man skriver, när man läser, när 

man ska få fram uppgifterna, allting är ju på datorerna”. 

 

Ett par av eleverna arbetar också med surfplattor. Fanny använder bland annat sin till att 

spela in lektionsgenomgångar. Genom en tal-till-text-app får hon lektionsanteckningar, 

vilket hon tycker har fungerat bra. Hon säger också att det är lättare att anteckna på 

surfplattan än på datorn ”eftersom det är ungefär som att sms:a, bara med en större 

skärm”. Karin använder just nu sin privata surfplatta med ett externt tangentbord. Hon 

tycker att den är praktisk eftersom den är så lätt att ta med sig. ”Det enda som är jobbigt 

är egentligen att man inte kan ha flera sidor öppna, det blir lite komplicerat”.  

 

Alla elever använder sina smarta telefoner som komplement till datorn i skolan. Hanna 

berättar att hon ibland fotograferar vad läraren skriver på vita tavlan så att hon sedan 

kan gå tillbaka och göra egna anteckningar hemma. Emma dokumenterar också 

lektioner genom att spela in dem med en inspelningsapp på mobilen. Då kan hon 

koncentrera sig på att anteckna under genomgångarna, och sedan lyssna igen vid ett 

senare tillfälle. Karin tar upp mobilen när hon glömt datorn eller när datorn är urladdad:  

Då sitter jag med mobilen och tar upp Lärum (skolans lärplattform), och så skriver jag på 

anteckning eller på mejlen och så skickar jag till mig själv. Då kan jag kopiera till ett Word-

dokument när jag får ström i datorn igen. 

För två av eleverna är det viktigt att kunna lyssna på musik när de arbetar. ”Det enda jag 

egentligen har användning för är nog det som kan spela musik eftersom jag kan 

koncentrera mig bättre på skolarbete”, säger Fanny.  Ronja berättar att hon ”måste ha 

musik” om hon ska jobba med en uppgift ” för det stänger ute allt annat”. 

 

Hanna har sällan med sig datorn på lektionerna utan skriver helst för hand. ”Det är ju 

mest bara ’skriv ner’ och det är väl upp till var och en om man skriver på papper eller på 

datorn”. En typisk lektion i teoretiska ämnen ser enligt Maja ut så här: ”Först sätter vi 

oss och så kommer läraren och så surrar de, särskilt i början. Antingen lyssnar vi hela 

lektionen, eller så får vi lyssna och sen skriva”. Ibland använder lärarna Powerpoint 

eller Smartboard, och det kan hända att de också lägger ut genomgångarna på 

lärplattformen. Flera av eleverna tycker att skolan verkar utgå ifrån att alla kan använda 

datorn effektivt. ”De räknar ju med att man kan datorn ut och in, ungefär”, säger Ronja. 
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4.2.2 Ständig uppkoppling 

Via mobila, digitala verktyg är eleverna ständigt uppkopplade på internet i och utanför 

skolan. Möjligheten att ta del av innehållet på lärplattformen var och när som helst tar 

nästan alla elever upp som en fördel med att arbeta digitalt. ”Man har alltid med sig 

den”, säger Karin. ”Även om man glömt datorn kan man ta upp den (lärplattformen) via 

mobilen. Har man glömt papperet kan man ta upp det via mobilen”. ”Det är lättare att 

hålla koll på allt när allt är samlat på ett ställe”, tycker Maja, ”men det är inte bra att det 

krånglar hela tiden”. Fanny uppskattar att hon kan lämna in arbeten hemifrån, att hon 

kan förbereda sig för nya moment om läraren lagt upp planeringar i Lärum, och att det 

går att komma åt information när hon är sjuk.  

 

Informationssökning sker enligt eleverna så gott som uteslutande på nätet. Karin 

berättar att hon använder YouTube ”extremt mycket” för att söka information och 

lektioner ”för då får jag ju lyssna på allt”. Maja tycker att det är praktiskt att googla: 

Det är lättare att googla på internet än att gå på biblioteket och kolla i 40 böcker och kanske hitta 

något litet. Det är också mycket lättare att söka fakta och skriva. Då kan man bara kopiera och 

klistra in i ett Word-dokument, och sen kan man skriva om det när man har alla fakta. För man får 

ju inte kopiera och klistra in.  

Även Emma nämner möjligheten att omarbeta en färdig text från nätet:  

Om man ska göra ett arbete och det är något visst man ska skriva om kan man lägga in det i ett 

dokument och förstora texten, och så tar man ut det viktigaste och så gör man om den. 

En negativ aspekt av nätutkopplingen är distraktionsrisken, menar eleverna. ”Nu gäller 

det här kanske inte mig, men i allmänhet kanske det är lite för tillgängligt med typ 

Facebook och shoppa kläder och kolla balklänningar”, säger Karin. För två elever är 

distraktionsfaktorn avgörande för att de ofta väljer bort digital teknik i klassrummet. 

Fanny säger att ” i skolsammanhang gillar jag inte att använda teknik. Jag tycker att det 

är distraherande, för det är så enkelt att bara gå in och göra något annat istället för 

skoluppgiften”. Hon tar inte upp datorn ur väskan förrän hon får en uppgift att göra. 

”Sen brukar jag sitta och lyssna på musik, och då blir det som att jag stänger in mig 

själv i en liten bubbla”. Distraktionen är ett mindre problem när hon arbetar med 

surfplattan, eftersom det är svårare att ha många flikar uppe samtidigt då. Hanna lämnar 

alltid sin dator i skåpet, utom när hon vet att hon ska skriva en längre uppgift eller då 

hon är så trött att hon vet att hon inte kommer att orka lyssna på lärarens genomgång; 

”men tar jag med mig datorn händer det ju att jag kollar på Facebook, så det är ju mest 

negativt för mig om jag tar med den på lektionerna”. Även klasskamrater som inte 

själva har med sig datorer kan distrahera henne om hon tar med sig datorn: ”Det är 

också det som gör att jag inte tar med mig datorn, för att jag vet att det är folk som 

kommer till datorn och vill att jag ska googla fram en massa”. För att undvika detta 

väljer hon oftast mobilen för informationssökning istället.  

4.2.3 Bristande tillgänglighet 

När undervisningen till stora delar bygger på användningen av datorerna, är eleverna 

beroende av att tekniken fungerar för att kunna tillgodogöra sig den. Alla elever 

uttrycker frustration över situationer där tekniken på något sätt fallerar och därför 
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försvårar inlärning. Ett exempel är problemet att komma åt uppgiftsinstruktioner och 

information när lärplattformen krånglar. Karin säger att ”om något inte funkar får man 

ju inte tag på någonting, och så står man där tomhänt. Tillgängligheten är bra, så länge 

det inte slutar fungera, för då slutar hela lektionen att fungera också”. I vissa klassrum 

råder brist på eluttag vilket gör datorn oanvändbar när batteriet laddat ur, och om datorn 

går sönder hamnar eleverna i ett mycket besvärligt läge. ”I ettan pajade min dator, och 

så finns det knappt några lånedatorer, vilket gör att då är man helt utan dator, 

handikappad... Det tar enormt lång tid, saker pajar hela tiden”, berättar Ronja. Flera 

elever har varit med om att förlora arbeten de gjort när datorn kraschat.  

 

Majoriteten av eleverna uppskattar att ha information tillgänglig på lärplattformen, men 

den upplevs ändå som svårtillgänglig av vissa. Fanny säger:  

Det är så många olika rum för allting. I kursen svenska finns det 500 mappar och så är det olika: en 

är arbeten, en är arbeten som är klara, men alla heter ’arbeten’. Det är svårt att hitta och få någon 

slags struktur. 

Hanna är inne på samma spår: 

Det är det där att man måste klicka 100 000 gånger för att komma fram... När man får uppgiften, 

då har man typ 5-10 minuter på sig, men det brukar ta jättelång tid tills jag hittar det. Och sen ska 

man hitta var man ska lämna in. Jag frågar ju läraren varenda gång … Jag ser ju på dem… Jag vet 

inte vad de tänker, men de tänker ju säkert att jag är dum i huvudet. 

Andra elever tycker däremot att det går bra att hitta i Lärum, även om det var besvärligt 

innan de lärt sig systemet. Ronja säger att inte alla lärare verkar veta hur de ska använda 

lärplattformen, vilket hon tycker blir ett problem:  

Nästan ingen av lärarna kan det där, vilket ju gör det svårare.  Om man är borta från lektionen har 

de flesta lärare inte lagt ut vad som gjorts på den lektionen. En del lärare säger helt ärligt att de inte 

gillar eller inte förstår. 

För att kunna använda verktygen är det också viktigt att få lära sig hur de fungerar, 

berättar Emma. När hon började högstadiet fick hon en dator, en scanner och en 

Daisyspelare (en fristående spelare för att lyssna på talböcker), men hon tycker att hon 

hade väldigt liten användning för verktygen eftersom hon inte fick någon riktig 

genomgång av dem. Så här sammanfattar hon sin upplevelse: 

Jag visste inte hur jag skulle använda scannern för de förklarade inte, och datorn kunde jag inte 

heller använda för uppgifterna jag fick var inte till för dator. Så jag fick sakerna, men kunde inte 

använda mig av dem. Och så tyckte lärarna att det skulle var orättvist mot andra i klassen. De ville 

att vi skulle skriva på ett block och lämna in blocket. De ville helst inte ha det på mejlen. 

På gymnasiet tycker hon däremot att det har fungerat bra ” för nu vet jag vem jag ska gå 

till om det är någonting, och många lärare frågar ju”. Också andra elever lyfter fram sin 

begränsade kunskap om hur verktygen fungerar och bristande teknisk och pedagogisk 

support som hinder för användning. Hanna har försökt använda sig av inlästa läromedel, 

men  

/…/det enda jag fick var ’jamen tryck in och så ska du klicka på det här’. Jag har gått och frågat 

typ tre gånger och det blir bara pinsamt för att jag inte kan. Det blir så att man bara skiter i det. 

Hon har noterat att andra i klassen har större användning för datorn: 
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En kille i klassen använder datorn hela tiden på lektionerna. Han har också dyslexi och han är 

jätteteknisk, så för honom är det ju jättebra, det är liksom hans grej. Det blir som något helt annat 

än det jag gör. 

Ibland är tekniken otillräcklig för de krav skolan ställer på eleven. Ronja berättar att hon 

trots flera försöka inte kunde hitta en ljudboksversion som matchade pappersversionen 

av en bok när klassen läste klassiska romaner. ”Det är jätteirriterande, jag kunde inte 

göra den uppgiften. Min svensklärare var tvungen att ta bort det kriteriet och då sänks 

jag automatiskt i betyg för att jag inte hittar något som matchar”. 

4.2.4 Digital läsning 

Samtliga elever i studien föredrar läsning på papper framför läsning på skärm. De ber 

om att få digitala texter utskrivna för att kunna stryka under eller göra anteckningar i 

texten. Det är också mer obekvämt att läsa på datorn, enligt flera av dem. Det är svårare 

att reglera avståndet mellan öga och text, och om texten är liten och skärmen flimrar blir 

det ansträngande för ögonen. Ronja föredrar att läsa fysiska böcker eftersom ”man inte 

klickar inte bort det”. Karin lyssnar till böcker, men vill alltid läsa i en fysisk bok 

samtidigt: ”Det är något med det där att kunna bläddra som jag gillar”. 

 

Både Karin och Ronja anser att de har svårare att ta till sig innehållet i texten när de 

läser på skärm.  Karin säger att ”läser jag på datorn kommer jag inte ihåg vad jag läser” 

och Ronja ser den löpande texten ”som en enda stor klump, och sen hoppar jag över för 

det blir för jobbigt att läsa”. Det är svårare ett följa med i texten på datorn menar Fanny, 

Ronja och Emma.  Ronja har upptäckt ett alternativt verktyg, Screen Ruler, som hjälper 

henne att följa med i texten om hon måste läsa på datorn. Det är ”en liten spalt som 

lyser upp och som man drar med musen så man kan hålla raderna för sig”. 

 

Maja har använt Digilär, ett webbaserat läromedel, i naturkunskap och historia. Hon har 

svårt att få sammanhang i arbetet i boken: 

Det är jättejobbigt om man har internet och Word uppe, och så går det liksom inte att läsa och 

skriva samtidigt. Då måste man klicka på Digilär, läsa typ en rad och skriva det på dokumentet, gå 

tillbaka och läsa en rad. 

  Alla steg hon måste ta för att komma åt webboken försvårar också arbetet: 

Jag tycker det är jobbigt att ta fram datorn och liksom googla fram allt, för jag har inte alla 

adresser för inloggningar i huvudet och då måste jag söka upp dem.  Då måste jag logga in i 

Lärum och det funkar inte alltid, och ofta tycker jag det kan vara lite ologiskt. Det är inte bara att 

sätta på datorn och så är du där. 

Karin, som också använt Digilär, säger att ”det är bland det värsta. Jag har försökt 

jättemycket, men det går inte”. Istället ber hon nu läraren skriva ut delar av webboken åt 

henne.  

 

Några av eleverna uppskattar talsyntes (Claro Read), medan andra blir så störda av de 

digitala rösterna att de hellre avstår från att använda programmet. De elever som 

använder talsyntes räknar upp flera vinster med användningen. Maja tycker att det är 

”behändigt att kunna följa med. Man behöver inte anstränga sig lika mycket”. Hon 

använder främst talsyntes när hon måste läsa längre faktatexter på datorn. Fanny 
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påpekar att det är en fördel för lärandet att både lyssna och läsa samtidigt: ”När jag får 

uppläst brukar jag försöka hinna med att läsa själv, för jag tycker det går lättare att 

förstå när man läser och lyssnar samtidigt”. Emma brukar använda talsyntes för att 

lyssna på texter hon själv skrivit, eftersom ”då hör jag också när jag skriver fel”.  

 

Hanna har provat att lyssna på inlästa läromedel, men trivs inte med dem: ”Det blir som 

ett extrajobb för mig att läsa och lyssna”. Inte heller Maja är vän med formatet. Hon 

tycker att det är ”jobbigt att hitta sidorna på USB-minnet, för oftast står det inte varje 

sida för sig". Hon föredrar pappersbok eller digital text där det är lättare att hitta 

relevanta sidor och där hon kan markera delar av texten och använda talsyntes. Fanny, 

Karin och Emma tycker däremot att det fungerar bra att lyssna på läroböcker och 

använder sig ofta av möjligheten.  

 

Nästan alla elever använder sig av appen Legimus för läsning av skönlitteratur. ”Det tar 

riktigt lång tid för mig att läsa, men om jag får ha ljudbok då brukar det gå ganska 

snabbt”, berättar Ronja. Emma menar att hon med Legimus kan välja ganska svåra 

böcker på svenskan, böcker som hon annars kanske inte hade kunnat ta sig igenom.  

4.2.5 Digitalt skrivande 

Ronja berättar att möjligheten att anteckna på dator har gjort stor skillnad för hennes 

lärandesituation. När hon behövde anteckna för hand var det svårt att följa med i 

genomgångarna, men nu när hon antecknar på datorn går det mycket bättre: ”Jag tycker 

det blir lättare att hänga med, att jag inte alltid är efter, för det brukade jag ju bli. Jag 

hann precis skriva klart en mening och så... och då blir det ju som ett glapp”.  

 

Det är vid skrivandet av längre texter som eleverna beskriver den största vinsten med 

datoranvändningen. Karin säger: 

Man får hjälp om man stavat fel, man skriver både fortare och lite mer. Det har gjort enormt stor 

skillnad. Jag märkte ganska fort efter jag fått datorn att jag fick lite bättre betyg också.  

Hon tycker att skrivprocessen avstannar när hon skriver för hand, men på datorn går det 

snabbt och är lätt att göra ändringar. Att datorn ger direkt återkoppling är en fördel: 

De sa ju alltid på lågstadiet att kan du inte ett ord, skriv det hundra gånger, och det hjälpte ju inte 

alls. Då kunde man ju ha skrivit fel jättelänge. Det funkar mycket bättre om man får veta direkt hur 

det ska se ut. Snabb feedback.  

Samtidigt ser flera elever en nackdel med att använda rättstavningsfunktionen: de lär sig 

inte hur orden stavas, utan klickar bara på rätt alternativ. Hanna uttrycker det så här: 

”den rättar ju hela tiden, men det är inte som att jag lär mig”. Förutom 

rättstavningsfunktionen framhåller eleverna att det är lättare att strukturera texten när de 

skriver på dator. Maja säger att hon tror att ”uppbyggnaden har blivit bättre. Det har 

blivit lättare att ändra på det man behöver och att få en bättre överblick”. På datorn blir 

det ”ju som fint också”, påpekar Emma.  

 

Till skillnad från övriga elever vill Fanny helst skriva längre texter för hand innan hon 

renskriver dem på dator. Dels skriver hon snabbare för hand, dels tycker hon att 
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språkkontrollen i Word kan verka hämmande på flödet: ” när du ska lära dig det här på 

datorn och få en flytande text, så blir det ju oftast ’det här är fel, det här är fel, det här är 

fel, ‘och då blir det ofta så att det spelar ingen roll vad jag gör, för den säger ju ändå att 

allting är fel”. Hon måste också kämpa med fingersättningen på datorns tangentbord:  

Jag sitter där, och så måste jag hitta själva a-knappen. På mobil eller platta tycker jag faktiskt det 

är enklare. Det är som om jag fått in mer rutin på plattan-mobilen än vad jag fått på tangentbordet.  

Fanny antecknar för hand vid genomgångar ”men jag verkar ju vara den enda, för alla 

antecknar ju på datorer”. Emma antecknar också alltid för hand eftersom 

/…/ det känns lättare. Det kanske också är så att jag alltid har gjort så sen jag var liten. Sen är det 

väl också större chans att man fokuserar om man använder pennan och inte datorn. 

Ronja antecknar på datorn, men ”ibland måste jag skriva för hand, för jag är har som ett 

muskelminnes-synminnessätt, och då skriver jag av datorn. Ibland när jag inte gör det 

lär jag mig mindre”.  

4.2.6 Elevernas inställning  

Variationen mellan hur eleverna beskriver sitt förhållningssätt till digitala verktyg i 

skolan är stor. Hanna är den elev i studien som använder digitala verktyg minst i skolan, 

och hon är också den som säger sig använda dem minst på fritiden: ”När jag var liten 

var jag nog en enda som inte hade något Nintendo eller något, för jag tycker inte om 

sådana grejer”. Hemma har hon en MacBook som hon tycker bättre om än skolans PC: 

Den är ju lite som en Iphone, så man känner ju ändå igen hur den funkar för man har mobilen. Jag 

tror bara att jag gått in från början med inställningen att jag hatar datorn. Det är svårt för mig att 

fatta hur alla program fungerar. Det är väl det det sitter i, att jag är så oteknisk. Hade jag varit 

teknisk hade jag lätt använt allting för att underlätta för mig själv.  

Hon funderar ändå på om det kanske finns något verktyg som skulle kunna passa henne: 

”Jag vet inte... Kanske det finns någon teknik, ’just den här inlärningsgrejen är jättebra 

just för dig’. Jag har fortfarande inte hittat något som passar mig”. Fanny föredrar också 

att arbeta ”old school” med penna och papper, men väljer ändå digitala verktyg när hon 

inser att det hjälper henne: ”Bara för att jag inte gillar att använda digitala verktyg 

betyder det inte att det inte är praktiskt. Två skilda saker”. Hon tycker att hennes sätt att 

lära sig med datorn förbättrats under gymnasiet: 

Jag tycker det är lättare att få information, lättare att arbeta, få mer struktur, förutom att jag är så 

lättdistraherad. Det gick sämre i början, men jag har fått mer kontroll på det nu och tycker det är 

mycket enklare att använda datorer. 

Ronja säger att hon ”är väldigt beroende av datorn” för att skriva och menar att hon har 

lättare att ta till sig innehållet i genomgångarna när hon antecknar på datorn: 

Jag har lättare att ta upp grejer. Lättare att hänga med. Jag tar till mig och snappar upp mer än jag 

brukade göra. Förr var det som ett lock mellan mig och läraren, men på något sätt kan jag höra på 

samtidigt som jag skriver nu. Jag tror det är en datorgrej jag har tränat upp. 

När hon ser tillbaka på grundskolan känner hon sig frustrerad. Hon fick inte tillgång till 

en bärbar dator förrän i nian, vilket hon känner har hämmat hennes 

kunskapsinhämtning: 
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På grund av min dyslexi hamnar jag lätt efter. Jag vill ju ha samma chans som alla andra! Om jag 

hade fått hjälp i högstadiet skulle jag kanske ha fått det betyg som jag tycker att jag förtjänar. 

Ibland blir jag så frustrerad. 

Eftersom hon inte presenterats för alternativa verktyg förrän på gymnasiet har hon inte 

för vana att använda dem. Hon säger att hon vet att de finns och var hon hittar dem på 

datorn ”men, som sagt, jag lärde mig ju på ett sätt av mig själv hur jag ska hantera och 

göra saker”. 

 

Karin säger att hon tycker att hon lär sig lättare genom digitala verktyg: 

Jamen, man får ju som direkt feedback på vad man gör. Som till exempel när jag pluggade till 

bilprovet. Man ska svara på frågor och sen fick man direkt svaren som man hade fel på, och sådant 

tycker jag att man lär sig mycket av. Likadant med stavning. Om jag skrivit fel lär jag mig det rätta 

istället. När jag läser både genom öronen och ögonen blir det som ”aha, det är så där man uttalar 

det där ordet jag inte ens hade en aning om hur jag skulle börja. 

Maja menar också att skolarbetet blir lättare med digitala verktyg, särskilt när hon ska 

förbereda en redovisning av något slag och måste hitta och sammanställa fakta.  Emma 

har lång erfarenhet av digitala verktyg både hemma och i skolan, men tror inte att 

hennes sätt att lära sig saker har förändrats genom användningen:  

Jag använder fortfarande inte datorn så mycket om jag ska ha prov till exempel. Då skriver jag 

mycket anteckningar för hand, för då kan jag använda färgpennor.  

4.2.7 Analys  

Enligt konnektivismen innebär lärande att vi skapar samband och ny kunskap genom 

användningen av teknologi (Siemens, 2005). Lärande lagras och behandlas av teknik, 

och är alltså inte längre enbart situerat i individen. Säljö (2010) menar att det inte längre 

är viktigt att memorera kunskap, och elevernas beskrivning av sin användning av 

digitala verktyg bekräftar denna syn på lärande och kunskap: de googlar, hämtar 

webbinformation som de sedan omarbetar till sin egen, och de dokumenterar lektioner 

för att senare kunna ta del av dem någon annanstans. Lärplattformen blir ett nav för 

kommunikation mellan elev och lärare där de var och när som helst kan få tillgång till 

vad som ska hända eller har hänt på lektionen. För eleverna i studien är de digitala 

verktygen alltså en självklar del av inte bara skolan utan hela livet, oavsett vilken 

inställning de säger sig ha till dem, och deras interaktion med och genom dem påverkar 

deras lärandeprocesser. För Ronja har till exempel datorn stor betydelse som 

medierande redskap i klassrummet. När hon använder den för att anteckna kan hon ta 

till sig lärarens genomgångar på ett helt annat sätt än utan dator: ”Förut har det varit 

som ett lock mellan mig och läraren”.  

 

Det är tydligt att den sociala kontexten påverkar elevernas upplevelse av digitala 

verktyg som redskap för lärande. Enligt Säljö (2010) har skolans lärmiljö inte förändrats 

efter de förutsättningar för lärande som konstant uppkoppling innebär. Undervisningen 

fortgår ofta ungefär som tidigare, med den skillnaden att eleverna arbetar med en dator 

uppkopplad mot nätet istället för med papper och penna. Elevernas beskrivningar av 

lektionssituationer bekräftar den bilden: först kommer en lärarledd genomgång då 

eleverna förväntas anteckna och sen arbetar eleverna självständigt med att skriva eller 
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läsa något. Emma berättar om när hon på högstadiet inte kunde använda sig av datorn 

för skrivande eftersom lärarna ville få in alla arbeten i en fysisk skrivbok. Trots att hon 

fick tillgång till verktyg som hade kunnat ge henne bättre förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen var de närmast oanvändbara, eftersom uppgifter och 

arbetssätt inte anpassades efter dem. Ronja kunde inte hitta en ljudboksversion som 

matchade den fysiska romanen för en svenskuppgift, och kunde därför inte genomföra 

uppgiften, med lägre betyg som följd.  

 

Möjligheten till kommunikation med världen utanför klassrummet via digitala verktyg 

kan utgöra ett hinder för lärande. Alla elever i studien beskriver distraktionsproblem i 

någon form, och för Fanny och Hanna är problemet så stort att de ofta väljer bort att 

arbeta digitalt. Hanna upplever också att andra elever flockas runt henne och ber henne 

googla saker när hon har med sig datorn, vilket stör henne i lärandet. Att den ständiga 

uppkopplingen utgör ett pedagogiskt dilemma i flera länder med hög datortäthet 

framgår till exempel i OECDs (2015) analys av Pisa-resultaten, där distraktion anges 

som en möjlig förklaring till varför hög datoranvändning i skolan verkar kunna ha en 

negativ effekt på inlärning.  

 

Skolan verkar utgå ifrån att alla kan använda datorn effektivt, tycker till exempel Ronja. 

Att så inte alltid är fallet är tydligt i Hannas berättelse. Hon har ännu inte approprierat 

datorn som kulturellt redskap (Säljö, 2013).  Hon undviker att arbeta med datorn och ser 

sig själv som en ”oteknisk” person som ”har svårt att fatta hur alla program fungerar” 

och jämför sig med klasskamrater som hon ser använder verktygen mer effektivt än hon 

själv gör. Hon tror att lärare tänker att hon är ”helt dum i huvudet” eftersom det tar så 

lång tid för henne att hitta rätt på lärplattformen, och undviker att fråga efter hjälp. Det 

finns alltså ett glapp mellan Hannas digitala färdigheter och hur hon förväntas kunna 

använda verktygen i skolan. Björklund (2011) framhåller att när alla i gruppen har en 

bärbar dator minskar risken för dyslektiker att känna sig annorlunda, men i Hannas fall 

tycks tekniken snarare förstärka den känslan.  

 

När digital teknik väljs bort i en lärandesituation bottnar det ofta i bristande kunskaper 

om hur verktygen fungerar (Sharpe & Beetham, 2010), och stora skillnader i elevers 

användning av digitala verktyg riskerar att leda till en digital klyfta som skapar 

ojämlikhet mellan olika grupper (OECD, 2015; Warschauer m.fl., 2004). Det är därför 

viktigt att sträva efter att göra arbetet med digitala verktyg inkluderande (Heemskerk 

m.fl., 2012). Om eleven ska kunna använda digitala verktyg effektivt bör de anpassas 

efter individens behov, digitala färdigheter och förmågor (Damsby, 2008; Heemskerk 

m.fl., 2012; Sharpe & Beetham, 2010). 

 

Pedagogisk och teknisk support är en nödvändighet för effektiv användning (Damsby, 

2008; Wastiau m.fl., 2013). Särskilt viktigt är detta för elever som av olika skäl är mer 

eller mindre beroende av verktygen för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Ronja beskriver sig som ”väldigt beroende av datorn” i skolan, och hennes dator har 

gått sönder flera gånger. ”Man blir så handikappad”, säger hon om situationen utan den. 
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När Emma fick sina digitala verktyg på högstadiet var det ingen som visade hur de 

skulle användas, vilket gjorde att hon inte hade någon större nytta av dem. Hanna har 

helt gett upp försöken att lyssna till inläst text eftersom hon inte förstår hur hon ska 

använda tekniken och för att det kändes pinsamt att fråga hur man gör fler gånger.  

Otillräcklig pedagogisk support är en anledning till att inte Hanna och Emma kunnat 

använda de digitala verktygen effektivt. 

 

Bristande tillgänglighet till virtuella ytor påverkar också användningen. Går det inte att 

komma in på lärplattformen stryps även tillgången till uppgifter och annan information. 

Flera av eleverna upplever också stora svårigheter med att navigera på lärplattformen. 

De uppskattar visserligen att de kan hitta information och lämna in arbeten där, men inte 

alla vet var de ska klicka för att hamna rätt. Liknande erfarenheter redovisas i en norsk 

studie om hur dyslektiska studenter upplever arbetet med lärplattformar på högskolan 

(Habib m.fl., 2012). Maja uppfattar också de kursböcker hon provat på webben som 

svårtillgängliga eftersom processen att hitta dit och logga in innehåller många steg att 

hålla i minnet.  

 

Elevernas upplevelser av digitalt skrivande skiljer sig åt på åtskilliga punkter, men där 

finns också flera gemensamma nämnare. När eleverna skriver längre texter säger sig 

alla ha stor nytta av datorn. Det går snabbare för de flesta, de kan kontrollera stavningen 

av ord, det är lättare att strukturera om texten och det är lätt att göra ändringar. Detta 

överensstämmer med resultat i tidigare forskning på området (Damsby, 2008; Habib 

m.fl., 2012; Hallerström & Tallvid, 2008; Zheng m.fl., 2014). När det gäller andra typer 

av skrivande varierar elevernas arbetssätt, och flera väljer att hellre skriva kortare texter 

för hand. Hand-öga koordinationen skiljer sig mycket mellan användningen av 

tangentbord och penna och papper (Habib m.fl., 2012), vilket eventuellt kan vara ett 

skäl till detta. I Fannys fall är det en trolig anledning eftersom hon skriver snabbare för 

hand än på dator, men dessutom tycker hon att hon blir störd av 

ordbehandlingsprogrammet som hela tiden påminner henne om hur fel hon skriver.  

 

Elever i läs- och skrivsvårigheter tycker ofta att digital läsning är mer krävande än 

läsning på papper (Habib m.fl., 2012; Hallerström & Tallvid, 2008), vilket bekräftas av 

eleverna i studien. Några berättar att det är svårt att hålla raden och följa med i texten, 

och vissa tycker också att det är svårare att ta till sig innehållet. De digitala läromedel 

några av eleverna provat uppfattas närmast som ett hinder för inlärning eftersom de då 

måste hoppa mellan läsning och skrivning. Detta gör att det blir svårt att hålla fokus. 

Den kritik som forskare tidigare riktat mot pedagogiska lärverktyg som digitala 

läroböcker tycks åtminstone i detta fall vara befogad (Lantz-Andersson, 2009; Sjödén, 

2015).  

 

Användningen av alternativa verktyg ser väldigt olika ut: några elever använder knappt 

några alternativa verktyg alls, medan andra använder både fler verktyg och oftare. Flera 

av eleverna i studien använder sig av talsyntes med stor behållning. Enligt Damsby 

(2008) är också vinsten av att använda alternativa verktyg större för äldre elever, och 
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talsyntes kan underlätta läsning av längre faktatexter på datorn. Andra alternativa 

verktyg elever nämner att de använder är inlästa läroböcker, talböcker via Legimus, tal-

till-text-program och Screen Ruler, ett program som lyser upp en rad i texten för att göra 

det lättare att hålla raden. Ronja, som inte använt alternativa verktyg på grundskolan, 

har lärt sig andra strategier för att klara skolan: ”jag lärde mig ju på ett sätt av mig själv 

hur jag ska hantera och göra saker”. Hanna har försökt använda sig av inlästa läromedel, 

men väljer bort dem eftersom hon inte har lärt sig hur de fungerar. Tidigare forskning 

har visat att det inte är ovanligt att dyslektiska studenter väljer bort användningen av 

alternativa verktyg (Sharpe & Beetham, 2010) Bidragande orsaker är att de inte vet hur 

de ska använda dem och att de inte har tid att lära sig programmen. Samtidigt är det 

tydligt att de som faktiskt använder dem är nöjda med hur de fungerar som lärandestöd 

(Draffan m.fl., 2007), vilket stämmer med resultatet i den här studien.  

 

Samtliga elever beskriver lärandesituationer där de av olika skäl hellre väljer andra sätt 

att lära sig än genom att använda digitala verktyg. Flera elever saknar läsandets och 

skrivandets sensoriska aspekter: att hålla och bläddra i en bok, att hålla en penna mot 

papper och att kunna använda olika färgpennor. Emma tycker att hon kan fokusera 

bättre när hon skriver med penna, men säger också att det kanske också beror på att hon 

alltid gjort så.  Ronja skriver ibland av det hon redan skrivit på datorn för hand eftersom 

hon tycker att hon lär sig bättre genom sitt ”muskelminnes-synminnessätt”. Fanny 

arbetar helst helt utan digitala verktyg, men väljer att använda dem i situationer där 

lärandet fungerar bättre för henne om hon gör det.  

4.2 Specialpedagogernas beskrivning av arbetet med digitala verktyg 
för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Avsnittet redogör för de gemensamma teman som framkom i specialpedagogernas syn 

på arbetet med digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter: individuella 

skillnader, elevers digitala kompetens, föråldrad teknik och pedagogernas roll. Det 

avslutas med en analys. 

4.2.1 Individuella skillnader 

Alla elever är olika och därför blir också deras användning av digitala verktyg olika, 

framhåller båda specialpedagogerna. Digitala verktyg passar inte alla lika bra, menar 

Irene: 

Digitala verktyg är ingen sådan där schweizisk armékniv eller sesam-öppna-dig som kommer att 

lösa allting. Det funkar jättebra för en del, och en del funkar för en del, och för andra funkar det 

inte alls – och för en del är det ett rent hinder. 

Johanna har liknande tankar: ”Allt passar ju inte alla, helt enkelt. Vissa tycker att det är 

bra med olika hjälpmedel medan andra vill köra pappersboken och anteckna, oavsett om 

de är dyslektiker eller inte”. Vissa elever kan stjälpas snarare än hjälpas av att få en 

dator i skolan, tycker Irene: 

En del gillar inte att hålla på med datorer, andra älskar att hålla på med datorer, men inte för det de 

ska vara till för i skolan, utan de tycker ”Kanon! Spel, filmer och fejjan!”, och då blir ju det ett 
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hinder i skolan för att det blir ett sådant distraktionsmoment, och det är nästa hopplöst att lösa det 

på något sätt för de elever som inte behöver någon distraktion. 

För elever med annat modersmål eller språkliga svårigheter som språkstörning eller 

dyslexi ser Irene stora fördelar med användning av digitala verktyg. ”Jag har sett många 

exempel på elever som aldrig skulle ha kunnat klämma ur sig en längre text tidigare 

som faktiskt med varsam handledning har kunnat producera saker”, säger hon.  

 4.2.2 Elevers digitala kompetens 

Irene menar att många elever inte har den kunskap de förutsätts ha om att använda en 

dator. De vet inte hur man sparar på rätt ställe, hur man använder funktioner i Word 

eller hur man sorterar dokument i mappar. 

Jag har suttit väldigt mycket med elever och jobbat med text och de kan inte ens sudda åt höger 

och vänster. En del tar omvägar hela tiden, kan inte enkla kommandon. En del elevers datorer ser 

lika hemska ut som när man öppnar deras skåp. 

Hon efterlyser en obligatorisk kurs i datakunskap liknande den som fanns på schemat 

innan Gy 2011. ”Eleverna förutsätts kunna saker de inte kan. Och om man inte kan 

någonting som alla andra pratar om, vad gör man då? Man tiger”. 

 

Elever som fått en god introduktion i att använda digitala verktyg på grundskolan har 

stor hjälp av det, säger Irene. ”Det finns många dyslektiker vi får hit som stolt 

deklarerar att ’det är lugnt, jag klarar det här’”. För sådana elever kan det vara en 

självklarhet att till exempel lyssna på text. För de elever som nätt och jämnt klarat 

grundskolan och som inte fått tillgång till digitala verktyg eller alternativa verktyg 

förrän de kommer till gymnasiet kan det däremot bli svårt att använda sig av datorn på 

ett bra sätt. Därför menar hon att det är mycket viktigt med riktade insatser i tidig ålder 

för att eleverna ska ha bättre förutsättningar att använda tekniken när de kommer till 

gymnasiet. Johanna säger att ”en del elever blir bra på att använda de digitala verktygen, 

medan andra försöker och aldrig kommer in i det riktigt”. 

4.2.3 Föråldrad teknik 

Båda specialpedagogerna tar upp föråldrad teknik som ett hinder för användningen. 

Johanna berättar att kommunen inte uppdaterar de alternativa verktygen som de borde 

och att till exempel talsyntesen inte riktigt fungerar som den ska. ”Uppdateringar är ju 

bra, för att gör man inte dem så slutar ju programmen nästan att funka till slut”. På 

Skola 2 har de tidigare använt flera digitala träningsprogram, men de går inte längre att 

använda eftersom utgivaren har slutat att uppdatera programvaran. 

 

På Skola 1 använder vissa elever ett gammalt träningsprogram för att träna läsförståelse 

och läshastighet. Irene berättar att hon sett flera elever markant förbättra sin läsning med 

hjälp av regelbunden användning av programmet: ”Det är urgammalt, men det finns 

inget nytt. Det skulle behövas ett nytt liknande program. Jag lyckades freda sju 

stationära datorer där det här programmet finns kvar och de står i ett särskilt rum, men 

de kommer säkert att skrotas när jag går i pension”. 
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4.2.4 Pedagogernas roll  

Lärarna har en viktig roll för elevernas användning av digitala verktyg menar båda 

specialpedagogerna, inte minst för användningen av alternativa verktyg. ”Vi har sett att 

har man lärare som använder alternativa verktyg som del av sin undervisning så blir det 

lättare för elever att använda dem”, säger Johanna. Irene är osäker på att lärarna själva 

har tillräcklig kunskap om de alternativa verktygen eller om alla ens vet att de finns. 

”Man förutsätter också att alla lärare använder de där och det är jag väldigt tveksam till. 

Man förutsätter att alla lärare behärskar vad det går ut på”. Hon menar att det finns stora 

skillnader mellan hur lärare använder digitala verktyg med eleverna och att det i sin tur 

påverkar elevernas användning:  

Är det en mentor som själv använder datorn på fantasifulla sätt, eller ser att det här eller det här är 

en jättegod hjälp, så färgar det av sig direkt på eleverna. Vissa mentorer är jättebra på att använda 

datorn och lärplattformen och olika hjälpmedel, andra inte alls. 

4.2.5 Tid 

Johanna tror att tiden är en faktor som påverkar hur eleverna lär sig att använda 

alternativa verktyg: ”På den här skolan har eleverna liksom inte tid att prioritera, även 

om det finns många som kanske skulle ha nytta av eller behöva.  De har fullt upp med 

att fixa skolan och livet”. Hon säger också att det kan vara en tröskel att ta sig över för 

att kunna använda olika programvaror effektivt, och att många elever aldrig tar sig över 

den eftersom de inte använder programmen tillräckligt ofta: ”och kommer man inte över 

tröskeln så har man ju ingen nytta av det riktigt”. Även Irene tar upp tiden som ett 

bekymmer, särskilt när det gäller användningen av träningsprogram: ”Det är så tajt på 

schemat och med allt de ska hinna med, så det är att kräva väldigt mycket att de ska 

jobba ett par timmar extra i veckan med det här”. 

4.2.6 Analys 

Båda specialpedagogerna i studien betonar att alla elever är olika och att det inte går att 

generalisera: vissa arbetar gärna med digitala verktyg, andra vill hellre använda penna 

och papper. Irene tycker att gymnasieskolan förutsätter att elever har digitala färdigheter 

som en del inte har, och när eleverna inte har grundkunskaperna hindras de att delta fullt 

ut i det dagliga arbetet med datorerna. Hänsyn måste tas till elevens individuella 

färdigheter och preferenser och till hur säker eleven känner sig på att använda digitala 

verktyg för att användningen ska bli effektiv (Sharpe & Beetham, 2010). Förutsätter 

skolan att eleverna har färdigheter de inte kan kommer alltså inte deras användning att 

vara effektiv.  

 

Irene berättar att de dyslektiska elever som redan är vana att använda alternativa verktyg 

när de kommer till gymnasieskolan har en stor fördel av detta, eftersom de känner sig 

trygga i användningen. De har approprierat eller naturaliserat redskapen (Säljö, 2013). 

Detta stämmer väl med Damsbys (2008) iakttagelse om att det är viktigt att introducera 

alternativa verktyg tidigt i skolan, eftersom eleverna då kan dra större nytta av dem på 

gymnasiet. Johanna säger också att de dyslektiska eleverna på hennes skola inte hinner 

prioritera att lära sig använda alternativa verktyg även om de skulle ha nytta av dem. Att 
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tidsfaktorn är viktig för approprieringen av alternativa verktyg för äldre elever framgår 

också av andra studier (Draffan m.fl., 2007). 

 

Elever som distraheras av spel och sociala medier får svårare att ta till sig 

undervisningen, menar Irene. För vissa innebär datoranvändningen att de tappar fokus 

på uppgiften. Hennes observation stöds av OECD:s (2015) rapport om datoranvändning 

i skolan, som visar att de elever som använder datorer mest av alla i klassrummet hade 

absolut sämst resultat i PISA-undersökningen. Elever tycker också själva att de 

distraheras från skolarbetet när de använder dator (Hallerström & Tallvid, 2008; Zheng 

m.fl., 2014).  

 

En förutsättning för användning är också att verktygen fungerar som de ska. Digitala 

verktyg åldras fort och användarna är beroende av att programvaror uppdateras, vilket 

inte alltid fallet enligt Irene och Johanna. Programvaror som har uppskattats av både 

elever och specialpedagoger kan i vissa fall inte längre användas då de blivit för gamla. 

 

Skolans pedagoger har en nyckelroll i hur väl tekniken integreras i skolpraktiken  

(Hallerström & Tallvid, 2008; Lantz-Andersson, 2009). Om läraren använder verktygen 

på ett genomtänkt sätt underlättas elevanvändningen, menar både Irene och Johanna. 

Olika lärare har olika förutsättningar att klara detta, och båda specialpedagogerna 

uttrycker att skillnaderna mellan lärare och klassrum är stora, vilket även tidigare 

forskning visat (Fredriksson m.fl., 2007; Tallvid, 2015). Tidsbrist och brist på teknisk 

support kan påverka hur väl pedagogerna kan använda sig av digitala verktyg (Damsby, 

2008; Wastiau m.fl., 2013). 

4.3  Skolornas introduktion, implementering och utvärdering av 
digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Forskningsfrågan avsåg att undersöka hur skolorna organiserar arbetet med digitala 

verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Då organisationen emellertid visade sig 

vara i stort sett gemensam för alla elever på skolorna, beskrivs den även på ett mer 

övergripande plan. Först beskrivs organisationen på Skola 1, sedan på Skola 2. Avsnittet 

avslutas med en analys.  

4.3.1 Skola 1 

På förfrågan från mentorerna går Irene ut och demonstrerar alternativa verktyg i 

helklass någon gång i början av höstterminen. Elever i läs- och skrivsvårigheter får 

samma information om och introduktion till digitala verktyg som alla andra elever, men 

i enskilda elevsamtal frågar hon om och hur de använder olika verktyg. Hon kan också 

visa och föreslå nya digitala verktyg att arbeta med. Irene brukar berätta för elever att 

ljudböcker finns, och fråga om de tror att de skulle ha nytta av inläst text. Vissa är redan 

vana användare, andra inte alls. Sedan sköter biblioteket introduktion och utlåning av 

inlästa böcker, vilket fungerar bra, särskilt sedan det blivit möjligt för alla elever att få 

använda inlästa böcker.    
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Det finns inga tydliga rutiner för hur datorerna introduceras för eleverna i årskurs ett, 

berättar Irene: 

Det är det här att boka tid för att hämta ut datorn. Elevernas mentorer (klassföreståndare) ser till att 

eleverna hämtar ut datorerna, och i övrigt känns det ju väldigt svävande. Ja, otydligt. På något sätt 

ska det bara fungera. 

Hon tycker inte att skolan att intresserar sig tillräckligt för hur eleverna faktiskt 

använder sina datorer när de väl hämtat ut dem. ”’Nu har de fått datorerna, hej och hå, 

nu är det frid och fröjd och allting kommer att funka’. Man skulle fokusera mer på ’Vad 

kan det här underlätta?’ och ’Vad har jag för hjälp av den här manicken’”? 

 

Mentorerna brukar visa eleverna hur man använder lärplattformen och skolans hemsida, 

men introduktionen kan bli väldigt olika. ”Det är som mycket annat, det är väldigt 

personbundet”. Om eleverna har mentorer och lärare som arbetar aktivt och medvetet 

med digitala verktyg är det en fördel för eleverna: ”För en del är det ju väldigt bra, de 

lämnar in grejer och de får hela tiden en sorts kontinuerlig handledning”. Att lärare 

verkar ha så olika kunskap om alternativa verktyg tycker hon är bekymmersamt och hon 

funderar på sin egen roll i detta: ”Jag skulle väl ha haft som en stående programpunkt att 

gå runt till alla, liksom hålla koll på vilka som är nya på skolan och allt sådant, men det 

krävs tid för allting”. 

 

Någon utvärdering av hur eleverna använder digitala verktyg sker inte på skolan, men 

Irene skulle gärna se en sådan på förvaltningsnivå: 

Det är ju en sådan där sak man önskar skulle ske utifrån satsningen (1:1 -satsningen) om man säger 

så. Utifrån hela satsningen. Att man gjorde det på årskursen, eller efter hela skolgången. Det skulle 

vara en kvalitetssäkring och en utvärdering av att de resurser man faktiskt plöjt ner i det här har 

gett ett önskat resultat. 

Sammanfattningsvis är hon inte nöjd med hur introduktionen och implementeringen av 

digitala verktyg fungerar. Hon skulle vilja se tydligare rutiner:  

Jag efterlyser nästan som en checklista: det här ska mentorerna göra med eleverna första veckan, 

det här ska göras andra veckan, och det här senast två veckor före utvecklingssamtalet. Det tror jag 

på.  

Hon föreslår också att lärare och elever skulle behöva genomföra ett antal moment på 

datorn ”för att visa att man behärskar det. Likadant skulle man kunna göra med 

alternativa verktyg”. 

4.3.2 Skola 2 

Utifrån en screening på höstterminen - eller efter information från grundskolan eller 

föräldrar - går Johanna eller skolans andra specialpedagog igenom vilka digitala 

möjligheter som finns med enskilda elever. Ofta träffar hon bara dyslektiker någon eller 

några gånger i början av gymnasiet, men om hon träffar dem igen något år senare ” är 

det ganska många som ’jo, vi gick ju igenom det här’… men det är ju ganska många 

som inte använder sig av dem så mycket”. Hon berättar att det sedan en tid tillbaka är 

möjligt för alla intresserade elever att använda inlästa böcker, oavsett svårigheter. 

Eleverna får all information om och tillgång till böckerna via skolbiblioteket. Skolan har 
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också ett iPad-projekt, främst riktat mot elever med kognitiva funktionsnedsättningar, 

men i viss mån också för dyslektiker.  ”Det finns de som faktiskt föredrar att använda 

dem, framför allt att anteckna på”. 

 

Inte heller på Skola 2 finns tydliga rutiner för hur introduktionen och implementeringen 

av digitala verktyg ska se ut på skolan, men nyligen har det gått ut ett 

”förväntansdokument” om hur lärare förväntas använda lärplattformen Lärum. ”Det är 

ju stort bara det” säger Johanna, som tror att det är svårt att få alla att använda en 

gemensam handlingsplan runt användningen av digitala verktyg. Hon tycker att 

/.../det skulle vara värdefullt att på ett mer organiserat sätt avsätta tid i början av hösten, och då 

framför allt med ettorna, för både digitala verktyg men också studieteknik, vad vi förväntar oss av 

dig som elev. Mycket skulle kunna vara vunnet då, även om vi vet att man måste repetera.  

Även på Skola 2 hämtar eleverna i årskurs ett ut datorer hos datateknikerna och sedan är 

det mentorerna som håller i introduktionen för alla elever. Själva utlämningen tycker 

Johanna fungerar bra, men hur mentorerna sedan introducerar datorn för eleverna 

varierar mycket: ”Alltså, vi har ju många lärare som är fantastiskt duktiga, och fixar de 

inte det själva så får vi kontakt med en del elever då. Men sen har vi andra där det inte 

alls funkar”. Hon berättar att de försökt få lärare att implementera alternativa verktyg 

för ettorna, men med varierande framgång:  

Egentligen är det ju så att man behöver ju inte ha läs- och skrivsvårigheter för att lyssna på sin 

egen text innan man lämnar in den, eller köra stavningsprogram eller så, alla elever har ju dem på 

sin dator. Och vissa lärare är jätteduktiga och gör det och andra gör det inte. 

Som tidigare nämnts finns enligt Johanna stora skillnader mellan olika lärares kunskap 

om alternativa verktyg på skolan. För några år sen höll hon och hennes kollega av den 

anledningen några workshoppar i användningen av dem: 

Men det är ju klart, vi har ju fortfarande inte nått alla, och i viss mån redan frälsta. Det var valbart. 

Men sen har vi ju försökt säga, ta en sådan grej som att använda ClaroRead på en PDF, det är ju 

inte svårt, men vet man inte hur man gör så vet man ju inte. Vi har försökt säga till folk att vi gärna 

visar.  

Någon utvärdering av elevernas användning av datorerna sker inte, men Johanna tycker 

att gymnasieförvaltningens utvecklingsavdelning borde initiera en sådan. Hon säger 

också att det skulle vara värdefullt att avsätta tid i årskurs ett för att på ett mer 

organiserat sätt arbeta med introduktion och implementering av de digitala verktygen. 

4.3.3 Analys  

Ingen av de två skolorna i studien har enligt de intervjuade specialpedagogerna uttalade 

rutiner för den pedagogiska implementeringen av digitala verktyg, och ingen formell 

utvärdering eller uppföljning sker av hur verktygen används, vare sig på individ-, skol- 

eller kommunnivå. Mentorerna sköter till stor del introduktionen av elevdatorerna och 

förväntas också integrera användningen av alternativa verktyg i sin undervisning för att 

verka som goda exempel, men de har mycket olika kunskaper om dem. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan få en individuell genomgång av alternativa verktyg och andra 

digitala möjligheter av specialpedagogen, och ibland förekommer också sådana 
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genomgångar av verktygen i helklass. Skolbiblioteken ansvarar för introduktionen till 

inlästa böcker på båda skolorna. 

 

Tydliga IT-strategier kopplade till skolans pedagogiska arbete är en förutsättning för 

effektiv användning, men många skolor saknar sådana (Damsby, 2008; Draffan m.fl., 

2007). På de undersökta skolorna finns enligt specialpedagogerna ett gemensamt 

förfarande runt själva distributionen av elevdatorerna, men när det kommer till 

användningen finns inga tydliga riktlinjer. 

 

Att det finns ett tydligt samband mellan lärares digitala kompetens och användningen av 

digitala verktyg i klassrummet (Fredriksson m.fl., 2007), bekräftas av denna studies 

resultat. Vilken information eleverna får om datoranvändningen och på vilket sätt de lär 

sig använda digitala verktyg som arbetsredskap beror enligt specialpedagogerna mycket 

på vilken kunskap mentorn som sköter introduktionen har, vilket gör att skillnaderna i 

användning kan bli stora mellan olika klassrum. Skillnaderna i teknikanvändning och 

tillgänglighet skapar ojämlikheter, menar till exempel Håkansson Lindqvist (2015) och 

Selwyn (2011), och fler datorer i skolan leder inte per automatik till en mer effektiv 

användning av dem (Wastiau m.fl., 2013).  
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5.  Sammanfattande slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka dyslektiska gymnasieelevers upplevelse av digitala 

verktyg för lärande och specialpedagogers syn på skolans arbete med digitala verktyg 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Av de sammanfattande slutsatserna framgår att 

digitala verktyg är en självklar del av elevernas skolvardag, men att det finns stora 

individuella skillnader i användning och i upplevelsen av dem. Enligt 

specialpedagogerna finns ingen tydlig organisation för introduktion, implementering 

eller utvärdering av elevanvändningen av digitala verktyg på skolorna, inte heller för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.  

5.1 Hur upplever dyslektiska elever användningen av digitala verktyg 
som redskap för lärande? 

Digitala verktyg är en naturlig del av elevernas tillvaro i och utanför skolan, men de 

använder dem mer eller mindre gärna som redskap för lärande. Datorn är det självklara 

arbetsredskapet på teoretiska lektioner, men också surfplattor och smarta telefoner 

används. Vissa elever föredrar att arbeta utan digitala verktyg och flera väljer i vissa 

situationer att skriva för hand istället för på datorn. Elevernas intresse, tidigare 

erfarenheter och digitala kompetens är faktorer som påverkar användningen. Särskilt 

tydligt är detta hos Hanna som inte alls tycker om att använda sig av teknik, vare sig 

hemma eller i skolan. 

 

Majoriteten av eleverna upplever att de digitala verktygen gör lärandet lättare och 

undervisningen mer tillgänglig i många skolsituationer. Verktygen kan i dessa fall sägas 

motverka dyslexins konsekvenser (Damsby, 2008). Alla elever tycker att datorns 

ordbehandlingsprogram gör det lättare att skriva längre texter. De flesta skriver 

snabbare, de har tillgång till stavningskontroll, får snabb feedback på språkfel och kan 

lätt göra ändringar i sina texter. Tidigare forskning visar liknande resultat (Damsby, 

2008; Habib m.fl., 2012; Hallerström & Tallvid, 2008). En av eleverna skriver dock 

alltid sitt första utkast för hand, både eftersom det går fortare och eftersom hon tycker 

att flödet hindras av språkkontrollen i Word. Elever som regelbundet använder 

alternativa verktyg är nöjda med hur de fungerar, medan andra av olika skäl väljer bort 

dem. Detta är i linje med andra studier på området (Draffan m.fl., 2007) Framför allt är 

det talsyntes och talböcker som eleverna väljer att använda.  

 

I vissa sammanhang blir tekniken snarare ett hinder för att ta till sig undervisningens 

innehåll, menar eleverna. Digitala texter upplevs som svårlästa och otillgängliga, vilket 

är en vanlig uppfattning bland elever i läs- och skrivsvårigheter (Habib m.fl., 2012). Det 

kan vara svårt att ta del av innehåll på lärplattformen och digitala lärverktyg på grund av 

alla steg eleverna måste ta för att hitta rätt. Ibland krånglar själva tekniken och 

omöjliggör därför lärande. Alla elever tar upp problemet med att distraheras av för 

skolarbetet irrelevanta nätsidor, och två av dem säger sig vara så lättdistraherade att de 

undviker att använda datorn på lektionerna för att kunna koncentrera sig bättre. Även i 

andra studier framgår att användningen av digitala verktyg kan ha en negativ effekt på 
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lärandet på grund av distraktionsfaktorn (Hallerström & Tallvid, 2008; Zheng m.fl., 

2014). 

 

Uppkopplingen till internet kan också ha positiv inverkan på lärandesituationen. 

Information finns ständigt tillgänglig via lärplattformen, vilket eleverna uppskattar. De 

har möjlighet att ta del av undervisningen vid på andra platser och vid andra tider än på 

lektionen. Genom sökmotorer hittar de information som de använder för olika 

skoluppgifter. En av eleverna berättar också att hon ofta söker information på YouTube 

eftersom hon då både kan se och höra, vilket underlättar hennes lärande. Genom 

användningen av interaktiva, mobila, digitala verktyg suddas alltså gränserna för det 

fysiska klassrummet ut. Information blir tillgänglig överallt och kunskap skapas 

överallt.  

 

Tillägnandet av nya redskap tar olika lång tid för olika individer (Säljö, 2013), och 

eleverna i studien har också nått olika långt i approprieringsprocessen. Om eleverna inte 

kan använda de digitala verktygen likvärdigt finns en risk att användningen förstärker 

ojämlikheter mellan olika elevgrupper (OECD, 2015). Det är också viktigt att skolan 

anpassar verktygen efter individens behov och digitala färdigheter (Damsby, 2008). Om 

eleverna tidigt introduceras för alternativa verktyg, kommer de att kunna använda dem 

mer effektivt (Damsby, 2008).  

 

Den fysiska och sociala lärmiljön har stor betydelse för hur eleverna använder digitala 

verktyg. Fungerande teknisk utrustning och tillgång till teknisk support är 

förutsättningar för att lärandet med digitala verktyg ska fungera bra, enligt eleverna. 

Lärarna har också en nyckelroll, både genom hur de integrerar tekniken i 

undervisningen och genom hur de förstår elevens behov av och kunskap om digitala 

verktyg i lärandesituationer. Teknisk och pedagogisk support och en lärmiljö anpassad 

efter digitalt lärande underlättar en effektiv användning (Damsby, 2008; Wastiau m.fl., 

2013). 

5.2 Hur beskriver skolornas specialpedagoger arbetet med digitala 
verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Alla elever är olika. Vissa föredrar att arbeta med digitala verktyg i skolan, andra vill 

hellre arbeta med penna och papper, berättar specialpedagogerna. Elever som sedan 

grundskolan är vana att använda digitala verktyg har en fördel eftersom de redan är 

bekanta med programvaror och eftersom de känner sig trygga i användningen, berättar 

Irene. Samma observation görs i Damsbys (2008) studie. Irene anser att gymnasieskolan 

ofta utgår ifrån att elever har större digital kompetens än vad de faktiskt har. Enligt 

henne saknar många elever i läs- och skrivsvårigheter grundläggande digitala 

färdigheter, vilket gör användningen svårare. Hon säger också att de bärbara datorerna 

snarare utgör ett hinder än hjälp för elever som är lättdistraherade, och att detta är ett 

svårlöst pedagogiskt problem (OECD, 2015). Annat som försvårar användning är 

uteblivna uppdateringar av programvaror och att elever inte upplever sig ha tid att lära 

sig använda de alternativa verktygen. 
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Hur de digitala verktygen integreras i undervisningen har enligt specialpedagogerna 

avgörande betydelse för elevernas användning, vilket även Lantz-Andersson (2009) och 

Hallerström och Tallvid (2008) tidigare konstaterat. Både Irene och Johanna uttrycker 

att det finns stora skillnader mellan hur lärarna använder tekniken i klassrummet, och 

detta skapar ojämlikheter. 

5.3 Hur introducerar, implementerar och utvärderar skolorna 
användningen av digitala verktyg för elever i läs- och 
skrivsvårigheter? 

Enligt de intervjuade specialpedagogerna har ingen av skolorna tydliga rutiner för 

implementeringen av digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter, eller för 

elever överhuvudtaget. Ingen formell uppföljning sker heller av hur eleverna använder 

sina digitala verktyg. På båda skolorna distribuerar datateknikerna datorerna till 

eleverna i årskurs ett, och sedan tar mentorerna hand om introduktionen till 

användningen. Eftersom mentorerna har varierande kunskap om datorn som 

arbetsredskap, varierar också informationen eleverna får om hur de kan använda den. 

Därför kommer också eleverna att få varierande kunskaper, vilket på sikt kan leda till en 

mer ojämlik skola (OECD, 2015; Selwyn, 2011). Specialpedagogernas roll i 

implementeringen är att i individuella samtal med elever visa på olika alternativa 

verktyg som eleven kan ha användning för. Irene berättar också att hon på begäran går 

ut i klasser och informerar om alternativa verktyg. Lärarna förväntas ha en roll i 

implementeringen av elevernas användning av alternativa verktyg, men eftersom inte 

alla lärare behärskar verktygen sker detta i begränsad omfattning. Båda 

specialpedagogerna efterlyser tydligare rutiner för implementeringen av digitala 

verktyg, men också en utvärdering av 1:1-satsningen på förvaltningsnivå. 
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6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras först studiens resultat. Kapitlet avslutas med specialpedagogiska 

implikationer och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Digitala verktyg för lärande kan fungera både inkluderande och exkluderande. Idag, när 

undervisningen i gymnasieskolan på många sätt bygger på användningen av dem, är det 

närmast underförstått att elever har den kompetens som krävs för att nyttja dem 

effektivt. Det har de emellertid inte alltid, vilket resultaten i studien visar. Ibland kan 

tekniken bli ett hinder för en elev att delta fullt ut i undervisningen.  

 

För en del av de dyslektiska eleverna i studien gör användningen positiv skillnad i 

skolvardagen, och de kan tillgodogöra sig undervisningen bättre än tidigare. Alla elever 

i studien tycker att skrivandet av längre texter går bättre med datorn. Ronja berättar att 

hon nu lättare kan följa med i undervisningen, och genom att lyssna till en roman och 

samtidigt läsa i den fysiska boken kunde hon ta sig igenom en bok hon tror att hon inte 

hade kunnat läsa annars. I hennes fall är det tydligt att tillgängligheten ökat med 

användningen av digitala och alternativa verktyg. För andra kan de krav skolan ställer 

på digitala färdigheter bli ytterligare en försvårande omständighet i en redan besvärlig 

skolsituation, vilket till exempel specialpedagogen Irene vittnar om. Att inte klara det 

andra i omgivningen klarar och att hela tiden behöva fråga om hur tekniken fungerar 

kan leda till en känsla av misslyckande, något som är tydligt i Hannas och berättelse.  

 

Elever kommer till gymnasiet med olika förkunskaper, erfarenheter och intressen, även 

av att arbeta med digitala verktyg. Intervjuerna med både elever och specialpedagoger 

visar att det inte går att förutsätta att alla elever har grundläggande datorkompetens. I 

skollagen står att skolan ska ge ”eleverna den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och i sin personliga utveckling och att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (2010:800, kap 1, § 

3). Om digitala verktyg ska kunna fungera som ett redskap för att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser, är det nödvändigt att även ta hänsyn till elevers 

olika digitala färdigheter (Sharpe & Beetham, 2010). Det borde alltså vara av 

pedagogiskt intresse att i större utsträckning än vad som sker ta reda på hur eleverna 

använder och förstår sina digitala verktyg, i syfte att anpassa användningen efter elevens 

förmåga. Att ingen utvärdering sker av elevernas faktiska användning av digitala 

verktyg på skolorna är en brist.  

 

Det finns en risk att användningen av digitala verktyg i skolan leder till ökad ojämlikhet 

mellan de elever som vet hur man effektivt använder tekniken för lärande, och de som 

inte vet (OECD, 2015; Warschauer m.fl., 2004). En tidig introduktion ger eleven ett 

försprång, och kan vara avgörande för hur effektivt eleven använder digitala verktyg på 

gymnasieskolan. Elever som inte redan i grundskolan fått lära sig att använda verktygen 
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riskerar att hamna efter. Idag är användning av digitala verktyg också en 

demokratifråga, och därför är det särskilt viktigt arbeta för att ge alla elever 

grundläggande digital kompetens, oavsett bakgrund. Tydligare gemensamma strategier 

om hur och när datorn ska användas på lektionerna skulle kunna bidra till en mer 

jämställd skola. Säljö (2013) menar att eleverna i den digitala skolan måste lära sig att 

utveckla metastrategier för användningen av de digitala artefakterna. Här spelar 

undervisningen en viktig roll. 

 

Skolans organisation har stor betydelse för både elevers och lärares användning av 

digitala verktyg, och tekniken bör integreras i den pedagogiska praktiken på ett 

genomtänkt sätt, för att elever och lärare ska kunna använda den effektivt (Hallerström 

& Tallvid, 2008; Lantz-Andersson, 2009; Selwyn, 2011). I den här studien framkommer 

stora individuella skillnader i användning och i digital kompetens, både mellan lärare 

och mellan elever. På de studerade skolorna finns enligt specialpedagogerna få 

gemensamma rutiner för introduktion, implementering och utvärdering av digitala 

verktyg. De rutiner som finns handlar om distributionen av hårdvaran och inte om hur 

verktygen ska användas. Ett lokalt utvecklingsarbete med fokus på de digitala 

verktygens roll i den pedagogiska praktiken skulle kunna vara ett sätt att minska den 

digitala ojämlikheten mellan klassrum. Skolans organisation bör också främja en positiv 

användning av digital teknik genom att tillhandahålla teknisk och pedagogisk support 

för både lärare och elever.  

 

Av resultatet framgår att inte alla lärare har den digitala kompetens som krävs för att 

stödja eleverna i deras användning av de digitala verktygen. Stort ansvar för 

elevanvändningen av digitala verktyg läggs alltså på läraren, både i denna och i andra 

studier (Tallvid, 2015). Man kan fråga sig vilka förutsättningar pedagogerna på skolorna 

ges för uppdraget att få eleverna att använda ”modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011). 

Kompetensutveckling för lärare kan vara nödvändig för att minska den digitala 

ojämlikheten mellan klassrum, och Wastiau m.fl. (2013) konstaterar också att 

kompetensutveckling för lärare är en nyckel till effektivare elevanvändning. Om tid inte 

avsätts för utbildning och träning i hur man använder verktygen försvåras 

approprieringen. Detta gäller både lärare och elever.  

 

Studien visar på flera pedagogiska dilemman kopplade till användning av digitala 

verktyg för lärande. Skolan förutsätter att eleverna kan använda verktygen, men det kan 

de inte alltid. Vissa elever föredrar att arbeta på traditionellt sätt, vilket blir 

problematiskt när undervisningen bygger på användning av digitala verktyg. Elever kan 

distraheras från skoluppgifterna när de använder datorn, och därför få försämrat lärande. 

Elever och lärare har mycket varierande digital kompetens, vilket leder till ojämlikheter 

i lärmiljön. Undervisningen anpassas inte alltid efter användningen av de digitala 

verktygen. Digitala och alternativa verktyg kan vara av stor nytta för dyslektiker, men 

eleverna får inte alltid det pedagogiska stöd de behöver för att kunna använda dem 
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effektivt. Virtuella lärmiljöer som digitala läromedel och lärplattformar kan innebära 

minskad tillgänglighet för dyslektiska elever.  

 

Den digitaliserade skolan är här för att stanna, och elever – och lärare – kan ha stor nytta 

av de digitala verktygen i lärandeprocessen. Det är tydligt att dyslektiska elever kan 

uppleva stora fördelar med användningen. Samtidigt synliggör resultatet flera 

pedagogiska dilemman som måste tas på allvar. Mot denna bakgrund är det viktigt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt till dyslektiska elevers användning av digitala verktyg för 

lärande. För att kunna skapa en god digital lärmiljö, måste vi i skolan reflektera över 

både de pedagogiska vinster och de svårigheter som teknikanvändningen (och icke-

användningen) för med sig.  

6.2 Specialpedagogiska implikationer  

Alla elever är olika. Deras inställning till att lära sig med digitala verktyg varierar, 

liksom deras digitala kompetens. För en elev som saknar grundläggande digitala 

färdigheter kan den digitala skolan bli en stor utmaning, inte minst om eleven också 

upplever läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren kan fylla en viktig funktion när det 

gäller att anpassa användningen av digitala verktyg efter individens förkunskaper och 

motivationsnivå. För att lyckas med detta är det nödvändigt att föra en återkommande 

dialog med eleven om vad som är svårt och inte, vad de kan och inte kan, och om vad 

de vill och inte vill. Att tillsammans med skolans lärare arbeta för att göra den digitala 

undervisningen mer tillgänglig för elever i läs- och skrivsvårigheter är en annan viktig 

uppgift. Skolan bör också på en organisatorisk nivå arbeta för att utjämna skillnaderna i 

digital kompetens mellan olika elevgrupper. 

 

Den sociala kontexten har stor betydelse för approprieringen av digitala verktyg, enligt 

både elever och specialpedagoger i studien. Att appropriera ett nytt redskap tar tid, och 

vissa behöver mer tid än andra. Skolan bör ta hänsyn till detta, till exempel genom att 

integrera användningen av verktygen i undervisningen på ett pedagogiskt genomtänkt 

sätt. Alternativa verktyg kan vara av nytta för alla, inte bara för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det är viktigt att elever med dyslexi tidigt får lära sig använda 

alternativa verktyg för att användningen ska bli så effektiv som möjligt (Damsby, 

2008). Om de inte approprierat redskapen på grundskolan, bör gymnasieskolan ge 

eleverna den tid och det stöd som behövs för att de ska kunna göra konstruktiva digitala 

val som för lärandet framåt.  

 

Elever i studien beskrev svårigheter med digital läsning, användningen av digitala 

läromedel och svårigheter med att hitta på lärplattformen. Detta kan hindra eleven från 

att tillgodogöra sig undervisningen fullt ut, och kan leda till en känsla av misslyckande. 

Lärare kan behöva medvetandegöras om att dyslektiska elever ibland upplever sådana 

virtuella lärmiljöer som hinder, så att de kan arbeta för att undanröja dem. 

Specialläraren kan också uppmärksamma dessa eventuella svårigheter i arbetet med 

eleven. I den digitaliserade skolan måste vi även våga ställa oss frågan om det är en 

fördel att använda digitala verktyg i alla lärandesituationer.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Många kunskapsluckor återstår att fylla inom området digitalt lärande, och under arbetet 

med studien har kanske fler frågor än svar uppkommit. Trots undersökningens 

begränsning framträder en komplex bild av dyslektiska elevers upplevelser av digitala 

verktyg för lärande. Fler och mer omfattande studier på området skulle kunna leda till 

ett mer generaliserbart resultat, och tillföra viktig kunskap om skolans digitala lärmiljö. 

Som blivande speciallärare vore det särskilt intressant att få mer kunskap om vad som 

påverkar de digitala val elever i läs- och skrivsvårigheter gör. Andra områden som 

förtjänar uppmärksamhet är elevers varierande digitala kompetens och dess 

konsekvenser, digitala distraktioners betydelse för lärande, och skolans integrering av 

digitala verktyg i undervisningen. 
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Bilaga 1     

    (ort borttagen) 21oktober 2015 
Information om intervjustudie om digitala verktyg som redskap för lärande för 
elever i läs- och skrivsvårigheter 
 

Jag heter Margareta Bonnedahl och läser sista terminen på speciallärarutbildningen med 

inriktning svenska vid Umeå universitet. Under hösten skriver jag mitt examensarbete 

om digitala verktyg som redskap för lärande för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Idag har alla gymnasieelever i (namnet borttaget) kommunala gymnasieskolor en bärbar 

skoldator. Elever i läs- och skrivsvårigheter är en grupp som ofta förväntas ha särskild 

nytta av digitala verktyg, och många av dem har haft tillgång till kompensatoriska 

digitala verktyg redan under grundskolan. I mitt examensarbete undersöker jag dels hur 

denna elevgrupp upplever digitala verktyg som redskap för lärande, dels skolors 

implementering av digitala verktyg för den här elevgruppen.   

    

För att få svar på mina frågor kommer jag att intervjua elever om hur de förhåller sig till 

digitala verktyg, men jag behöver också intervjua pedagoger som är inblandade i 

implementeringen av digitala verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Oftast är 

specialpedagogerna på skolan insatta i den saken och därför vänder jag mig till dig.  

 

Intervjun beräknas ta 15-20  minuter. Jag kommer att anteckna under tiden, men 

eftersom jag inte vill missa något viktigt kommer jag också att spela in intervjuerna. Om 

du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun kan du göra det när som helst 

utan att motivera varför. I det färdiga examensarbetet kommer all information att 

presenteras så att ingen kan bli igenkänd, och inga obehöriga kommer att få tillgång till 

ljudinspelningarna.  

 

Jag kommer att ta kontakt med dig om några dagar för att ta reda på om du vill vara en 

av mina informanter. Om du vill vara med i studien bestämmer vi när och var vi ska ses 

för intervjun. Vid intervjutillfället kommer du att få skriva på en samtyckesblankett och 

jag kommer också att berätta lite mer om undersökningen. Det är förstås frivilligt att 

delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Examensarbetet beräknas vara klart i början av nästa år och görs under handledning av 

Sergej Ivanov vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, Om du är 

intresserad skickar jag gärna den färdiga uppsatsen till dig. 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor! 

 

Margareta Bonnedahl  

Student 

margareta.bonnedahl@(borttaget)  Handledare: 

(telefonnummer borttaget)      Sergej Ivanov 
Institutionen för språkstudier 

    sergej.ivanov@umu.se 

mailto:margareta.bonnedahl@(borttaget)
mailto:sergej.ivanov@umu.se


 

Bilaga 2   

                    (ort borttagen) 21 oktober 2015  

Till dig elev i årskurs två eller tre 

 

Hej! 

 

Jag heter Margareta Bonnedahl och läser sista terminen på speciallärarutbildningen med 

inriktning svenska.  Du får det här brevet eftersom specialpedagogen på din skola tipsat 

mig om att du skulle kunna tänka dig delta in en intervjustudie jag ska göra i höst.  

 

Som en del av mitt examensarbete vill jag intervjua några gymnasieelever om deras 

tankar runt digitala verktyg för lärande. Med digitala verktyg menar jag till exempel 

dator, läsplatta, smarta telefoner och olika programvaror.  Studiens syfte är dels att 

undersöka hur elever i läs- och skrivsvårigher ser på digitala verktyg som del av sitt 

lärande, dels att undersöka hur skolor arbetar med digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 minuter. Jag kommer att anteckna under tiden, men 

eftersom jag inte vill missa något viktigt kommer jag också att spela in intervjuerna. Om 

du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun kan du göra det när som helst 

utan att motivera varför. I det färdiga examensarbetet kommer all information om att 

presenteras så att ingen kan bli igenkänd, och inga obehöriga kommer att få tillgång till 

ljudinspelningarna. 

 

Om du vill vara med i studien bestämmer vi först när och var vi ska ses för intervjun. 

Vid intervjutillfället kommer du att få skriva på en samtyckesblankett som visar att du 

går med på att delta och jag kommer också att ge lite mer information om 

undersökningen. Det är förstås frivilligt att delta i studien och du kan när som helst 

avbryta din medverkan.  

 

Genom att delta i studien kommer du att bidra till ökad kunskap om hur elever i läs- och 

skrivsvårigheter upplever digitala verktyg som redskap för lärande. Detta kan i sin tur 

ge värdefull information om hur vi i skolan kan stödja elevers lärande på bästa sätt. 

 

Examensarbetet beräknas vara klart i början av nästa år och görs under handledning av 

Sergej Ivanov vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, Om du är 

intresserad skickar jag gärna den färdiga uppsatsen till dig. 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor! 

 

Margareta Bonnedahl  

Student 

 

margareta.bonnedahl@(borttaget)  Handledare:  

(telefonnummer borttaget)                                             Sergej Ivanov 

    Institutionen för språkstudier 
sergej.ivanov@umu.se 

     

mailto:sergej.ivanov@umu.se


 

Bilaga 3 

 

Intervjuprotokoll 

1. Välkommen! 

2. Sammanfatta studien muntligt (gå igenom informationsbrevet) 

 - syfte 

 - inspelning & anteckningar 

 - kan avbryta när du vill 

 - konfidentialitet 

3. Lämna ut samtyckesblankett för underskrift.  

4. Informera:  

 - Tidsramar (ca 30-45 min) 

 - Du är experten här: det finns inga rätta eller felaktiga svar! Det är dina 

 upplevelser som är intressanta för studien.  

 - Några frågor innan vi börjar? 

5. Starta inspelningen 

6. Utgå ifrån intervjuguiden 

7. Innan avslutning: titta igenom intervjuguiden för att se om alla områden täckts 

7. Sluta genom att fråga om eleven har något att tillägga eller några frågor. 

8. Avsluta inspelningen . 

9. Fråga om jag kan ringa om jag behöver komplettera något eller få något 

förtydligat. 

10. Tacka för deltagandet! 



 

EFTER INTERVJUN: 

1. Togs alla ämnen i intervjuguiden  upp?  Om inte, skriv en förklaring. 

 

2. Beskriv stämningen under intervjun. /spänd, avslappnad, avvaktande etc 

 

3. Notera eventuella kritiska tidpunkter under intervjun. Förklara. 

 

  



 

Bilaga 4 

Intervjuguide, elev 

 

Bakgrund, läs- och skrivsvårigheter 

 

1. Berätta lite om om dig själv? (ålder, hur länge på skolan, vilket program) 

 

2. Berätta om dina läs- och skrivsvårigheter. 

Ge något/några exempel på skolsituationer där du märker av dem. 

 

3 Har du fått stöd i skolan med läsning och skrivning? 

Om ja, sen hur länge ? 

Vilket sorts stöd har det varit? Ge några exempel. 

 

4. Vilka styrkor har du som är till nytta i skolarbetet? 

 

Digitala verktyg som redskap för lärande 

 

5. Hur länge har du använt digitala verktyg i skolan?  Hemma? 

    (jag kan ge exempel) 

 

6. Vad tycker du om att använda dem?  

 

7. Vilka digitala verktyg använder du i skolarbetet nu? 

    Ge några exempel på när du använder dem? 

 

8. Berätta om hur du använder datorn en typisk lektion. 

 

9. Vad tycker du om att använda skolans lärplattform(ar)? 

 

10. Vilka fördelar ser du med att använda digitala verktyg i skolan? (exempel på 

situationer?) 

 

11. Vilka nackdelar ser du med att använda digitala verktyg i skolan? (exempel på 

situationer?) 

 

12. Känner du till några särskilda program som stöd för läsning och skrivning?          

Vilka? 

Har du använt dem eller brukar du använda dem?  

         Om ja, i vilka situationer? Hur tycker du att de hjälper dig? 

          Om nej, varför inte?  

             

12. Har du använt dig av några digitala läromedel, som till exempel digitala läroböcker? 

Om ja, vad tycker du om att använda dem? Beskriv!  

 

13. Vad tycker du om att läsa på datorn? 



 

 Fördelar och nackdelar 

 

14. Vad tycker du om att skriva på datorn? 

 Fördelar och nackdelar 

  

 

15. Tror du att ditt sätt att lära dig saker i skolan förändrats sen du fick en bärbar dator?  

 Förklara!  

       

16. Tycker du att du lär dig bättre när du använder digitala verktyg? Förklara! 



 

Bilaga 5  
Intervjuguide, specialpedagog 

 

Bakgrund  

1. Berätta lite om din roll på skolan och din bakgrund.   

 

2. Berätta lite om skolan (storlek, program etc) 

 

Digitala verktyg och implementering 

 

3. Hur ser på digitala verktyg som redskap för elevers lärande, när det gäller elever i läs- 

och skrivsvårigheter? 

 

4. Vilka digitala verktyg har elever i läs- och skrivsvårigheter tillgång till på skolan? 

 

5. Vilka- om några - digitala verktyg tycker du är särskilt användbara för elever i läs- 

och skrivsvårigheter? 

 

6. Beskriv hur ni gör på skolan för att introducera digitala verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  (vad, hur, när, vem etc) 

 

7. Utvärderas eller följs användningen av digitala verktyg upp på något sätt? Beskriv! 

 

8. Vad tycker du fungerar bra  på skolan när det gäller implementeringen av digitala 

verktyg för den här elevgruppen?   

 

9. Vad tycker du kan bli bättre? Några förslag på hur? 



 

Bilaga 6 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 
 
om elevers upplevelse och skolors implementering av digitala verktyg som 
redskap för lärande vid läs-och skrivsvårigheter 

 

Studien genomförs av  

 

Margareta Bonnedahl, student på speciallärarprogrammet vid Umeå 

universitet 

(telefonnummer borttaget) 

margareta.bonnedahl@(borttaget) 

Handledare 

Sergej Ivanov 

Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 

sergej.ivanov@umu.se 

 

 

 

Jag har tagit del av information om studien och deltagandet samt haft 

möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade 

Ja  

 
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien 

 

Ja  

 

Ort:………………………… Datum ……………. 

 

…………………………………………………………….. 
Underskrift 

…………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 

 

 

 

mailto:sergej.ivanov@umu.se

