
 

Självständigt arbete, 15 hp, för speciallärarexamen i språk- skriv- 
och läsutveckling 
VT 2021  
Fakulteten för Lärarutbildningen 

 

 

Fenomenet digitala lärverktyg  

Högstadieelevers uppfattningar om digitala 

lärverktyg och dess språkliga stöd i 

undervisningen 
 

Weronica Holm och Åsa Persson 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Författare  
Weronica Holm och Åsa Persson 

Titel  
Fenomenet digitala lärverktyg - Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess 
språkliga stöd 

Engelsk titel  
The phenomenon of digital learning tools - High school students' perceptions of digital learning tools and 
their linguistic support 

Handledare 
Maria Rubin 

Examinator 
Ann-Elise Persson 

Sammanfattning 
I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en 
avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. Trots detta visar forskning att det är många 
elever som väljer att tacka nej till användning av datorer. I tidigare forskning finns det få exempel där 
elevernas röster blir hörda och där man kan ta del av deras tankar och känslor kring digitala lärverktyg 
och deras inverkan på lärande. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några 
högstadieelever med dyslexi och/eller språkstörning upplever användningen av digitala lärverktyg. 
Studien har genomförts på två skolor i två olika kommuner. Genom en intervjuundersökning har vi fått 
svar från tio elever. Intervjusvaren sammanställdes och analyserades. Resultatet har sammanställts 
utifrån fem teman: tillgång, användning, stöd, fördelar och utmaningar. Studiens teoretiska ramverk 
utgjordes av sociokulturella perspektiv och multimodal teori. Slutsatser som dragits är att eleverna har 
tillgång till flera olika digitala lärverktyg men de väljer inte alltid att använda sig av alla de har tillgång till. 
Elever uppfattar att verktygen främst ger dem stöd i läs- och skrivsituationer och möjliggör för dem att 
följa med i klasskamraternas tempo och göra samma uppgifter som övriga. Utmaningar som eleverna 
beskriver med verktygen är exempelvis yttre faktorer som teknikstrul och dålig internetuppkoppling, att 
program som tal-till-text försvårar inkludering då det krävs en tyst plats där inget försvårar 
ljudupptagningen. Digitala lärverktyg utmanar också när stöd uteblir vid användning av dem. 

Ämnesord 
Digital kompetens, Digitala lärverktyg, Dyslexi, Inkludering, Multimodal teoribildning, Sociokulturella 
perspektiv, Speciallärare, Språkstörning. 



 

 

Author  
Weronica Holm och Åsa Persson 

Title 
The phenomenon of digital learning tools - High school students' perceptions of digital learning 
tools and their linguistic support 

Supervisor  
Maria Rubin 

Examiner  
Ann-Elise Persson 

Abstract  
In literature and previous research it shows that digital learning tools are an important aid for pupils 
with reading and writing difficulties. The computer and its programs like spelling, word prediction, 
speech synthesis and speech-to-text can have a crucial meaning for them to reach the goals for 
their school education. Despite this, research shows that many pupils choose to say no to the use 
of computers. In previous research there are few examples where the students' voices are heard 
and where they can share their thoughts and feelings about digital learning tools and their impact 
on learning. The aim of this study is to contribute with knowledge of how some high school students 
with dyslexia and/or language impairment experience the use of digital learning tools. The study 
was conducted at two schools in two different municipalities. Through an interview survey, we have 
received answers from ten students. The results of the interviews were compiled and analyzed. The 
results have been compiled based on five themes: access, use, support, benefits and challenges. 
The theoretical framework of the study consisted of sociocultural perspectives and multimodal 
theories. Conclusions drawn are that students have access to several different digital learning tools 
but they do not always choose to use all they have access to. Students experience that the tools 
primarily give them support in reading and writing situations and enable them to follow the 
classmates´ pace and do the same tasks as others. Challenges that the students describe with the 
tools are, for example, external factors such as technology problems and poor internet connection 
and that programs such as speech-to-text make inclusion more difficult as a quiet place is required 
where nothing interfere sound recording. Digital learning tools also challenge when support is not 
available in use. 

Keywords  
Digital competence, Digital learning tools, Dyslexia, Inclusive education, Language impairment, 
Multimodal theories, Sociocultural perspectives, Special education teachers.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi är två högstadielärare som brinner för att försöka ge elever med läs- och skrivsvårigheter 

förutsättningar och stöd i undervisningen. Under våra år som lärare har vi sett lärmiljöer 

utvecklas i takt med digitaliseringens framfart i skolan. Digitala lärverktyg har enligt vår 

mening fått en betydande funktion i undervisningen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta har fångat vårt intresse och nyfikenhet till att gå ut i praktiken för 

att där ta del av högstadieelevers uppfattningar av dessa verktyg. Vägen från planering till 

inlämning av arbetets slutversion har varit lång och intensiv, men samtidigt väldigt lärorik 

och givande. Gemensamt har vi planerat och utformat studiens struktur och upplägg. 

Intervjuerna har vi genomfört var och en för sig på två skolor. Vi har båda varit delaktiga i 

arbetets samtliga delar, någon av oss har börjat skriva i ett gemensamt dokument och den 

andra har fyllt på och så har skrivandet böljat fram och tillbaka. Vi kan med säkerhet säga 

att det inte finns någon del i arbetet där vi båda inte har varit delaktiga.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som har deltagit i intervjuerna, utan ert engagemang 

hade denna studie inte varit möjlig att genomföra! Tack till våra fina kollegor som har räckt 

ut en hjälpande hand i stunder då jobb i kombination med studier har varit betungande. Vi 

vill också tacka våra fantastiska familjer som har stöttat oss under de gångna tre åren samt 

varit förstående då vi lagt mycket tid på våra studier. Vi har båda tre barn var som nog 

många gånger under de här åren har tyckt att de fått för lite uppmärksamhet av sin mamma. 

Ett varmt tack riktar vi även till vår handledare Maria Rubin som har coachat och stöttat 

oss i denna avslutande uppgift samt till Malin Jidorf som har hjälpt oss med den engelska 

översättningen till vårt abstract.  

Åsa Persson och Weronica Holm 
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1. Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem [Lgr11], (2019) klargörs att skolan 

har till uppdrag att förbereda elever för att kunna leva och verka i samhället. För att nå ut som en 

konkurrenskraftig samhällsmedborgare krävs en god läs- och skrivförmåga (Svensson, 

Nordström, Lindeblad, Gustafson, Björn, Sand, Almgren/Bäck & Nilsson, 2019). Bruce, 

Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att det mest centrala inom allt lärande är att 

kunna göra sig förstådd, vilket är såväl av vikt för kunskapandet som för sociala relationer. 

I Skollagen (SFS 2010:800) betonas vikten av att ge alla elever en likvärdig utbildning där hänsyn 

tas till alla elevers olika behov. Utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande samt ge 

alla elever den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Skollagen belyser 

även att elever med funktionsnedsättningar ska ges stöd som syftar till att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse om undervisning av elever i behov av särskilt 

stöd (Svenska Unescorådet, 2006). I deklarationen framkommer att dessa elever ska erbjudas 

kontinuerligt stöd och möjlighet till specialpedagogisk assistans. Det står också att eleverna bör 

förses med lämplig teknologi eftersom det kan öka möjligheterna till framgångsrika studier. Detta 

belyser även Bruce, m.fl., (2016) som menar att lärmiljön för elever med läs- och skrivsvårigheter 

bör inkludera lärverktyg som underlättar och kompenserar för deras svårigheter. Eleverna bör 

också förses med en tillgänglig och språkstärkande lärmiljö där de ges stöd och förutsättningar i 

deras språk- och kommunikationsutveckling. En betydande profession i detta arbete är 

specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Det beskrivs i examensordningen 

(SFS 2017:1111) att hen ska arbeta språkfrämjande och språkstärkande med syfte att förebygga 

svårigheter i möte med elever med skriftspråkliga svårigheter. Digitala lärverktyg betonas som 

betydande hjälpmedel i språkfrämjande och språkstärkande lärmiljöer (Erdem, 2017; Forgrave, 

2010;2002; Kraft, Thurfjell, Rack & Wengelin, 2019; Zascavage & Winterman, 2015). Även 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2020) understryker att stöd i form av digitala 

lärverktyg öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna med skriftspråkliga svårigheter. 

Verktygen kan ha en avgörande betydelse för att eleven ska kunna utveckla kunskap och nå 

målen i sin utbildning.  
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Trots det förmedlas att på skolor där datorer och alternativa verktyg är mindre förekommande 

kan elever i användandet av digitala lärverktyg känna sig utpekade gentemot sina klasskamrater. 

Eleverna kan därför uppleva en viss tveksamhet till att använda verktygen (Hjälpmedelsinstitutet, 

2011; SPSM, 2010). Samtidigt framkommer att en viss förändring är på intågande då alltfler 

skolor går över till att bli så kallade 1:1-skolor, det vill säga att alla elever ges tillgång till ett 

personligt digitalt lärverktyg som till exempel en dator eller surfplatta (Aspeflo, 2015). I tidigare 

forskning finns ett relativt litet utbud av studier om elevers perspektiv och uppfattningar av 

digitala lärverktyg. Erdem (2017) understryker att vidare forskning bör genomföras kring 

behovet av digitala lärverktyg som stöd för elever i behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av detta 

har en nyfikenhet väckts hos oss kring hur elever uppfattar sitt användande av digitala lärverktyg 

i undervisningen. I föreliggande studie undersöker vi därför högstadieelevers uppfattningar av 

att använda digitala lärverktyg och dess skriftspråkliga stöd. Eleverna i studien har dyslexi 

och/eller språkstörning.  

Enligt vår mening är undersökningsområdet relevant för vår kommande yrkesroll som 

speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. En anledning är att det i vår 

blivande yrkesroll ingår uppdraget att förse elever med verktyg som stöd i deras skriftspråkliga 

utveckling. Det beskrivs i examensordningen för speciallärare (SFS 2017:1111) att de bland 

annat ska kunna analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer. De ska även individanpassa arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd. Detta kan innebära att introducera digitala lärverktyg som gör eleverna rustade för 

framtiden och för att kunna verka i samhället, där skriftspråklig förmåga är av stor vikt. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur några högstadieelever med dyslexi och/eller 

språkstörning uppfattar digitala lärverktyg i undervisningen. 

Forskningsfrågor 

1. Vilka digitala lärverktyg uppfattar eleverna att de har tillgång till och att de använder? 

2. Vilket stöd uppfattar eleverna att de har fått i användandet av digitala lärverktyg i 

undervisningen?  

3. På vilka sätt uppfattar eleverna att de digitala lärverktygen stödjer deras läs- och 

skrivförmåga i undervisningen? 

4. På vilka sätt uppfattar eleverna att det finns utmaningar med att använda digitala lärverktyg 

i undervisningen? 

1.2 Studiens avgränsningar 

Föreliggande studie har avgränsats till att beröra en population av elever på högstadiet med 

dyslexi och/eller språkstörning. Det medför att elever med generella läs- och skrivsvårigheter ej 

behandlas i denna studie. Den bakomliggande orsaken till avgränsningen grundar sig i att minska 

risken för att hamna i någon form av etiskt dilemma. Vår uppfattning är att elever inom kategorin 

generella läs- och skrivsvårigheter inte alltid har en uttalad svårighet. Det kan medföra att 

vårdnadshavare och elever kan komma att ifrågasätta innebörden i benämningen läs- och 

skrivsvårigheter. Vi menar att den risken mildras genom att studien avgränsas till elever med 

dyslexi och/eller språkstörning. Vi bedömer att dessa elever samt deras vårdnadshavare har 

vetskap om svårigheterna eftersom dessa har diagnostiserats. Vidare i studien kommer 

benämningarna på diagnoserna inte framgå utan de kommer istället vara en del i det vi skriver 

fram som läs- och skrivsvårigheter. Anledningen är att fokus för studien är digitala lärverktyg 

och hur eleverna uppfattar sitt användande av dem.  

Studien har också avgränsats till att enbart behandla digitala lärverktyg. Det innefattar lärverktyg 

som i någon bemärkelse ger stöd åt elevers läs- och skrivsvårigheter.  
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1.3 Centrala begrepp  

SPSM (2020) förklarar att digitala lärverktyg kan definieras som teknisk utrustning som 

exempelvis dator, surfplatta, mobiler och robotar. Det kan också vara en programvara som 

används i undervisning, till exempel olika redigeringsprogram, presentationsprogram eller 

plattformsprogram. 

Läs- och skrivsvårigheter kan innebära svårigheter inom avkodning, läsflyt, läsförståelse samt 

rättskrivning (Sandström, 2014). Svårigheterna kan höra ihop med allmänna 

inlärningssvårigheter orsakade av fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala faktorer. Det 

kan också innebära pedagogiska orsaker som till exempel skolfrånvaro, byte av lärare eller lärares 

metodik (Druid Glentow, 2004).  

Wengelin och Nilholm (2013) använder begreppet dyslexi för att försöka förklara varför vissa 

barn får specifika svårigheter med att avkoda text. Ibland används begreppet specifika läs- och 

skrivsvårigheter synonymt med begreppet dyslexi. Problematiken hos barn med dessa svårigheter 

ligger i att kunna läsa ut orden på rätt sätt, kunna ta sig igenom en text med god läshastighet och 

att kunna stava. 

Nettelbladt och Salameh (2007) beskriver att språkstörning är en logopedisk diagnos som ges då 

utvecklingen av ett barns språk är påtagligt försenat jämfört med andra barn i samma ålder. 

Barnet kan ha svårt för att lära sig nya ord och bygga upp sitt ordförråd. Barnet kan också ha 

fonologiska svårigheter, vilket ofta brukar benämnas som att barnet har ”svårt att tala rent”. Dessa 

olika faktorer leder till att barnet kan ha svårt att göra sig förstådd eller förstå språk som riktas 

mot det. 

 

2. Bakgrund och litteratur  

I detta kapitel ges en överskådlig bild av digitala lärverktyg och deras betydelse för en 

inkluderande, språkutvecklande/förstärkande och digital lärmiljö. Vidare lyfts även 

speciallärarens uppdrag och betydelse för sammanhanget. 
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2.1 Inkluderande undervisning 

Dagens skola vilar på grundprinciper som förhåller sig till internationella konventioner och 

överenskommelser. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och konventionen om 

barnets rättigheter är en del av detta (Ahlberg, 2017). Även Salamancadeklarationen där 

begreppet inkludering återfinns bygger på grundtankar såsom jämlikhet och allas rätt till 

undervisning. Detta har lett till begreppet integrerad skola, vilket innebär en skola där barnet står 

i centrum och där pedagogiken utvecklas och ger förutsättningar åt alla barn, oavsett behov. 

Enligt deklarationen ska detta ske genom att undervisningen utgår från att inlärningen anpassas 

till barnens behov snarare än att barnet ska formas utifrån redan fastställda antaganden.  

Salamancadeklarationen framhåller även att elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas 

kontinuerliga stödinsatser varav möjligheten till assistans från specialpedagogisk kompetens 

framgår som ett alternativ. Det förklaras även att vid behov ska dessa elever förses med lämplig 

teknologi för att öka deras möjligheter till framgångsrika studier (Svenska Unescorådet, 2006).  

Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till 

framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning (Svenska 

Unescorådet, 2006, s.25). 

Salamancadeklarationen genomsyrar styrdokumenten i svensk skola, däribland skollagen (SFS 

2010:800) som beskriver att alla elever ska ges en likvärdig utbildning där hänsyn tas till alla 

elevers olika behov. Utbildningen ska ge elever med funktionsnedsättningar stöd som syftar till 

att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Skolan har en skyldighet att garantera att 

alla elever får den hjälp och det stöd som krävs för att de ska ha största tänkbara möjlighet att nå 

kunskapsmålen. Skollagen betonar även att alla elever i skolan har rätt att få utvecklas, känna 

glädje av att växa och få vara med om tillfredsställelsen att göra framsteg och övervinna 

svårigheter (SFS 2010:800). Även i Lgr 11 (Lgr 11, 2019) understryks att skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för undervisningen. 

2.2 Skolans språkliga uppdrag 

Den skriftspråkliga förmågan är av vikt för att elever ska kunna verka och agera i ett demokratiskt 

samhälle (Skolverket, 2018). Bruce m.fl., (2016) förklarar att det mest grundläggande inom allt 

lärande är att kunna göra sig förstådd, vilket är av vikt för såväl kunskapandet som för sociala 

relationer. Sundberg (2016) skriver: ”…att kunna klä sina tankar i ord och ha språket i sin hand 



 

13 

 

är att ha tillgång till maktverktyg” (s. 69).  Det är avgörande för elevers framtid att kunna ta till 

sig skriftlig information och att kunna uttrycka sig i skrift. Alla elever ska därför få stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. Eleverna ska få möjlighet till att arbeta och lära sig 

åldersrelevant stoff, även vid läs- och skrivsvårigheter (Mossige, Skaathun & Røskeland, 2009). 

Tjernberg (2013) klargör att när en lärmiljö erbjuder varierade arbetssätt och kompensatoriska 

hjälpmedel skapas förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling. Det framgår bland annat 

att assisterande teknik i kombination med lärarstöd är ett framgångsrikt arbetssätt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter (Specialpedagogiska institutet, 2006). Elev och lärare måste 

tillsammans komma fram till vilka hjälpmedel och arbetssätt som är funktionella i 

undervisningen. Eleverna måste lära sig att vara aktiva i sitt eget lärande, vara trygga med 

användandet av hjälpmedel samt våga lita på det stöd som hjälpmedlen ger dem (Mossige, m.fl., 

2009). 

2.3 Skolans digitala lärmiljö 

Idag finns en nationell strategi för att digitalisera skolan. Den framkommer exempelvis i följande 

citat: 

Den digitala tekniken utvecklas ständigt och påverkar alla delar av samhället. Även skolan 

måste förhålla sig till den pågående digitala utvecklingen på ett sätt som är till nytta för 

elevernas kunskapsinhämtande och kunskapsutveckling (Helin Henriksson, Ivarsson Borg, 

Norlin, Persson & Ulvestig, 2020, s.111). 

Citatet grundar sig i det beslut som Sveriges regering fattade år 2017 och som innebär en nationell 

strategi för skolväsendets digitalisering. Strategin syftar till att skapa möjligheter för en hög 

digital kompetens hos elever samt främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Syftet är även att 

öka kvaliteten i undervisningen (SPSM, 2020). I Lgr 11 synliggörs skolans digitalisering där det 

bland annat står att elever ska: ”… använda sig av såväl digitala som andra verktyg och medier 

för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 

lärande” (Lgr 11, 2019, s.12). Digitaliseringen i skolan har en stor betydelse för alla elever men 

för de som är i behov av särskilt stöd är den avgörande för att de ska få rätt förutsättningar i 

utbildningen. Digitala verktyg som används på ett strukturerat sätt i undervisningen bidrar till att 

lärmiljön blir mer tillgänglig. Verktygen kan vara ett stöd i att göra undervisningen varierande 

utifrån elevernas förutsättningar och förmågor, vilket exempelvis kan innebära att en elev tar del 

av text visuellt medan en annan gör det auditivt och så vidare (SPSM, 2020). För att möjliggöra 
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digitaliseringen i undervisningen och som ett stöd för eleven krävs att såväl lärare som elev 

besitter digital kompetens. Digital kompetens innebär förmågan att behärska och förstå digitala 

verktyg och det åläggs alla på skolan att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 

kunskapsutveckling. Skolans pedagogiska personal behöver ha en proaktiv kompetens som 

innefattar kunskap om att använda digitala tekniker och medier på ett medvetet sätt (Skolverket, 

2018). 

 I svensk skola finns numera en mängd tekniska innovationer (Bruce, m.fl., 2016). Aspeflo 

(2015) förklarar att allt fler skolor väljer att förse elever med ett personligt digitalt verktyg. De 

så kallade 1:1-satsningarna innebär att elever i en viss elevgrupp, klass, årskurs eller skola får 

tillgång till en egen dator eller surfplatta (Skolverket, 2018). Detta ska gynna alla elever och göra 

undervisningen tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga (SPSM, 2015). 

 I dagens skolkontext inryms den digitala informations- och kommunikationstekniken, IKT, som 

ett lärverktyg. IKT är en hel verktygslåda av redskap som kan komma elever till användning i 

undervisningen. IKT ska precis som alla andra redskap vara tillgängliga för eleverna och ska ses 

som redskap i deras lärprocess. Detta öppnar upp för en integrerad lärmiljö som utgår ifrån att 

elever är kompetenta samt stimulerar olika kunskapsvägar och skapar jämlikhet (Strandberg, 

2006). 

2.3.1 Digitala lärverktyg – möjligheter och utmaningar 

SPSM (2020) slår fast att digitala lärverktyg kan bidra till en mer tillgänglig lärmiljö som gör det 

möjligt för alla elever att delta i undervisningen på likvärdiga villkor. Lärverktyg kan förbättra 

undervisningen och erbjuda flera alternativa vägar för lärandet. De ger bland annat stöd åt elever 

med skriftspråkliga svårigheter och kan ha en avgörande betydelse för deras kunskapsutveckling 

och måluppfyllelse. Digitala lärverktyg har programvaror som gör det möjligt att kombinera text, 

bild och uppläsning. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan funktionen att kombinera text 

med symbolstöd, uppläsning och ljudande tangentbord vara av betydelse för läs- och 

skrivutvecklingen. Kommunikationsprogram som är kopplade till olika bildbaser skapar 

förutsättningar för eleverna att göra strukturerade scheman, instruktioner och som stöd till olika 

berättelser (Bruce, m.fl., 2016). Datorn anses effektiv som ett läs- och skrivverktyg eftersom den 

med sin multimediakapacitet kan för eleverna agera som penna, papper, uppslagsverk med mera. 

Datorer beskrivs dessutom skapa lärmiljöer som är flersinnliga, konkreta, utmanande, rika på 
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assisterande ledtrådar, rika på verktyg, spännande och tålmodiga. Datorn anges därför tillskriva 

alla användare kompetens och möjliggör för elever att arbeta utifrån deras förutsättningar och 

förmågor (Strandberg, 2006) 

Forskare som Christiansen, Johansson, Lindberg, Nordling, Oliveras och Pillola (2010) 

förmedlar att digitala lärverktyg kan också vara utmanande i undervisningen. Lärare kan 

nämligen uppleva att de inte har tillräckliga kunskaper för att klara de digitala innovationerna på 

ett tillfredsställande sätt och de önskar sig därför mer utbildning. Teknikstrul tar tid som gör både 

lärare och elever frustrerade och kan leda till att eleverna tappar fokus och koncentration i 

undervisningen. Lärmiljöer som inkluderar digitala lärverktyg kräver både kunskap om 

verktygen och en genomtänkt pedagogik för att kvalitet ska uppnås (Riksdagsrapport, 

2015/16:RFR18).  

Digitala lärverktyg i undervisningen kan också utmana när elever upplever en utsatthet i 

användandet av dem (Aspeflo, 2015). Många elever väljer exempelvis att tacka nej till att 

använda datorer eftersom de känner sig utpekade gentemot sina klasskamrater 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2011). Även SPSM (2010) förklarar att på skolor där datorer och 

alternativa verktyg inte är så vanliga kan elever känna sig utpekade och tveksamma till att 

använda verktygen. Aspeflo (2015) understryker därför vikten av att samtala med elever kring 

detta och skapa en förståelse hos dem kring att detta är smarta hjälpmedel som används för att de 

ska lära sig så mycket som möjligt i skolan. 

2.3.1.1 Läsa med digitala lärverktyg 

Elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har mycket svårare än andra elever att 

automatisera avkodningen av ord och texter. Detta medför att läsningen blir mödosam då mycket 

tid går åt till avkodning och kan leda till att läsförståelsen går förlorad. Det kan också innebära 

felläsningar som riskerar att påverka förståelsen ytterligare negativt (Hallin, 2019). I de fallen 

underlättas elevens läsförmåga av auditivt stöd som innebär att eleven läser via öronen, det vill 

säga att eleven får möjlighet att lyssna till text. Det möjliggör för eleven att ta till sig textens 

innehåll, lyckas skapa sig en fördjupad förståelse för den samt få en läsupplevelse (Helin 

Henriksson, m.fl., 2020; Glimstedt, Elber, Hultgren & Johansson, 2017). 

Skolverket (2018) anger flera alternativa digitala lärverktyg som kan användas som stöd i 

läsprocessen för elever med lässvårigheter. Inlästa böcker lyfts som ett av alternativen och 



 

16 

 

innebär texter och böcker inlästa av en verklig person. De inlästa texterna finns både som ljud- 

och talböcker. Inläsningstjänst (ILT) erbjuder exempelvis skolor inlästa läromedel och stöd för 

studier på flera olika språk. Talböcker erbjuds av myndigheten för tillgängliga medier (MTM), 

vilket görs i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Lagen reglerar framställning och 

användning av anpassade medier för personer med funktionsnedsättning (Skolverket, 2018). 

MTM erbjuder talböcker via Legimus.se. Legimus finns som app vilket underlättar och gör det 

möjligt för elever med läs- och skrivsvårigheter att ladda ner talböcker i sina enheter (Helin 

Henriksson, m.fl., 2020). Ett annat alternativ är så kallade upplästa texter som innebär att en 

syntetisk röst läser upp en digital text.  Det är en funktion som kräver att eleverna har tillgång till 

talsyntes som omvandlar text till tal (Skolverket, 2018). 

2.3.1.2 Skriva med digitala lärverktyg 

Helin Henriksson, m.fl., (2020) förklarar att för elever med en avkodningsproblematik kan även 

skrivprocessen vara enormt energislukande och tidskrävande varvid innehållet lätt kan glömmas 

bort. För dessa elever kan tillgången till digitala lärverktyg i skrivprocessen frigöra energi som 

hjälper dem att fokusera bättre på textens innehåll. Verktygen underlättar elevernas möjligheter 

till att bearbeta och redigera sina texter. Via exempelvis talsyntes blir de hjälpta med att upptäcka 

stav- och meningsbyggnadsfel och via ljudande tangentbord ges ljudstöd i skrivprocessen. 

Ljudande tangentbord innebär att eleven får höra bokstavsljudet för varje tangent som trycks ner 

på tangentbordet. Programmet kan dessutom läsa upp varje ord, mening eller stycke som eleven 

har skrivit (Skolverket, 2018). Lärverktyget ordprediktion hjälper elever med att förutse och 

föreslå ord som avses att skrivas när de producerar text. Funktionen kan för den långsamma 

skrivaren vara ett stöd som hjälper denne att öka skrivhastigheten. Ordbehandlingsprogram med 

rättnings- och stavningskontroll är digitala lärverktyg som finns på de flesta datorer, mobiler och 

surfplattor. Dessa lärverktyg är datorprogram som identifierar eventuella felstavningar i en text 

genom att hänvisa till de accepterade stavningarna i en databas (Helin Henriksson, m.fl., 2020). 

Rättstavningsprogram kan dock för elever med stavningssvårigheter vara utmanande eftersom 

förutsättningen med programmen är att orden kan läsas av rätt av verktyget. Det innebär att när 

stavningen omöjliggör för datorn att känna igen orden uteblir stöd och hjälp med stavningen samt 

även ordprediktion (Høien & Lundberg, 2013). 

Ytterligare digitala lärverktyg som nämns som stöd i skrivprocessen är ordböcker och lexikon 

som finns i datorn och på internet. Verktygen hjälper elever med ordförklaringar, förslag på 
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synonymer och översättning av ord. Vidare förklaras att funktionen tal-till-text är till gagn för 

elever som är i behov av att tala in text istället för att skriva. Det sker via taligenkänningsprogram 

och dikteringsfunktioner och innebär att talat språk omvandlas till text. Ofta ingår taligenkänning 

och diktering i operativsystem för datorer, mobiler och surfplattor (Skolverket, 2018). SPSM 

(2020) förespråkar digitalt skrivande som innebär att eleven skriver via datorn eller surfplatta i 

stället för att skriva för hand.  Digitalt skrivande underlättar främst för elever som har svårt att 

forma bokstäver på egen hand. Skolverket (2018) framhåller möjligheten för elever att skriva 

tillsammans i ett gemensamt digitalt dokument, vilket kan vara ett motiverande inslag för elever 

i undervisningen. Verktyget gör det möjligt för elever att dela sina texter med läraren som i sin 

tur kan följa upp och coacha dem vidare i skrivprocessen. Även lärverktyg som innebär att spela 

in ljudfiler kan ses som ett alternativt skrivsätt (Helin Henriksson, m.fl., 2020). 

2.3.2 Speciallärarens uppdrag 

Specialläraren ska enligt examensordningen arbeta språkfrämjande och språkstärkande med syfte 

att förebygga svårigheter i möte med elever med skriftspråkliga svårigheter (SFS 2017:1111). I 

arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter behöver specialläraren därför arbeta på två 

fronter. Det innebär dels att arbeta med själva läs- och skrivfärdigheten, dels att arbeta med 

kompensatoriska metoder för lärande (Mossige, m.fl., 2009). Specialläraren ska även kunna 

analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer. Det kan innebära att individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt 

stöd. Det kan också handla om att skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elevers förutsättningar 

och behov tillmötesgås på ett inkluderande sätt (SFS 2017:1111). Enligt von Ahlfeld Nisser 

(2014) ska specialläraren främja inkludering och motverka segregation i undervisningen.  

När digitala lärverktyg ska introduceras i undervisningen kan speciallärarens kompetens vara av 

vikt. Specialläraren kan i sin roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor öppna upp för nya tankegångar hos kollegiet och andra berörda yrkesutövare. Det kan 

handla om att de tillsammans skapar en genomtänkt och kreativ lärmiljö där digitala lärverktyg 

är en naturlig del för eleverna (Plantin Ewe, 2018; SFS 2017:1111). För att skapa digitala 

lärmiljöer menar Bruce, m.fl., (2016) att det är betydelsefullt med ett tvärprofessionellt samarbete 

mellan lärare, speciallärare och logopeder. Professionerna har en avgörande betydelse som hjälp 

och stöd för eleven i valet av gynnsamma digitala lärverktyg i undervisningen. De kan 
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tillsammans analysera vilka digitala lärverktyg som kan lämpa sig bäst för respektive elevs 

kunskapsutveckling. Specialläraren ska även vara uppdaterad och veta vilka programvaror som 

har de bästa funktionerna för ändamålet. Det poängteras även att det är av yttersta betydelse att 

elever tillsammans med speciallärare och/eller lärare får testa sig fram och själva utvärdera vilka 

lärverktyg som har de funktioner som de anser gynnar och stödjer deras lärande bäst.  

 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har två fokus: digitala lärverktyg som stöd i undervisningen och digital 

kompetens vid användning av digitala lärverktyg. 

3.1 Digitala lärverktyg - ett stöd i undervisningen 

I en internationell litteraturstudie beskriver Zascavage och Winterman (2015) Universal Design 

for Learning, UDL, som ett viktigt verktyg för inkludering i undervisningen. UDL är en modell 

som vill säkerställa inkludering i den vanliga undervisningen för alla elever genom att 

tillhandahålla varierande arbetssätt för att exempelvis lära, kommunicera och engagera. 

Modellen utvecklades av arkitekten Ron Mace som designade byggnader baserat på behoven hos 

de avsedda användarna av utrymmet. Den övergripande idéen var att byggnaderna skulle kunna 

rymma det bredaste spektrum av användare, inklusive de med funktionshinder, utan att det skulle 

finnas behov av efterföljande anpassningar eller speciell design. En väg för att göra detta möjligt 

är genom tekniska verktyg. Det framkommer i studien att flera elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan klara sig utan stödinsatser under de första skolåren men under senare skolår 

ökar kraven. En slutsats i studien är att detta kan innebära ett ökat behov av digitala lärverktyg 

som ordprediktion, stavningshjälp och upplästa texter. En annan slutsats i studien är att program 

med taligenkänning på en personlig dator fungerar bra för elever med svårigheter med det skrivna 

språket eller med bristande arbetsminne. Genom att läsa in det som ska skrivas på datorn får 

eleven hjälp med bland annat stavning, ordprediktion och organisation av texten. För elever med 

bristande arbetsminne är det ett stöd att med talets hjälp hinna få ner sin text på papper innan de 

glömmer vad de ville skriva. 
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Som en del i ett större nationellt forskningsprojekt har Almén, Bagga-Gupta och Bjursell (2020) 

genomfört en semistrukturerad intervjustudie med 31 högstadieelever på fem olika skolor. Syftet 

med intervjustudien var att utforska elevernas möten med digitala verktyg och hur de redogör för 

sina erfarenheter av att använda dem. Vid analys av intervjumaterialet framträdde tre 

övergripande teman: användandet av digitala verktyg i klassrummet, kontroll över arbetet med 

digitala verktyg och sitt eget lärande samt digitala verktygs kompenserande roll. Centralt i det 

första temat var att digitala verktyg ersatte tidigare verktyg som exempelvis penna och papper. 

Eleverna beskrev att de använde digitala verktyg mest i skrivsammanhang. De menade att det 

gick betydligt snabbare, var enklare och blev mer läsbart att skriva på datorn än att skriva för 

hand. De ansåg att det var en fördel att ha alla anteckningar/dokument samlade på ett enda ställe 

istället för i flera olika anteckningsblock.  Det framkom även att eleverna tyckte att det var 

smidigare att söka information på internet istället för i böcker. Två elever påpekade dock att de 

fortfarande föredrog att skriva för hand då de tyckte de lärde sig bättre på det viset, det liksom 

satte sig i handen på dem. I det andra temat beskrivs hur lärarna hade kontroll över arbetet i 

klassrummet, men också hur eleverna såg sig kunna ha mer kontroll över sitt eget lärande. Detta 

skedde exempelvis genom att lärarna bestämde när eleverna fick använda sina mobiltelefoner 

eller att de beordrade eleverna att radera allt innehåll på sin iPad inför ett prov, för att minimera 

risken för fusk. Eleverna såg sig ha större kontroll över sitt lärande genom att bland annat kunna 

få vara med och påverka redovisningssätt. Under det tredje temat beskrivs de digitala verktygen 

ur ett kompensatoriskt perspektiv. Fem av de intervjuade eleverna var i behov av särskilt stöd 

och hade hela tiden tillgång till digitala verktyg. Detta upplevde de som ett stöd för sina 

möjligheter att följa undervisningen på samma villkor som sina klasskamrater. De ansåg att de 

till exempel nu kunde ta del av en text på egen hand och behövde därför inte be föräldrar eller 

lärare att läsa högt för dem. Några elever uttryckte också att skolorna borde förse alla elever med 

digitala verktyg eftersom inte alla hem har samma ekonomiska förutsättning att tillgodose sina 

barn med detta verktyg. 

Ytterligare några studier som behandlar vilka effekter digitala lärverktyg har för elever med läs- 

och skrivsvårigheter är Perelmutter, McGregor och Gordon (2017), Erdem (2017), Forgrave 

(2010;2002), Grunér, Östberg och Hedenius (2018), Svensson, m.fl., (2019) och Lindeblad, 

Nilsson, Gustafson och Svensson, (2017). En litteraturstudie har utförts av Perelmutter, m.fl., 

(2017) för att undersöka om assisterande teknologi är effektiv som stöd åt elever från 14 år och 
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äldre som har inlärningssvårigheter. En slutsats i studien är att talsyntes är ett bra verktyg för 

elever med avkodningssvårigheter och som rekommenderas i syfte att öka läshastigheten. 

Talsyntes används också i syfte att öka textförståelsen för såväl yngre som äldre elever med 

avkodningssvårigheter. Denna stödfunktion visar betydliga förbättringar hos elever gällande ord- 

och ordförståelse.  

Erdem (2017) har också genomfört en internationell litteraturstudie kring användningen av 

tekniska hjälpmedel i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Studien visar flera 

fördelar med tekniska hjälpmedel och även vad de innebär för eleverna i undervisningen. Det 

klargörs vilket stöd de tekniska hjälpmedlen ger samt vilka behov de kompenserar för hos 

eleverna. En slutsats är att elever i behov av särskilt stöd bör förses med lika möjligheter till 

lärande i utbildningsprocessen och genom tillgång till lämplig hjälpmedelsteknik kan de få sådant 

stöd i sin utbildning. Det framgår att digitala lärverktyg förser eleverna med hjälp gällande att 

läsa information, organisera sina idéer och skriva tydligare. Det medför att eleverna ges 

hjälpmedel för att kunna genomföra välskrivna och strukturerade texter som speglar deras 

färdigheter och kunskaper. 

Ytterligare en internationell litteraturstudie är genomförd av Forgrave (2010;2002). Studien visar 

vilka möjligheter tekniska innovationer innebär för elever i grundskolan och på gymnasiet med 

läs- och skrivsvårigheter. Litteraturstudien granskar tidigare gjorda forskningsstudier om 

tekniska hjälpmedel utifrån fördelar och begränsningar. Forskaren uttrycker att studien har lagt 

fram bevis för tre typer av tekniska hjälpmedel som gynnar elevers läs- och skrivutveckling. 

Dessa är program för talsyntes, program för organisation av texter och röstinkänning. En slutsats 

är också att digitala lärverktyg ökar elevernas självkänsla och motivation. En nationell studie 

som pekar på funktionen talsyntes fördelar är utförd av Grunér m.fl., (2018). De har utfört en 

studie med syfte att undersöka de kompensatoriska effekterna av text-till-tal-teknologi för 

läsförståelse och läshastighet hos elever med läs- och koncentrationssvårigheter. Deltagarna i 

studien var från början 60 grundskoleelever från mellansverige som alla var remitterade till 

logoped för läsutredning. 11 barn uteslöts ur studien, 10 för att de inte uppfyllde kriterierna för 

lässvårigheter och en då hen inte lyckades fullfölja övningarna, så slutligen bestod studien av 49 

elever. Det framkommer att funktioner i datorn såsom talsyntes har visat sig förbättra vissa 

moment i elevers läsförmåga, däribland att avkoda text.  Det påvisas även att funktionen har 
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inneburit en signifikant förbättrad textförståelse hos elever med dyslexi och 

koncentrationssvårigheter. 

Ett par nationella studier fokuserar mer på användning av digitala lärverktyg för elever med 

lässvårigheter. Svensson, m.fl., (2019) har i en interventionsstudie undersökt frågan om 

systematisk användning av hjälpmedelsteknik, i och utanför klassrumsmiljön, kan hjälpa elever 

med lässvårigheter. Forskarna undersöker om användningen av hjälpmedelstekniken kan 

förbättra läsförmågan, förmågan att tillgodogöra sig och kommunicera text samt motivera till 

skolarbete. Deltagarna i studien bestod av elevgrupper från årskurserna 4, 8 och gymnasiet. 

Eleverna hade dokumenterade lässvårigheter. Metoden för forskningen innebar att en 

försöksgrupp fick tekniska hjälpmedel i undervisningssammanhang kontra en kontrollgrupp som 

försågs med ett minskat stöd av tekniska hjälpmedel. Studien fortlöpte under ett års tid och följdes 

därefter upp med en utvärdering där frågor ställdes till deltagarna, vårdnadshavarna och lärare.  

Resultatet visar att läsförmågan hade förbättrats trots att eleverna inte hade haft något annat stöd 

än hjälpmedelstekniken under testperioden. Dessutom förmedlas av cirka hälften av deltagarna 

och deras föräldrar en ökad motivation hos eleverna för skolarbetet efter den avslutade 

testperioden.  

Lindeblad, m.fl., (2017) har även de undersökt effekterna av assisterande teknik hos elever med 

nedsatt läsförmåga. Eleverna i studien har under ett års tid använt sig av assisterande teknik i 

form av smartphones och surfplattor i syfte att träna och kompensera för nedsatt läsförmåga. 

Metoden för studien innebar att eleverna efter användandet fick genomföra fem lästester. 

Deltagarna fick även, liksom deras vårdnadshavare och lärare, besvara ett frågeformulär gällande 

deras erfarenheter av assisterande teknik.  Forskarna påvisar därefter i studien att den assisterande 

tekniken hade förbättrat elevernas läsförmåga. Genom teknikens stöd hade eleverna kunnat ta sig 

an längre texter. Studien förmedlar även att föräldrarna framförde att den assisterande tekniken 

hade gett deras barn mer självständighet till att bland annat klara av sina läxor. 

En nationell kvalitativ studie som har mer specifikt fokus på texter har genomförts av Kraft, m.fl., 

(2019). Forskarna har undersökt elevproducerade texter skrivna av arton barn i åldrarna 10 – 13 

år där alla hade någon form av stavningsproblematik. Syftet med studien var att undersöka om, 

och i så fall hur, muntliga och dikterade texters lexikala egenskaper skiljer sig åt från 

tangentbordsskriven för individer med stavningssvårigheter. Forskarna studerade bland annat 
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förekomsten av stavfel i skriven och dikterad text. Analyserna av texterna visar att de dikterade 

texterna innehåller färre stavfel än de skrivna. Forskarna förmedlar att dikteringsverktyg kan 

användas för att underlätta skrivprocessen för elever med stavningssvårigheter. Det understryks 

att verktyget kan underlätta elevernas skrivande men att verktyget ensamt inte kan ge strategier 

för hur man skriver en bra text. De menar att en kombination av dikterings- och 

skrivstrategiundervisning kan innebära möjligheter för att underlätta och utveckla skrivförmågan 

hos elever med skrivsvårigheter. 

3.2 Digital kompetens vid användning av digitala lärverktyg 

I forskningen om digitala lärverktyg finns också ett fokus på elevers och lärares digitala 

kompetens. I en nationell intervjustudie åskådliggör Nielsen (2011) vad elever med lässvårigheter 

anser att de behöver och har nytta av som stöd i undervisningen. De nio deltagarna studerar i 

grundskolan, gymnasieskolan eller på vuxenutbildningen. Deltagarna är utvalda av sina lärare 

för att de har någon form av lässvårigheter, några av dem har diagnosen dyslexi, och för att de 

alla strävar efter att övervinna dessa svårigheter. Deltagarna gav exempel på betydelsefulla 

lärverktyg som personliga datorer, ljudböcker och annat inspelat läsmaterial. Forskaren förklarar 

att det krävs en kompetent och flexibel lärare för att förstå vilket verktyg som passar bäst för 

situationen och som kan erbjuda det som stöd till eleven. Studien belyser också deltagarnas vilja 

att förses med rätt verktyg för inlärning och att de får tillräckligt med tid och utrymme för 

uppgifter i undervisningen. 

En internationell studie som inbegriper lärarens roll är Erdems (2017).  Studien visar på att lärare 

kan ha svårt att tillhandahålla utrustning, bestämma lämpligt läromedel och använda olika 

undervisningsmetoder utifrån sina elevers inlärningsbehov. Lärare kan också ha svårigheter med 

att identifiera elevers behov av användning av tekniska hjälpmedel. Forskaren menar att vidare 

forskning bör göras i syfte att ta reda på mer om behovet av digitala lärverktyg som stöd för 

elever i behov av särskilt stöd. En bedömning bör enligt forskaren göras kring befintliga behov, 

hur behoven kan tillgodoses samt kring hur digitala lärverktyg kan implementeras i 

undervisningen. Även Lindeblad, m.fl., (2017) belyser i en nationell studie nödvändigheten för 

lärare att ha datorvana, ha kunskap om nuvarande teknologi och om de enskilda elevernas behov, 

för att de ska kunna vara behjälpliga eleverna.  
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Forgrave (2010;2002) understryker också i sin litteraturstudie vikten av tillgängligt expertstöd 

när tekniska hjälpmedel ska införlivas hos elever i undervisningen. Det innebär att lärare och 

skolpersonal behöver vara utbildade inom detta område för att kunna stödja eleverna. Genom 

lärares digitala kompetens kan de integrera en effektiv undervisning med hjälpmedel för att 

maximera elevernas framgång och kunskapsutveckling. En kombination av lärares digitala 

kompetens och en effektiv undervisning med hjälpmedel gör det enligt Forgrave möjligt för 

skolan att synliggöra elever i behov av stödinsatser genom systematiska screeningar. Därefter tar 

professioner med specialpedagogisk kompetens vid för att granska resultaten för att därigenom 

lokalisera elevers olika behov av digitala lärverktyg. De digitala lärverktygen kan därefter 

belysas och rekommenderas till lärarna i klassrummet. 

I tidigare nämnd forskningsstudie av Svensson, m.fl., (2019) framkommer i resultatet att 

elevgruppen efter studiens genomförande fick i uppgift att besvara frågor gällande sina 

upplevelser av hjälpmedelstekniken som stöd för läsning. Eleverna signalerade bland annat att 

tekniken ibland försvårade användningen av hjälpmedlen. De menade att så kallade ”teknikstrul” 

såsom att det ibland var svårt att koppla upp sig och att logga in på specifika appar kunde sluka 

onödig energi samt ta tid att lösa. Det framkom även att dikteringsfunktionen ibland uppfattade 

talet fel och att det kunde kännas onaturligt att använda dessa hjälpmedel. 

 

4. Teoretisk förankring 

Studiens teoretiska förankring består av två olika teorier, vilka kommer att ligga till grund för 

analys av studiens empiri. Teoritriangulering används med två teorier som kompletterar varandra 

och förhoppningsvis fördjupar analysen. Dessa teorier är sociokulturella perspektiv och 

multimodal teoribildning som båda visar på vilka förutsättningar digitala lärverktyg kan ge och 

vad som förutsätts i användandet av dem. Sociokulturella perspektiv sätter fokus på samverkan 

eleven och verktygen emellan medan den multimodala teoribildningen sätter fokus på 

lärverktygens kommunikativa funktion i undervisningen.  
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4.1 Sociokulturella perspektiv 

Den teoretiska förankringen för studien bottnar i sociokulturella perspektiv, där centrala begrepp 

såsom mediering, fysiska och intellektuella redskap, proximal utvecklingszon och scaffolding 

kommer att belysas och även ligga till grund för den kommande analysen.  

De sociokulturella perspektiven baseras framförallt på den ryske utvecklingspsykologen Lev 

Vygotskijs idéer om lärande och utveckling. Tankegångarna grundar sig i att lärandet sker i 

samspel mellan människor och mellan människor och artefakter (redskap, hjälpmedel) 

(Vygotskij, 1978). I triangeln, figur 1, illustreras detta samspel: 

 

 

 

 

 

Figur 1 illustrerar Vygotskijs teori om samspelet mellan människan – världen – redskap (artefakter) som tillsammans 

bildar en enhet (egen tolkning). 

 

Triangelns vänstra vinkel, det vill säga subjektet, motsvarar människan medan den högra vinkeln 

symboliserar världen. Mellan subjektet och objektet illustreras redskapen, det vill säga 

artefakterna. Triangeln symboliserar hur människan som lärande varelse interagerar med de 

tillgängliga kulturella redskapen i omvärlden och hur dessa påverkar och driver lärprocesser 

(Vygotskij, 1978). Enligt sociokulturella tankegångar är människans lärande medierat och sker 

med stöd av medierande artefakter.  Begreppet mediering gör sig här gällande och innebär den 

samverkan som sker mellan just människan och redskap. Redskapen används i syfte att driva, 

trigga eller aktivera tänkandet framåt. Det innebär att människan tänker med hjälp av redskapen 

eller via dem och de används för att kunna analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning 

(Jacobsson, 2012). I sociokulturella perspektiv har därför redskap en speciell betydelse och 

benämns som fysiska och intellektuella artefakter (Säljö, 2014). Intellektuella artefakter är 

redskap som man inte kan ta på, men som ändå används för att klara av uppgifter på ett mer 

kvalificerat sätt. Ett intellektuellt redskap existerar både i tanken och i språket och är till exempel 

Objekt Subjekt 

Redskap 
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vår förmåga att läsa och skriva (Säljö, 2000). Vygotskij (1978) klargör att språket är det viktigaste 

redskapet och utgör grunden för lärandet. Fysiska artefakter är materiella redskap som är 

tillverkade av människor (Säljö, 2014). Fysiska redskap har människan utvecklat för att lättare 

hantera vardagen och för att neutralisera bristande förmågor. Tekniska innovationer som till 

exempel miniräknaren och datorn med dess program och funktioner är exempel på fysiska 

redskap i undervisningen (Säljö, 2000). Säljö (2015) förmedlar att även om det finns en skillnad 

mellan fysiska och intellektuella redskap kan det vara svårt att skilja dem åt eftersom de ständigt 

samverkar med varandra.  

4.1.1 Proximal utvecklingszon och scaffolding 

Säljö (2000) förklarar att när en individ inte är förtrogen med ett fysiskt redskap befinner sig 

denne i en så kallad proximal utvecklingszon. Begreppet proximal utvecklingszon är avståndet 

mellan det en individ klarar av på egen hand utan stöd och det hen klarar av i samspel med en 

mer kompetent individ. Det innebär att när individen befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen är denne mottaglig för stöd från en mer kompetent person. Säljö (2014) utgår 

ifrån den proximala utvecklingszonen då han förklarar processen till en individs behärskande av 

fysiska redskap. Processen förklaras i följande fyra steg: 

1. I steg ett saknar individen förtrogenhet med redskapen och dess funktioner i en speciell 

kontext. 

2. I steg två kan individen använda redskapen med hjälp av stöd från en mer kompetent 

person.  

3. I steg tre ökar individens förmåga att hantera redskapen på egen hand. Individen har också 

nu förmågan att avgöra när redskapen ska användas. I det här skedet kan stödet minskas 

eller vara mer indirekt.  

4. I sista skedet, det vill säga steg fyra, behärskar individen redskapen på egen hand och vet 

också när och hur de ska användas. 

I processen synliggörs hur den mer kompetente personen leder individen genom den proximala 

utvecklingszonen med hjälp av stöd och stöttning (Säljö, 2014). För att beskriva hur stöttningen 

går till i praktiken blir det engelska begreppet scaffolding centralt. Begreppet innebär stöd eller 

stöttning för människors tänkande och lärande (Säljö, 2000). Det kan exempelvis vara ett 

tillfälligt stöd som en lärare använder i samspelet med eleven för att lösa ett problem (Wood & 
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Wood, 1996). Det kan även handla om intellektuella och fysiska redskap som tillhandahålls 

eleven som stöttning i lärandet och kommunikationen (Säljö, 2014).  

Enligt Dysthe (1996) är lärarstöd en viktig faktor i undervisningssammanhang för elevers 

lärande. Det är betydelsefullt att läraren uppmärksammar utvecklingszonen och ger hjälp och 

stöd till eleverna genom scaffolding. Scaffolding underlättar övergången från vad eleven kan 

göra med assistans till vad denne ska kunna göra på egen hand. Med hjälp av scaffolding kan den 

tänkta kunskapen läras in och individens proximala utvecklingszon kan därmed flyttas (Säljö, 

2010). 

4.2 Multimodal teoribildning 

Sociokulturella perspektiv kompletteras i studien av multimodal teoribildning. Multimodal 

teoribildning har inspirerats av sociokulturella tankesätt och sociosemiotisk teori som innebär 

hur människor kommunicerar i olika sociala kontexter (Selander & Kress, 2017). De centrala 

begreppen som lyfts i studien och som kommer att ligga till grund för analysen är multimodal, 

multimodala verktyg, och meningsskapande. 

Begreppet multimodal definieras som olika kommunikationsformer, vilket dagens elever både 

konsumerar och producerar genom och med hjälp av olika resurser (Skolverket, 2018). 

Multimodal innebär i undervisningskontext olika sätt att uttrycka innehåll i 

kommunikationssituationer, vilket kan ske via till exempel verbalspråk (talat eller skrivet), bild, 

gester och dylikt. Det innebär att en multimodal undervisning erbjuder fler 

kommunikationsformer än enbart de traditionellt språkliga, såsom att kommunicera och 

producera innehåll i skrift och tal. En multimodal undervisning inkluderar även 

kommunikationsformer som att till exempel betrakta bilder och filmer, lyssna på ljud med mera 

(Kress, 2010).  

För att elever ska kunna kommunicera kring ett innehåll behöver de resurser. Begreppet 

multimodala verktyg är en benämning på dessa resurser och är verktyg (föremål och tecken) som 

elever på flera olika sätt kan använda för att just kunna kommunicera kring ett innehåll. En 

multimodal tolkningsram har en inkluderande syn på olika resurser i undervisningen. Det innebär 

att det förutom lärobokens texter finns utrymme för andra multimodala verktyg som kan skapa 

förutsättningar och villkor för nutida meningsskapande i undervisningen. Begreppet 
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meningsskapande används för att tala om förändring i lärandet. Det betyder att när en individ 

engagerar sig i något kan det leda till förändring gällande sätten att uttrycka sig och förstå 

(Selander & Kress, 2017). Borgfeldt (2017) tolkar begreppet meningsskapande som både 

processen att lära sig något, det en människa lärt sig och dennes sätt att uttrycka sig i olika 

multimodala uttrycksformer. Med multimodala tankegångar i undervisningen menar Kress 

(2010) att möjligheter skapas för elever att lära med hjälp av flera olika multimodala verktyg. 

Inget multimodalt verktyg anses bättre än det andra, utan tanken är att elever ska ges förutsättning 

till att använda olika uttrycksformer som skapar mening och lärande i undervisningen.  

 

5. Metod 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver: ”Metod betydde ursprungligen vägen till målet” (s.147). 

Citatet sätter ord på det som vidare kommer att presenteras i kapitlet, det vill säga processen som 

tar oss vägen fram till studiens slutmål. Slutmålet är att bidra med kunskap om hur några 

högstadieelever med dyslexi och/eller språkstörning uppfattar användningen av digitala 

lärverktyg i undervisningen. 

5.1 Val av metod 

Metoden i undersökande studier kan vara kvantitativ, kvalitativ eller en kombination av flera 

metoder (Bryman, 2011). En kvantitativ insamling innebär att forskaren systematiskt samlar in 

empiriska och kvantifierbara data (Backman, 2016). En kvalitativ metod innebär istället att data 

samlas in utifrån vad människor säger eller genom hur något upplevs (Kvale & Brinkmann, 

2014). För denna studie valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

eftersom elevers verbala uppfattningar kring ett fenomen efterfrågades.   

5.1.1 Semistrukturerad intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har ämnet för studien betydelse för valet av metod. De 

framhåller att intervju som metodval kan vara att föredra när forskaren vill ha åtkomst till 

mänskliga uppfattningar. En av flera intervjuformer är så kallade semistrukturerade intervjuer. 

Denna intervjuform utgår från syftet och forskningsfrågorna och under intervjutillfällena ges det 
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möjlighet till att göra förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuformen möjliggör även till följdfrågor utifrån respektive 

intervjusituation (Stukát, 2011). Det innebär att elevers egna uppfattningar efterfrågas på en 

fördjupad nivå. Begreppet probing gör sig här gällande som en teknik som tillför intervjun en 

fördjupad och utvidgad nivå av samtalets innehåll. Denna teknik öppnar upp för intervjuaren att 

ställa följdfrågor som exempelvis: ”Kan du utveckla ditt svar?” eller ”Kan du beskriva vad du 

menar?” (Dahlgren & Johansson, 2019). I föreliggande studie föll valet på semistrukturerade 

intervjuer eftersom intervjuformen gav oss flexibilitet att anpassa intervjuernas innehåll och 

struktur utifrån respektive intervjutillfälle. Det möjliggjorde även för eleverna att beskriva sina 

uppfattningar om fenomenet digitala lärverktyg öppet och med egna ord.  Vi valde även att 

använda oss av bildstöd som ett komplement till intervjufrågorna, se bilaga 1. Det innebar att 

förutom verbal kommunikation såg vi en vinning i att bistå eleverna med visuellt stöd. Bildkorten 

illustrerade olika digitala lärverktyg och även så kallade ”wildcard” som kunde komma eleverna 

till användning ifall de skulle komma på andra lärverktyg som inte fanns med bland bildkorten. 

5.2 Urval 

I intervjustudier bör respondenterna besitta expertkunskaper inom det område som studiens syfte 

ämnar belysa (Kvale & Brinkmann, 2014). Högstadieelever med dyslexi och/eller språkstörning 

bedömdes vara en relevant grupp att intervjua eftersom de ansågs ha förmågan att beskriva sina 

uppfattningar. De bedömdes dessutom ha expertkunskaper i ämnet av den anledningen att de har 

flera års studievana och ansågs därför ha någon form av erfarenhet av digitala lärverktyg. Utifrån 

den givna tidsramen för studien beslutade vi att 10 respondenter borde vara ett rimligt antal för 

studien.   

Specialpedagog/lärare på två skolor tillfrågades om de kunde hjälpa till med urvalet av elever för 

studien och dess syfte. Det framkom att 18 elever uppfyllde kriterierna för studien. Dessa elever 

kontaktades, informerades om studien samt tillfrågades om de kunde tänka sig att delta. 16 elever 

accepterade att ta emot missivbrevet varpå brevet skickades hem till dem och deras 

vårdnadshavare. Av dessa fick vi tillbaka 13 brev och valde att genomföra intervjuerna med dem 

som lämnat tillbaka missivbreven först. Efter intervjuerna valde en av eleverna att dra sig ur 

studien och nästa elev på listan blev istället kallad till intervju. Respondenterna är representerade 
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från båda skolorna, samtliga årskurser på högstadiet samt från båda könen, se översikten i tabell 

1 här nedan: 

Tabell 1 visar urvalet av respondenter i studien utifrån vilken skola de representerar, kön, årskurs, studie samt att 

samtliga respondenter går på en 1:1-skola. 

Intervju Skola Kön och åk Studie Kommentar 

1 1 Pojke, åk 9 Pilot 1:1-skola 

2 1 Pojke, åk 9 Huvudstudie 1:1-skola 

3 1 Pojke, åk 7 Huvudstudie 1:1-skola 

4 1 Pojke, åk 8 Huvudstudie 1:1-skola 

5 1 Flicka, åk 7 Huvudstudie 1:1-skola 

6 2 Flicka, åk 7 Huvudstudie 1:1-skola 

7 2 Pojke, åk 7 Huvudstudie 1:1-skola 

8 2 Flicka, åk 9 Huvudstudie 1:1-skola 

9 2 Flicka, åk 9 Huvudstudie 1:1-skola 

10 2 Flicka, åk 8 Huvudstudie 1:1-skola 

5.3 Genomförande 

Bjørndal (2005) förklarar att en intervjuguide ger en översikt över teman och frågor som berörs 

under intervjun. En intervjuguide med semistrukturerade frågor ger intervjuaren möjlighet att 

följa upp respondenternas svar och tränga djupare in i deras tankar kring frågeställningarna 

(Bryman, 2018). Inledningsvis skapades av den anledningen en övergripande intervjuguide med 

semistrukturerade frågor (se bilaga 2). Likaså skapades bildkorten som under intervjutillfällena 

kom att bistå eleverna med visuellt stöd till frågorna (se bilaga 1). 

Studien genomfördes på två skolor i södra Sverige. Den ena skolan var en F - 9 skola med ungefär 

330 elever och låg i en tätort några mil från kommunens centralort. Den andra skolan var en 7 - 

9 skola med ungefär 260 elever och den låg i centralorten i kommunen. Intervjuerna utfördes 

under skoltid och de var planerade att genomföras i enskilda rum på skolornas expeditioner. Den 
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rådande pandemi gjorde dock att eleverna periodvis hade fjärrundervisning, vilket medförde att 

enbart tre av intervjuerna kunde genomföras på plats medan resterande utfördes digitalt. Det 

innebar att sju av tio intervjuer blev så kallade datorstödda intervjuer, det vill säga att intervjuerna 

genomfördes digitalt via datorn. Denna intervjuform har blivit allt vanligare och har flera fördelar 

samt lämpar sig väl för vissa syften (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi menade att denna 

intervjuform gav fördelar som kom respondenterna till gagn såsom att den var tidseffektiv, 

mindre konstlad och trygg för respondenterna eftersom de kunde ”gömma” sig bakom 

dataskärmen i sin hemmamiljö. Vi ansåg även att studiens syfte inte skulle påverkas nämnvärt 

av att flera intervjuer fick genomföras digitalt via dator istället för fysiskt på skolan. Dahlgren 

och Johansson (2019) förmedlar att videoinspelade intervjuer är av nödvändighet i 

semistrukturerade intervjuer, vilket studien tog hänsyn till. Intervjuerna videoinspelades via dator 

och skrevs sedan ut i sin helhet för att därefter genomgå ett betydande och tidskrävande 

analysarbete. 

5.3.1 Pilotstudie 

Före själva studien genomfördes en pilotstudie. Bryman (2018) menar att när det är möjligt ska 

en pilotstudie genomföras före en enkät- eller intervjustudie. Detta bör göras för att säkerställa 

att frågorna fungerar som tänkt och för att se att undersökningen i sin helhet fungerar bra. 

Pilotstudien utfördes med en pojke i årskurs nio med dyslexi. Intervjun genomfördes av en av 

oss på plats på pojkens skola. Efter intervjun transkriberades materialet och genomlästes av oss 

båda. Pilotstudien gjorde oss medvetna om att korten med bildstöd som pojken plockade fram 

vid olika frågor inte hade visats på det inspelade materialet. Följden blev att vi uppmärksammade 

att vi måste antingen vinkla datorn för att det ska synas, ta ett foto med en kamera eller beskriva 

uppställningen med ord för att få med det i videoinspelningen. Vi ansåg att den frågeguide vi 

upprättat före pilotstudien gav oss svar på de frågor vi sökte. Pilotstudien gav oss också fler 

tankar om vilka följdfrågor som skulle kunna vara möjliga att ställa. 

5.4 Bearbetning och analys 

I bearbetningen av data har vi inspirerats av en fenomenografisk metodansats eftersom fokus har 

riktats mot förståelse av elevers uppfattningar av fenomenet digitala lärverktyg (Dahlgren & 

Johansson, 2019). 
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Första momentet i bearbetningen innebar att transkribera videoinspelningarna. Intervjuerna 

skrevs ut i sin helhet utifrån det som verbalt hade uttryckts i dem. Vi valde att inte transkribera 

kroppsspråk, markera pauser och dylikt eftersom vi ansåg att det inte fyllde någon funktion för 

studiens syfte (Stukát, 2011).  

Efter transkriberingarna påbörjades analysen av empirin och en analysmodell inspirerad av 

fenomenografin användes. En fenomenografisk analysmodell kan enligt Dahlgren och Johansson 

(2019) se olika ut och de beskriver bland annat en modell omfattande sju steg. I den här studien 

användes fyra av dessa steg i analysarbetet. Dessa steg var: genomläsning, urskiljande, 

jämförelse, tematisera och kategorisera materialet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Genom att utgå från en detaljerad analysmodell var vår förhoppning att trovärdigheten för studien 

skulle styrkas och frambringa ett kunskapsbidrag. 

Första steget i analysproceduren var genomläsning av transkriberingarna. Var och en av oss läste 

igenom materialet följt av ett samtal kring det vi hade läst. Andra steget innebar att urskilja 

signifikanta uttalanden, det vill säga uttalanden som var viktiga utifrån studiens forskningsfrågor. 

Dessa uttalanden färgmarkerades i datamaterialet. De uttalanden som urskildes i steg två blev 

sedan utgångspunkter för tredje steget som innebar att jämföra uttalandena med varandra för att 

därigenom urskilja skillnader och likheter mellan elevernas uppfattningar. I det sista steget 

tematiserades och kategoriserades uppfattningarna och fem teman framkom: tillgång, 

användande, stöd i användandet, stöd och fördelar samt utmaningar, se figur 2. Vi kunde också 

urskilja ett mönster under några av dessa teman som innebar att uttalandena under dessa kunde 

struktureras utifrån tre kategorier: läsning, skrivning och övrigt, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 beskriver vilka teman och kategorier som bearbetningen och analysen av empirin har resulterat i. Detta blir 

underlag för den kommande resultatbeskrivningens struktur och upplägg (egen tolkning). 
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Resultatet strukturerades därefter utifrån givna teman och kategorier. Citat från empirin 

presenterades och gav belägg för det som kunde urskiljas i respektive tema. När vi skrev fram 

citat utlämnade vi ibland en del av en mening och det markerades med tre prickar (…). Vi 

avslutade respektive tema i resultatet med en analys med fokus på sociokulturella och 

multimodala tankegångar. Det innebar att vi ställde resultatet i relation till begreppen: mediering, 

fysiska och intellektuella redskap, proximal utvecklingszon, scaffolding, multimodal, 

multimodala verktyg, och meningsskapande. 

5.5 Trovärdighet 

Tillförlitligheten i en studie av kvalitativ karaktär avgörs av hur den är genomförd och hur den 

presenteras (Bryman, 2018). För att skapa trovärdighet har vi i denna studie under hela processen 

arbetat systematiskt och noggrant. Även elever under 15 år har själva fått ge sitt medgivande till 

intervjuerna då vi ansåg att deras frivillighet ökade trovärdigheten i deras svar. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor för att få fram adekvat 

information. Intervjuguiden var tydligt kopplad till studiens syfte och frågeställningar. Under 

intervjuerna var vi medvetna om den så kallade reaktiva effekten som innebar att respondenter 

kunde påverkas av vetskapen om att de var med i en undersökning samt att eleverna kunde svara 

vad de trodde att vi ville höra och inte hur det verkligen var (Bryman, 2018). Vi anser att valet 

av semistrukturerade intervjuer gav oss verktyg för att minska den reaktiva effekten av den 

anledningen att vi kunde ställa följdfrågor i situationer där vi upplevde att den reaktiva effekten 

gjorde sig gällande. Vidare transkriberades det inspelade materialet i nära anslutning till 

genomförandet och det gjordes inga egna tolkningar av empirin i resultatdelen. Detta anses stärka 

studiens trovärdighet eftersom studien har mätt det som var avsatt att mätas (Bryman, 2018). 

5.6 Forskningsetiska principer 

Etiska frågor sträckte sig över hela intervjusituationen och fanns närvarande i alla delar av 

intervjuundersökningen. Vetenskapsrådet (2017) understryker att etiska överväganden görs i 

syfte att skydda de medverkande i studien så att de inte tar skada eller blir kränkta. I all forskning 

är det viktigt att beakta de fyra huvudkraven, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Samtliga av kraven gjorde sig gällande i studien, vilka redovisas var och en för 

sig här nedan. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersökningen om 

undersökningens syfte. Den övergripande planen för studien bör framgå samt de metoder som 

kommer att användas. Det behövs också göras en presentation av 

forskningshuvudmannen/männen. Det innebär även att deltagarna informeras om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). 

Den angivna informationen ovan kom till respondenternas kännedom vid utskick av missivbrev 

(se bilaga 3) och även vid inledningen av intervjutillfällena. Vidare togs hänsyn till 

etikprövningslagen (SFS 2003:460, § 18) på grund av respondenternas ringa ålder. Det medförde 

att förutom respondenterna fick deras vårdnadshavare del av informationen i de utskickade 

missivbreven. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva 

bestämma sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). För studien innebar det att i de utskickade 

missivbreven fick såväl respondenterna som vårdnadshavarna ge sitt samtycke till respondentens 

deltagande i studien. Kravet på konfidentialitet innebär att uppgifter som deltagarna lämnat ska 

förvaras så att de inte blir tillgängliga för obehöriga. Deltagarna samt vårdnadshavarna ska därför 

få information om att det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och att materialet sparas 

så att det inte kan spridas till obehöriga. Vidare framhålls att i resultatredovisning och vid 

analysen av respondenternas beskrivningar i rapporten är det viktigt att ta bort identifierbara 

uppgifter om intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2017). Det togs i beaktning samt att de 

intervjuade personerna vidare i studien benämns vid respondenter och elever, vilket innebär att 

de inte kan bli identifierbara. Likaså har personer som nämns av eleverna i intervjuerna getts 

figurerade namn i studien. Slutligen kom även nyttjandekravet att beaktas på så vis att det 

insamlade materialet om deltagarna endast får användas för denna studie och därefter kommer 

det att förstöras. Det framgick även i missivbrevet som deltagarna och deras vårdnadshavare fick 

del av innan studiens påbörjan. 

 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat tematiskt utifrån de teman och kategorier som framkom 

i bearbetningen av studiens empiri, vilka synliggörs i figur 2.  
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6.1 Tillgång till digitala lärverktyg i undervisningen 

Första temat beskriver elevernas uppfattningar kring vilka lärverktyg de har tillgång till i 

undervisningen, vilka synliggörs i tabell 2 här nedan. Tabellen visar även antalet elever som sa 

sig ha tillgång till respektive lärverktyg. Vidare i texten kommer temat att förtydligas ytterligare. 

Tabell 2 synliggör de digitala lärverktyg som respondenterna uppfattar att de har tillgång till. 

 

Det framkommer att alla eleverna går på så kallade 1:1-skolor, vilket innebär att de har tillgång 

till varsin dator i skolan. Eleverna överlag beskriver det på följande vis: 

Ja, datorn används till allt möjligt (Elev 2). 

Vi har ju tillgång till datorn (Elev 9). 

Datorn kan eleverna även ta med sig hem för att kunna arbeta med skolarbete i hemmet. Förutom 

datorn beskriver eleverna att de har tillgång till mobiltelefon och surfplattor i undervisningen. En 

elev beskriver att han använder surfplattan enbart när han ska spela in någonting muntligt, vilket 

han förmedlar som följer: ”Eller Ipad har vi ibland när vi typ ska, spela in muntligt” (Elev 4). 

Alla elever förklarar att de använder sina datorer till digitalt skrivande, det vill säga att skriva 

med hjälp av ett digitalt verktyg istället för med penna på ett papper: “Eh, digitalt skrivande gör 

jag” (Elev 1). Datorn erbjuder även en rad olika digitala lärverktyg, varav talsyntes lyfts av 

samtliga elever. Detta beskriver de på följande vis: 
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 … jag har typ så här tillgång till, alltså att man, alltså att man läser upp texter (Elev 5). 

Å så vet jag att jag kan få det uppläst för mig (Elev 8). 

 Samtliga elever berättar även att de har tillgång till rättstavningsprogram och några uttrycker: 

 Det finns ju så här man skriver fel så kan man få rätt ord (Elev 5). 

Majoriteten av elever uppfattar att de har möjligheten till att tala in text, vilket de belyser med 

orden:                     

Nej, inte ofta, men om jag inte orkar skriva så använder jag det (Elev 5). 

Vi kan ju tala in text direkt, från datan å lite så (Elev 6). 

Jag kan tala in och få det till att själva datorn skriver åt mig … (Elev 8). 

Eleverna anser sig ha tillgång till ordprediktion och det framkommer överlag på följande vis: 

 Ibland när man skriver kan det komma upp så här på sidan, typ förslag på ord (Elev 5). 

Samtliga elever berättar att de har tillgång till ljud- och talböcker och tjänsterna Inläsningstjänst 

och Legimus nämns i sammanhanget. De flesta eleverna har tillgång till båda tjänsterna men 

några har enbart tillgång till Inläsningstjänst: “Innan vi fick datorerna hade jag Inläsningstjänst 

på mobilen” (Elev 8).  En elev nämner att han tidigare haft inloggning till Legimus, men tyckte 

inte om lärverktyget och använder sig numera bara av Inläsningstjänst. Majoriteten av eleverna 

förmedlar att de har tillgång till film- och videoklipp: 

Sen kollar man på videoklipp och sånt med (Elev 2). 

Alltså ja, vi brukar ju titta på typ filmer (Elev 5). 

Vi brukar vara inne på Studi och sånt (Elev 6). 

Några elever framhåller att de har tillgång till bildstöd och de upplever att bilder ger ett bra stöd, 

vilket de förmedlar på följande vis: 

Men jag gillar när man får bilder för då fattar jag det enklare (Elev 5). 

I en av intervjuerna framkommer att eleven har en egen inloggning till bildprogrammet Widgit 

Online men han förklarar att “det händer inte ofta” att han använder det på egen hand (Elev 4).  

Flera av eleverna uppfattar att de har tillgång till fotograferings- och skanningsfunktioner. De 

beskriver att det inte är vanligt att de själva fotograferar och skannar in något, men däremot att 

lärarna gör det och lägger in i exempelvis Google Classroom. Någon elev påpekar att det är bra 
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när läraren skannar in sidor ur läroboken för då får hon tillgång till materialet även om hon själv 

inte har tillgång till boken, “... om man inte har ens grejer typ” (Elev 5). 

Några elever beskriver att det ibland händer att de skriver i par i ett digitalt dokument och 

förklarar att de även har tillgång till ordböcker och lexikon på internet: “Ordböcker och lexikon 

på Internet, tror jag också att vi har” (Elev 10). Ett par stycken elever menar att de har tillgång 

till ljudande tangentbord. Under intervjuerna ställer sig flera av de intervjuade frågande till vad 

textredigeringsprogram är och efter en förklaring säger de flesta av dem att det inte är någonting 

de har stött på, förutom någon som menar att skolan har tillgång till det. 

Några elever uppfattar att de har tillgång till att kunna spela in ljudfiler: “Jag tror, spela in ljudfil 

har vi det, jag tror det” (Elev 9). Ytterligare ett par elever förmedlar att de har tillgång till appar 

som ger stöd åt skriv- och läsförmågan och två säger sig ha tillgång till att göra digitala 

tankekartor. Någon enstaka elev förmedlar att han har tillgång till en interaktiv skrivtavla i skolan 

och ingen elev säger sig ha tillgång till någon robot. 

6.1.1 Fördjupad analys 

I resultatet framkommer att eleverna har tillgång till flera digitala lärverktyg i undervisningen, 

(se översikten tabell 2). Dessa digitala lärverktyg kan utifrån sociokulturella tankegångar 

benämnas som fysiska och intellektuella artefakter, det vill säga språkliga och materiella redskap 

som finns tillgängliga i undervisningen. Det innebär redskap som eleverna ges tillgång till för att 

anamma sig omvärlden, alltså artefakter som människan tillhandahålls som hjälpmedel i 

lärprocessen (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978).  

Resultatet visar också på att eleverna har tillgång till ett stort utbud av digitala lärverktyg vilka 

enligt multimodala tankegångar kan benämnas som multimodala verktyg. Eleverna ges framför 

allt tillgång till verktyg som de verbalt kan kommunicera och producera ett innehåll med på olika 

sätt. Förutom det finns även en viss tillgång till visuella verktyg såsom film- och videoklipp, 

fotografering och bildstöd. Samtliga verktyg tolkas ge eleverna förutsättningar att på flera olika 

sätt kunna kommunicera kring ett innehåll som kan förstås i relation till begreppet multimodal 

(Kress, 2010; Selander & Kress, 2017).   
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6.2 Användandet av digitala lärverktyg i undervisningen 

Andra temat för studien belyser elevernas användning av digitala lärverktyg i undervisningen. I 

empirin från intervjuerna åskådliggörs att merparten av eleverna använder digitala lärverktyg i 

stort sett varje lektion. Detta uttrycker eleverna på följande vis: 

Ja, datorn typ så rättstavning, ordprediktion och självaste datorn och allt sånt gör vi ju jättemassa 

lektioner ju när man ska skriva typ någon text eller frågor eller nåt sånt (Elev 3). 

Nästan varje lektion (Elev 6).  

Alltså det är ju nästan varje lektion, använder jag det (Elev 8). 

Ett par elever beskriver att de använder verktygen någon gång per dag: “Det är någon gång per 

dag” (Elev 7). I empirin kan också utläsas en variation av digitala lärverktyg som eleverna 

beskriver att de använder sig av. Datorn används av alla elever i studien, och i de flesta 

sammanhang i undervisningen, vilket eleverna överlag uttrycker på följande sätt: 

Datorn använder jag typ hela tiden (Elev 1). 

Det innebär också att samtliga elever använder sig av digitalt skrivande. Några enstaka elever 

berättar att de även använder mobil och surfplatta: “Mobilen använder jag då och då om jag ska 

söka upp något snabbt eller ta foto på någonting” (Elev 1). En annan elev beskriver att det händer 

i situationer då datorn av någon anledning inte kan användas: “Mobilen använder jag ibland när 

till exempel, om det är någonting fel med datorn” (Elev 8).   

Talsyntes, “att få text uppläst” (Elev 7), är det lärverktyg som samtliga beskriver att de använder 

och har nytta av vid lässituationer. Talsyntes finns enligt eleverna i deras datorer och beskrivs 

användas i syfte att lyssna på och bearbeta egenproducerad text i program såsom Microsoft Word 

och Google dokument. Ett par elever klargör att de tidigare har använt sig av talsyntes online där 

programmet Oribi speak nämns. Oribi speak upplever en elev som ett användbart hjälpmedel i 

lässituationer på internet, men att funktionen för tillfället inte fungerar på elevens dator.  

Ljud- och talböcker framträder som ett användbart lärverktyg av de flesta eleverna och som 

används i de flesta ämnen med undantag från de praktiska. Tjänster som Inläsningstjänst och 

Legimus lyfter eleverna som användbara. Det framkommer också att tjänsterna finns, förutom i 

datorn, tillgängliga som appar i elevernas mobiler. Flera elever beskriver användningen på 

följande sätt: 
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För det mesta är det Inläsningstjänst. Via mobilen kan det variera mellan Inläsningstjänst och 

Legimus (Elev 8). 

 …ljud- och talböcker är ju för att lyssna på böcker, är ibland lättare att lyssna på dem än att 

bara läsa själv (Elev 9). 

Och ifall vi läser nått, någonting, så brukar jag använda Legimus och lyssna, ja (Elev 6). 

Citaten åskådliggör flera av elevernas uppfattningar när de berör just ljud- och talböcker som 

fungerande och användbara lärverktyg i lässammanhang. Det framkommer också att ljud- och 

talböcker anses vara användbara för flera av dem när det kommer till att ta sig an längre texter, 

vilket en elev betonar med orden: ”…om det är en lång text så orkar jag inte läsa så tar jag bara 

och lyssnar” (Elev 1).  

I undervisningssammanhang där elevernas skrivförmåga sätts på prov förmedlar merparten av 

dem att rättstavningsprogram är användbart. Eleverna uttrycker bland annat följande: 

…för det mesta använder jag bara rättstavning… (Elev 8). 

Rättstavning använder jag hyfsat ofta, den är nästan igång hela tiden bara för annars kan det bli 

lite hejsan svejsan (Elev 1). 

Några av eleverna förmedlar att lärverktyget är ett av de verktyg som de tror att de även kommer 

ha nytta av vidare i livet, vilket följande citat visar på: ”Alltså jag kommer ha nytta av typ 

rättstavning överlag i framtiden” (Elev 8). Ett annat digitalt lärverktyg som nämns i 

sammanhanget är ordprediktion varav en elev förklararar att:  

Till exempel när vi skriver en text så brukar jag använda Stava Rex så att det blir rätt (Elev 6).  

Stava Rex är ett ordprediktionsprogram som eleven har tillgång till i sitt skrivande. Vid 

bearbetning av text beskriver majoriteten av eleverna att de använder sig av lärverktyget 

talsyntes. Även lärverktyg som till exempel tal-till-text och att spela in ljudfil beskrivs som 

användbara vid skrivsituationer i undervisningen. Lärverktygen görs möjliga för eleverna via 

dikteringsprogram i datorn och på mobilen. En elev använder dessa lärverktyg i en stor 

utsträckning av undervisningen och han uttrycker: 

Diktering…prata in på mobilen är det verktyget jag använder mig av dagligen (Elev 7). 

Ytterligare en elev förmedlar att hon använder dikteringsprogrammet i svenskämnet eftersom 

hennes svensklärare har upplyst henne om att göra det. En annan elev berättar att han vid 
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skrivsituationer även har använt sig av programmet PowerPoint, vilket gav honom möjlighet till 

att diktera sin text. Lärverktyget tal-till-text uttrycks också vara användbar i engelskämnet: 

Och tala in text brukar jag göra mest på engelskan för de gånger, jag kan prata engelska bättre 

än jag kan skriva så det är bättre om jag talar in så är det bättre chans att jag får högre betyg och 

sånt (Elev 1). 

Parskrivning lyfter en elev som ett användbart digitalt lärverktyg vid skrivsammanhang. Hon 

förklarar att lärverktyget skapar möjlighet för henne att skriva en text tillsammans med en 

klasskamrat i ett digitalt dokument.  

En del av de digitala lärverktyg som har nämnts ovan använder eleverna i stort sett i alla ämnen, 

dock inte lika mycket i de praktiska som i de teoretiska, vilket eleverna förmedlar på följande 

vis: 

Jag använder väl dem jättemycket, jag använder dem i de flesta ämnena. NO använder jag dem 

jättemycket och i SO med. I engelska använder jag det ibland. … Så det är mest svenska, alla 

som man behöver läsa mycket (Elev 8).  

Eleverna beskriver att de använder digitala lärverktyg i ämnen där de behöver ta del av mycket 

text samt skriva och anteckna mycket i. Ämnen såsom naturorienterande ämnen (NO), 

samhällsorienterande ämnen (SO), svenska och engelska betonas och framträder i elevernas 

uttalanden:  

Och tala in text brukar jag göra mest på engelskan (Elev 1).  

Ja det är väl svenska och engelska då (Elev 2). 

Eh, det är kanske när, alltså när man skriver mycket (Elev 5). 

Men i svenska använder vi dem ganska mycket (Elev 6). 

Det är ju praktiska ämnen, brukar jag inte använda det, typ (Elev 8). 

Det är väl när man ska skriva eller vi använder det väl mest när vi ska skriva texter och om jag 

har något prov så kan jag ju lyssna på böckerna och det (Elev 9). 

Jag använder verktygen mest i SO och svenska (Elev 10).  

Under kategorin för övriga digitala lärverktyg framkommer film- och videoklipp samt bildstöd. 

En elev beskriver att hon använder sig av film- och videoklipp som till exempel det digitala 

läromedlet studi.se. En av eleverna förklarar att han har inloggningsuppgifter till programmet 

Widgit Online, men han uttrycker att det är något han sällan använder sig av. Några elever 

beskriver att deras lärare på skolan hämtar bilder ifrån bland annat Widgit Online som de 
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använder som bildstöd i undervisningen. Eleverna berättar att lärarna även kan skanna in 

uppgifter och dylikt som de sedan får del av digitalt, vilket de anser är givande och användbart 

för dem. I tabell 3 här nedan ges en sammanfattande bild av de digitala lärverktyg som eleverna 

uttrycker att de använder utifrån användningsområdena läsning, skrivning och övrigt.  

Tabell 3 illustrerar de digitala lärverktyg eleverna använder i undervisningen utifrån användningsområdena läsning, 

skrivning och övrigt. 

Användningsområde Digitala lärverktyg 

Läsning • Dator, mobil, surfplatta 

med tillgång till talsyntes 

samt ljud- och talböcker. 

Skrivning • Digitalt skrivande 

• Rättstavningsprogram 

• Ordprediktion 

• Talsyntes 

• Tal-till-text 

• Spela in ljudfil 

• PowerPoint 

• Parskrivning i digitalt 

dokument 

Övrigt • Film- och videoklipp 

• Bildstöd 

6.2.1 Fördjupad analys 

Elevernas uppfattningar visar på att de använder digitala lärverktyg dagligen. Datorn brukas mest 

och innehåller merparten av de digitala lärverktyg som eleverna använder sig av. Datorn kan 

utifrån sociokulturella tankegångar förstås som ett fysiskt medierande redskap som triggar 

elevens tänkande och driver lärprocessen (Jacobsson, 2012). Med datorn som ett fysiskt redskap 

i undervisningen kan eleverna nyttja flera lärverktyg, såsom talsyntes, tal-till-text, 

rättstavningsprogram, ordprediktion med mera. Verktygen använder eleverna som hjälpmedel 

och stöd vid läsning och skrivning av text. Dessa lärverktyg kan också förstås utifrån begreppen 

intellektuella och fysiska redskap, vilka medierar eleverna för att de ska klara av läs- och 
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skrivuppgifter på ett mer kvalificerat sätt. Verktygen hjälper eleverna vidare i deras lärande 

(Jacobsson, 2012; Säljö, 2000). 

Det framkommer att flera elever använder sig av en variation av digitala lärverktyg. Med 

lärverktygens hjälp uppfattar de att de får kommunicera, producera och ta del av text både verbalt, 

visuellt och auditivt. Det kan förstås som en lärmiljö med multimodala förutsättningar.  Detta 

kan också förstås i relation till ett begrepp som multimodala verktyg och innebär att eleverna ges 

möjligheter till att kommunicera ett innehåll med en variation av verktyg. Det kan tolkas som att 

undervisningen överlag har en inkluderande syn på olika resurser och att det kan skapa 

förutsättningar och villkor för begreppet meningsskapande. Samtidigt framförs att eleverna 

mestadels använder de digitala lärverktygen i ämnen där de får ta del av och producera längre 

texter. Ämnen som nämns är till exempel svenska, SO, NO och engelska. Det kan enligt 

multimodala tankegångar tolkas som att de multimodala verktygen som brukas har övervägande 

koppling till verbalspråk. Med det menas att de övervägande används i ämnen som är förknippade 

med mycket text (Kress, 2010; Selander & Kress, 2017). Det kan också förstås som att de fysiska 

och intellektuella redskapen medierar eleverna i ämnen där läs- och skrivförmågan utmanas 

(Jacobsson, 2012).  

Det framkommer också att eleverna till viss del använder film- och videoklipp samt bildstöd i 

undervisningen. Dessa lärverktyg uppfattas dock inte användas i lika stor utsträckning och av 

lika stor andel elever som de lärverktyg som har koppling till verbalspråket. Det kan förstås som 

att den multimodala undervisningen erbjuder övervägande verbala kommunikationsformer och 

mindre utav kommunikationsformer som till exempel bilder, gester och dylikt (Kress, 2010). 

6.3 Stöd i användandet av digitala lärverktyg i undervisningen 

Tredje temat för studien lyfter det stöd som eleverna uppfattar de har fått vid användandet av 

digitala lärverktyg. Inledningsvis framkommer elevernas uppfattningar av när de för första 

gången introducerades för digitala lärverktyg, varav en elev uttrycker: 

Eh, det var någon på förra skolan, jag kommer inte ihåg vad hon hette men det var nån, för jag 

fick min dator redan i 6:an och så fick jag gå till någon och så visade hon mig allt det (Elev 6). 

Eleven menar att det var så länge sedan hon fick det visat för sig så det gör det svårt för henne 

att minnas vem som hjälpte henne vid introduceringen av lärverktygen. Förövrigt förklarar några 
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elever att lärverktygen har introducerats för dem via specialpedagog eller speciallärare. Dessa 

två professioner beskrivs ha visat eleverna hur de digitala lärverktygen ska hanteras och användas 

i undervisningen. Några av eleverna hade under årskurs fem och sex en specialpedagog som 

klasslärare, han hade då ett delat uppdrag mellan specialpedagog och klasslärare, och det föll sig 

naturligt att det var han som introducerade de digitala lärverktyg för dem: 

Det var mest bara Emil för det är han som har hjälpt mig mest i skolan (Elev 3). 

Emil har visat mig några stycken. Det är bara det jag kommer ihåg (Elev 4). 

Skolbibliotekarien lyfts också som en profession i skolan som har hjälpt elever med 

introduceringen av lärverktyg, vilket förmedlas som följer: ”Det var nog bibliotekarien som 

gjorde det” (Elev 2). Eleverna förmedlar även att undervisande lärare har visat alternativ på 

lärverktyg, vilket följande citat påvisar: 

 Det var mest Ida som visade hur det skulle fungera och sånt (Elev 1). 

Eleverna fick frågan om vart de kunde vända sig om det uppstod problem vid användningen av 

de digitala lärvertygen. Det framkom att de kunde vända sig till mentorer, klassföreståndare eller 

ämneslärare. Några elever uttryckte att de flesta på skolan kunde vara behjälpliga, men dock inte 

alla:                                              

Men de flesta kan väl (Elev 2). 

Ja vissa men kanske inte alla (Elev 5). 

Samtliga elever är överens om att de kan vända sig till lärare på skolan i de fall de stöter på 

problem med verktygen, vilket de bland annat ger uttryck för med orden: 

… när jag inte fattar hur de funkar så kan jag ju gå till olika lärare (Elev 8). 

Några av eleverna påpekar dessutom att det vid frågor eller problem är möjligt att ta stöd av 

kamraterna i klassen: 

Annars frågar man bara kanske en klasskamrat för de kanske också är bra på att skriva och allt 

sånt (Elev 3). 

Jag brukar fråga typ nån kompis om de kan det och sånt (Elev 4). 
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6.3.1 Fördjupad analys 

I resultatet framkommer att ett flertal elever uppfattar att de har fått hjälp och stöd vid 

introduceringen och i användandet av digitala lärverktyg. Professioner såsom speciallärare, 

specialpedagog, lärare och skolbibliotekarie nämns i sammanhanget. Även klasskamrater 

uttrycks ha varit behjälpliga. Detta kan förstås utifrån begreppet scaffolding som innebär att 

eleverna har försetts med stöttning från en mer kunnig person och därvid blivit förtrogna med de 

digitala lärverktygen. Det kan också förstås i relation till ett begrepp som proximal 

utvecklingszon. Eleverna har i den proximala utvecklingszonen gått från att inte vara förtrogna 

med de digitala lärverktygen, till att med stöttning från mer kompetenta individer nått ett 

behärskande av lärverktygen. Det innebär att med hjälp av scaffolding har eleverna blivit 

förtrogna med lärverktygen och deras proximala utvecklingszon har på så vis flyttats (Säljö, 

2000, 2010, 2014; Wood & Wood, 1996). 

6.4 Digitala lärverktygs fördelar och stöd i undervisningen 

Ett fjärde tema som framkommer är att samtliga elever uppfattar ett flertal fördelar med att 

använda digitala lärverktyg i undervisningen. Det vanligast förekommande i elevernas svar är att 

lärverktygen sparar dem tid. De menar att de blir snabbare klara med uppgifter och de hinner 

med mer på lektionerna. Några påpekar dessutom att det går snabbare att skriva på en dator än 

att skriva för hand. Eleverna uttrycker bland annat: 

 Jag hinner ju med överlag mer på lektionerna (Elev 8). 

Till exempel när jag ska prata in så istället vad jag vet att det kan ta lång tid om jag ska sitta och 

skriva detta, kan jag bara prata in så är jag klar på en kvart istället för en timme (Elev 1). 

Ah, jag slipper ju tänka på hur det stavas och sånt. Kan bara trycka där ju (Elev 2). 

Ser vi till kategorin läsning, så uppfattar flera elever att lärverktygen talsyntes och ljud- och 

talböcker ger dem en bättre förståelse för texten som de tar del av, vilket de förmedlar på följande 

sätt: 

Ehm, ja att jag förstår lite bättre för att det ja, förstår bättre nära man hör det (Elev 6).  

Några elever beskriver att de gärna läser visuellt om det är en kortare text. Samtidigt som de 

påtalar att det underlättar att ta del av text auditivt när de ska ta sig an längre texter. De menar att 
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det sparar dem både tid och energi. Det uttrycks även att möjligheten att lyssna till text underlättar 

påläsningen inför provtillfällen: 

 “Om jag har prov så kan jag ju lyssna på böckerna och det” (Elev 9).  

Eleverna uppfattar även att lyssna till texter gör det möjligt för dem att utföra samma uppgifter 

som övriga i klassen samt att kunna följa med i klasskamraternas tempo. Detta framkommer 

överlag på följande vis:                                        

Annars när jag läser hinner jag inte ens med att läsa hälften av vad alla andra gör och alltså 

hinner jag läsa så blir det att jag läser så mycket och så fort så jag liksom, så jag tar inte in vad 

jag läser utan jag läser det bara för att hinna läsa allt (Elev 8). 

Trots att merparten av eleverna uppfattar talsyntes och ljud- och talböcker som användbara vid 

lässituationer menar ett par stycken av dem att de hellre föredrar visuell läsning framför auditiv: 

 Jag brukar mest läsa” (Elev 5). 

…ibland är det lättare att läsa själv, alltså jag kommer ihåg texten bättre… (Elev 10). 

Eleverna ifråga menar att de har lättare att skapa sig en förståelse för textens innehåll om de tar 

del av den visuellt. En elev förmedlar att hon föredrar att ta del av böckers innehåll både auditivt 

och visuellt: “... alltså för ibland kan man ha boken och texten med samtidigt så man hänger med 

så att man lär sig på så sätt också” (Elev 9). Eleven tycker att det underlättar förståelsen för 

textens innehåll om hon både tar del av den visuellt och auditivt. En annan elev uttrycker att det 

inte handlar om förståelsen då han väljer att lyssna till text utan mer för att det är avlastande att 

slippa avkoda.  

I kategorin som berör skrivprocessen beskriver eleverna att användandet av lärverktygen hjälper 

dem till exempel med att se hur ett ord ska stavas och/eller vilket ord det är möjligt att använda i 

vilket sammanhang. De anser att det är kunskap som de kan ta med sig vidare i livet och de 

upplever att lärverktygen möjliggör för ett lärande. Eleverna beskriver också att användningen 

av verktygen gör det lättare för andra att läsa och förstå deras texter: 

Men du, det blir mer sammanhängande i meningsbyggnaden liksom. Det är lättare för andra att 

läsa och förstå texten (Elev 10). 

Merparten av eleverna förmedlar att de digitala lärverktygen hjälper dem att både skriva och 

stava rätt. Eleverna berättar att utan rättstavningsprogrammens hjälp får de många stavfel i sina 
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texter och svårigheter med att konstruera meningsbyggnader. Rättstavningsprogrammens stöd i 

skrivandet anser de att det i förlängningen kan resultera i betyg, eller rent av bättre betyg, i olika 

ämnen. Detta framträder i empirin på följande vis: 

Jag kan prata engelska bättre än jag kan skriva så det är bättre om jag talar in så är det bättre 

chans att jag får högre betyg och sånt (Elev 1). 

Jag tycker det är viktigt att skriva rätt så att man kan få betyg i svenska (Elev 4). 

Det blir rätt i svenska och sånt. Så man får betyg där och sånt (Elev 2). 

Lärverktyget talsyntes lyfter eleverna som ett stöd vid bearbetning av egenproducerad text. De 

menar att talsyntes gör det möjligt för dem att lyssna på de texter de själva har författat. När de 

lyssnar på sina texter uppfattar de att de får förutsättningar att se om det skrivna hänger ihop och 

om det finns en röd tråd i texten. Ett par elever förmedlar detta på följande vis: 

Ja när man skriver typ någon text typ, vad är det nu igen, på svenskan eller nåt när man ska 

skriva typ en saga eller nåt sånt, några texter och sånt, brukar jag lyssna på den för att se att alla 

ord hänger ihop och sånt (Elev 3). 

Mm, för alltså man typ hör om det låter konstigt (Elev 5). 

Några elever framhåller att tal-till-text underlättar deras skrivarbete. Lärverktyget skapar 

förutsättningar för dessa elever att skapa texter på ett effektivt sätt samt ger dem en grund som 

de kan bearbeta sina texter vidare utifrån. Eleverna uppfattar att det gynnar deras skrivutveckling 

och ger dem förutsättningar till att få ihop bättre texter. 

En elev beskriver att flera digitala lärverktyg ger henne som dyslektiker ett bra stöd i 

undervisningen generellt. Hon menar att stödet och hjälpen från verktygen gör att hon kan släppa 

pressen på sig själv. Hon berättar att rättstavningsprogrammet markerar och åtgärdar de 

felstavade orden i skriftlig produktion, vilket hon menar underlättar mycket för henne. Eleven 

ifråga uttrycker följande: 

De hjälper ju liksom och så. De gör att man släpper lite av den här pressen man sätter på sig 

själv som dyslektiker och känner lite mer att det gör ingenting om det blir lite fel för du har 

verktyg som kan hjälpa dig och säga till att det där är fel och genom det så lär du dig också 

samtidigt för då kommer du ihåg vissa ord som inte ska särskrivas eller vissa ord så här (Elev 

10). 

Eleven menar att verktygen är till stor hjälp som kompensation för den stavningsproblematik hon 

upplever att hon har i och med dyslexin. Hos majoriteten av eleverna framgår också att stödet 
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som lärverktygen ger dem är en hjälp i skrivutvecklingen, vilket kan belysas med följande citat: 

“Och så lär jag mig att skriva rätt och allt sånt” (Elev 3).  

I tabell 4, ges en överskådlig bild av det eleverna beskriver under temat digitala lärverktygs 

fördelar och stöd. Tabellen visar de digitala lärverktyg som eleverna redogör för utifrån 

användningsområden och de fördelar samt stöd som de upplever att lärverktygen ger dem. 

Tabell 4 visar vilka digitala lärverktyg eleverna beskriver att de använder samt vilka fördelar och stöd som eleverna 

uppfattar att lärverktygen ger dem. 

Användningsområde Digitala lärverktyg Fördelar och Stöd 

Läsning • Talsyntes   

• Ljud- och talböcker i dator 

och mobil 

 

• Att lyssna till text ökar förståelsen för 

texten. Det gör det enklare att läsa. 

Ett stöd och hjälp för att prestera 

bättre. Ett stöd vid läsning av mycket 

text. 

• Genom att ta del av text auditivt 

skapas möjligheten att hinna läsa 

texter i samma takt som 

klasskamraterna. Det sparar tid och 

energi.  

• Att ta del av en bok visuellt och 

auditivt skapar bättre förståelse för 

textens innehåll. Det gör det också 

enklare att följa med i boken.  

 

Skrivning • Rättstavningsprogram 

• Talsyntes 

• Tal-till-text 

 

• Stavningshjälp 

• Ordförståelse 

• Textflyt och bättre förståelse för 

textens innehåll. 

• Att tala in text underlättar skrivandet  

• Som hjälpmedel vid bearbetning av 

text. 

• Ordprediktion 
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6.4.1 Fördjupad analys 

Resultatet visar på uppfattningar av flera fördelar med användningen av digitala lärverktyg i 

undervisningen. Det framkommer att en del digitala lärverktyg ger stöd i läsningen. Talsyntes 

och ljud- och talböcker ger exempelvis eleverna möjlighet att ta del av text auditivt istället för 

visuellt. Stödet möjliggör för eleverna att läsa texter i samma takt som klasskamraterna samt 

sparar dem tid och energi vid läsning. Lärverktygen tolkas därför öka möjligheterna för eleverna 

att inkluderas i undervisningen, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Det kan enligt sociokulturella 

tankegångar förstås som att talsyntes och ljud- och talböcker förser eleven med scaffolding som 

underlättar dennes förmåga att ta till sig text. Det kan också förstås i relation till begreppen 

intellektuella och fysiska redskap, vilka bistår eleven med assistans i läsningen och kompenserar 

för elevens lässvårigheter. Lärverktygen skapar förutsättningar för eleven att mediera nya 

kunskaper (Säljö, 2000). Dessa lärverktyg kan även definieras som multimodala verktyg eftersom 

de nyttjas av eleven i undervisningen som kommunikationsformer när eleven ska ta del av text. 

Det kan även förstås i relation med begreppet meningsskapande eftersom eleven via lärverktygen 

ges förutsättningar till att lära sig något. Det kan tolkas som att talsyntes samt ljud- och talböcker 

främjar lärande för elever med lässvårigheter (Kress, 2010; Selander & Kress, 2017). 

Resultatet visar också på olika uppfattningar av stöd som digitala lärverktyg ger vid 

skrivsituationer. Rättstavningsprogram ger eleverna stavningshjälp som skapar förutsättningar 

för elevernas ordförståelse samt ökad förmåga till att producera text. Stavningshjälpen ger även 

stöd för textflyt och förståelse för textens innehåll.  Talsyntes möjliggör bearbetning av 

egenproducerade texter. Lärverktyget att tala in text gör det enklare för elever att konstruera text. 

Dessa lärverktyg uppfattas spara eleverna tid och energi vid skrivsituationer. Detta kan förstås 

som att en del digitala lärverktyg förser eleverna med scaffolding som underlättar elevens 

förmåga att kommunicera och producera text. Det kan också förstås i relation till intellektuella 

och fysiska redskap som bistår eleverna med assistans i skrivsituationer och kompenserar för 

deras skrivsvårigheter. Detta kan ses som ett möjliggörande för meningsskapande i 

undervisningen eftersom lärverktygen skapar förutsättningar för lärande (Säljö, 2000, 2014).  

6.5 Utmaningar med digitala lärverktyg i undervisningen 

Det femte och avslutande temat som framträder i studien belyser utmaningar som eleverna 

uppfattar med digitala lärverktyg. De digitala lärverktyg som utmanar i sammanhang där 
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läsförmågan berörs uppfattas av ett par elever vara berättarrösten i både talsyntes och ljud- och 

talböcker. Eleverna förmedlar att: 

Berättarrösten kan ibland upplevas svår att lyssna till (Elev 7).  

Kvaliteten är ibland lite dålig ….speciellt på Inläsningstjänst då är rösten ibland väldigt tråkig 

och i en tonstämma hela jäkla tiden… (Elev 10). 

Berättarrösterna gör ibland den upplästa texten ointressant eftersom de uppfattas som tråkiga och 

enformiga. En elev berättar att hon hade önskat att berättarrösten var mer som vanliga människors 

röster och inte monotona som till exempel Apples Siri.  Berättarrösten kan därför enligt några 

elever utmana läsprocessen eftersom texterna upplevs mindre intressanta, gör så att de tappar 

fokus och får dem att tänka på annat. 

Ser vi till kategorin som belyser skrivprocessen så är tal-till-text ett återkommande lärverktyg 

som utmanar, enligt eleverna. Tal-till-text kan i vissa fall försvåra skrivandet för dem och de 

berättar bland annat att: 

Tal-till-text förstår inte riktigt allt jag säger (Elev 1 och 2). 

Tala in text hör fel och skriver fel (Elev 3). 

De tolkar inte det jag säger rätt när jag pratar in text (Elev 7). 

Eleverna ifråga menar att dikteringsfunktionen i deras enheter inte alltid läser av deras tal korrekt, 

vilket medför att enheten tolkar och skriver ord fel. Det är en funktion som flera elever anser 

borde utvecklas och förbättras. Förutom att dikteringsfunktionen kan läsa av talet fel belyser en 

elev att den även tar upp ljud från yttre faktorer. Eleven beskriver att: 

…jag tycker inte riktigt om den typ för då måste man prata rätt högt och så finns det andra ljud 

som också stör till ju runt om en. Det brukar alltid vara några andra som alltid brukar prata runt 

en så det brukar alltid komma in ord därifrån (Elev 3). 

Det medför att tal-till-text utmanar i kontexter där yttre faktorer kan påverka ljudupptagningen. 

Lärverktyget ordprediktion kan enligt en elevs mening förlänga skrivprocessen eftersom det 

ibland kan innebära en viss tidsåtgång i sökandet efter rätt ordförslag som ordprediktionen listar 

upp. En annan elev lyfter även att ordprediktion försvårar i de sammanhang eleven inte vet ordets 

betydelse och därav inte vet vad han ska leta efter, vilket framför allt gör sig gällande i ämnet 

engelska. Vidare framkommer också att rättstavningsfunktionen inte fyller sitt syfte i de fall 

elevens stavning inte kan läsas av korrekt av verktyget. 
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I kategorin övrigt lyfter en elev film- och videoklipp som en utmanande faktor i undervisningen. 

Eleven berättar bland annat att de ibland brukar se på film, vilket eleven uppfattar som en 

utmaning och hon säger bland annat: 

 …jag kommer ju inte typ ihåg något från filmer …. det är nog svårt så här när de pratar om 

saker man typ aldrig har hört innan (Elev 5). 

Eleven ifråga anser att det tar energi ifrån henne att enbart förstå vad de säger i filmen och har 

därför svårt att i efterhand minnas filmens innehåll.  

Ytterligare en faktor som utmanar är teknikstrul. En elev förklarar exempelvis att dålig 

internetuppkoppling försvårar användandet av de lärverktyg som finns tillgängliga online: “När 

det strular via Internet är det enda typ” (Elev 8). Vidare uppfattar några elever att de digitala 

lärverktygen utmanar i de lägen då de upplever verktygen som svåra att förstå, det vill säga hur 

de fungerar och hur de ska användas. En av dem uttrycker att det finns flera funktioner som fyller 

samma ändamål vilket hon upplever förvirrande och försvårar för henne. 

…samma program, alltså om man har den appen och sen ska man hitta en annan och man vill 

inte ha en likadan så finns det alltid likadan (Elev 9). 

Eleven ifråga uppfattar svårigheter i att välja rätt verktyg för den aktuella situationen i 

undervisningen. En viss frustration från en annan elevs sida för sammanhanget synliggörs i 

följande dialog mellan eleven och intervjuaren: 

De är så invecklade vissa av dem, du måste trycka på granska, sen ska du få upp det och liksom 

så här…. (Elev 10). 

Upplever du mycket knapptryck för att komma till det du ska? (Intervjuaren) 

Ja! (Elev 10) 

Dialogen visar på att eleven ifråga uppfattar att de digitala lärverktygen är invecklade eftersom 

det krävs flera knapptryck för att hamna rätt. Det medför att eleven i vissa lägen väljer bort 

digitala lärverktyg eftersom hon anser dem för krångliga. Hon menar att hon hade kunnat tänka 

sig använda digitala lärverktyg mer om de hade varit enklare och lite mer intressanta. I intervjun 

framkommer också att de digitala lärverktygen introducerades först för eleven på skolan efter 

mycket tjat från hennes sida. 

”Men det tog lång tid, jag var tvungen att fråga några gånger” (Elev 10). 
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Hon menar att de flesta verktygen har hon fått lära sig på egen hand eller med hjälp av sin 

mamma. Hon uppfattar att de flesta av lärverktygen är svåra att förstå hur de ska användas. Det 

förmedlas att lärarna uppfattas ha lite tid till att vara behjälpliga vilket medför att processen för 

att lära sig verktygen tar lång tid. En annan elev uttrycker också att lärarstödet inte har infunnit 

sig vid introduceringen av lärverktygen och att hon istället har fått lära sig att hantera dem på 

egen hand. Eleven uttrycker följande: 

…man har ju lärt sig av sig själv … alltså det är inte många som har hjälpt mig med det (Elev 

9). 

Uppfattningen om att inte ha fått någon presentation av verktygen i skolan uppfattas även av en 

annan elev som menar att det har hon fått klara på egen hand, vilket framkommer i följande 

dialog: 

Man har ju både lärt sig av sig själv men även hjälpt av att kunna internet (Elev 8). 

Om vi tänker här i skolan, vem känner du har hjälp dig med de här digitala lärverktygen på 

skolan (Intervjuare)? 

Alltså det är inte många som har hjälp mig med det för jag kan ju desto mer på tekniken så det 

är inte så svårt (Elev 8). 

En del elevers uppfattningar är alltså att lärarstöd har uteblivit vid introduceringen av de digitala 

lärverktygen, och de menar att de har fått lära sig att använda lärverktygen på egen hand. 

6.5.1 Fördjupad analys 

Resultatet visar på uppfattningar om utmaningar med en del digitala lärverktyg i läs- och 

skrivsituationer. Vid läsning uppfattar några elever berättarrösten i talsyntes och ljud- och 

talböcker som svår och ointressant att lyssna till. Det beror dels på att rösten kan vara svår att 

läsa av, dels för monoton och tråkig. Utmaningen med berättarrösterna kan förstås som att den 

mediering som sker via digitala lärverktyg riskeras att försvåras av tekniken (Jacobsson, 2012). 

Det kan också förstås som att elevernas meningsskapande riskerar att gå förlorad när eleverna 

tappar fokus i läsningen (Selander & Kress, 2017). 

Resultatet visar också på utmaningar när digitala lärverktyg ska överföra tal till text, såsom att 

talet inte alltid läses av korrekt och att verktyget tar upp ljud från yttre faktorer. Ordprediktion 

utmanar när eleven inte vet ordens betydelse i ordförslagen och rättstavningsprogram kan vara 

utmanande för elever med stavningssvårigheter. Detta kan förstås som att lärverktygen försvårar 
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meningsskapande eftersom verktygen inte fyller sina tilltänkta funktioner och försvårar lärandet. 

Det kan också ses som att eleven inte får den scaffolding som denne är i behov av (Säljö, 2014; 

Wood & Wood, 1996).  

Elevernas uppfattningar visar att hjälp och stöd från skolans sida ibland uteblir vid introducering 

och i användandet av digitala lärverktyg i undervisningen. Några elever uppfattar att de inte fått 

stöttning i att lära sig att hantera och använda digitala lärverktyg. Detta kan förstås utifrån 

sociokulturella tankegångar som menar att om scaffolding uteblir för eleven blir denne inte 

förtrogen med lärverktygen. Detta kan också förstås som att lärarna inte har kunnat möta eleverna 

i deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2010).  Sett ur multimodala tankegångar tolkas det som 

att meningsskapandet inte infinner sig eftersom det inte ges förutsättningar för eleven att skapa 

sig förtrogenhet med lärverktygen (Selander & Kress, 2017).  

Det framkommer också att yttre faktorer såsom teknikstrul och dålig internetuppkoppling 

försvårar användandet. Likaså visar resultatet på utmaningar när lärverktygen är för avancerade 

att använda. Detta kan förstås som att förutsättningar för meningsskapande riskerar att gå förlorat 

eftersom yttre faktorer försvårar användandet. Det kan också förstås som att medieringen via de 

digitala lärverktygen uteblir (Jacobsson, 2012; Selander & Kress, 2017).  

 

7. Diskussion 

Följande kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion där 

studiens resultat diskuteras i relation till litteratur och tidigare forskning. Avslutningsvis 

presenteras specialpedagogiska implikationer, förslag på fortsatt forskning samt slutord. 

7.1 Metoddiskussion 

Studien inleddes med en pilotstudie, vilken genomfördes för att försäkra oss om att intervjuernas 

upplägg skulle falla väl ut och att respondenterna skulle förstå intervjufrågorna och kunna svara 

på dem. Pilotstudien visade att frågorna kunde besvaras men att tekniken till viss del försvårade 

möjligheten att få med bildkorten på filminspelningen. Detta åtgärdade vi genom att vid de 

fysiska intervjuerna vinkla videokameran mot bildkorten när de användes. På så vis kunde vi 
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försäkra oss om att de kom med i videoinspelningen. Via pilotstudien fick vi några ytterligare 

tankar kring möjliga följdfrågor.  

Metodvalet av semistrukturerade intervjuer fyllde sitt syfte väl eftersom vi fick åtkomst till 

elevernas uppfattningar av digitala lärverktyg i undervisningen. Detta är något som även Kvale 

och Brinkmann (2014) understryker när de säger att intervjuer är passande som metod när 

forskaren vill ha åtkomst till mänskliga uppfattningar. Vår upplevelse är också att de 

semistrukturerade intervjuernas upplägg med möjligheten att förändra frågornas ordningsföljd, 

probing och visuellt stöd föll väl ut, vilket gjorde att vi kom åt det studien åsyftade. Det klargörs 

att semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till probing, alltså möjligheten att med följdfrågor 

nå en fördjupad och utvidgad nivå av samtalets innehåll (Dahlgren & Johansson, 2019). 

Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att förändra frågornas form och ordningsföljd samt 

möjlighet till att kunna ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014; Stukát, 2011). Genom 

möjligheten att förändra frågornas ordningsföljd och till viss del formuleringar kunde respektive 

intervju anpassas till respondenten. Det såg vi som en stor vinning för studien eftersom 

högstadieelevers dagsform kan ha en avgörande betydelse för hur intervjuerna kan falla ut. Den 

flexibla intervjuformen underlättade även dilemmat som den rådande pandemin ställde oss inför 

då intervjuerna både fick genomföras på skolan och digitalt. Vidare upplever vi att via bildkorten 

och följdfrågor nåddes vi av en fördjupad förståelse kring elevernas uppfattningar kring ämnet. 

Detta tror vi inte hade varit fullt lika möjligt utan just dessa möjligheter och stöd.  

Det rådande läget med en pandemi som innebar periodvis fjärrundervisning för eleverna 

medförde att intervjuerna fick äga rum på skolan eller digitalt. Det innebar att sju av tio intervjuer 

blev så kallade datorstödda intervjuer, alltså de genomfördes digitalt via datorn. Denna 

intervjuform har flera fördelar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår upplevelse var att eleverna 

kände sig trygga med det digitala upplägget och det var tidseffektivt, vilket kom både eleverna 

och oss till gagn. Den rådande situationen medförde att metoden fick justeras kring framförallt 

upplägget med bildkorten. För eleverna som intervjuades på skolan kunde bildkorten användas 

som tänkt, det vill säga att de kunde plocka bland korten samt lägga fram korten utifrån det som 

intervjufrågorna berörde. Vid de digitala intervjuerna var detta upplägg inte möjligt och eleverna 

fick istället bildkorten tilldelade sig via dataskärmen. Dessa elever fick också beskriva mer 

verbalt kring vilka bildkort de utgick ifrån i samtalet. Sammantaget upplever vi att dessa 
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förändringar inte har påverkat studiens resultat något nämnvärt. Analysarbetet utfördes på ett 

grundligt och tillförlitligt sätt utifrån utvalda delar ur den fenomenografiska analysmodellen som 

Dahlgren och Johansson (2019) redogör för, vilket enligt vår mening förstärkte studiens 

trovärdighet. 

Eftersom eleverna var utvalda utifrån deras läs- och skrivproblematik hade det varit önskvärt att 

observera respondenterna i någon lärsituation där de använde sig av digitala lärverktyg. Det hade 

kunnat fördjupa och bredda resultatet ytterligare. Tyvärr var tidsåtgången för studien begränsad, 

vilket gjorde detta svårt att hinna med och den rådande pandemin försvårade dessutom 

möjligheten att besöka respondenterna. Samtliga elever som ingick i studien går på högstadiet. 

Det är möjligt att vi hade fått ett annat resultat om också elever från gymnasiet ingått eftersom 

dessa elever möjligen har ännu större studievana och eventuellt mer erfarenhet i användningen 

av digitala lärverktyg. Slutligen vill vi understryka att vi är medvetna om att studien inte är 

representativ för alla elever med dyslexi och/eller språkstörning. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Tillgång till och användande av digitala lärverktyg 

Sammantaget visar resultatet av studien att eleverna har tillgång till flera digitala lärverktyg i 

undervisningen. Enligt vår mening skapar denna variation av lärverktyg förutsättningar för en 

multimodal lärmiljö (Kress, 2010). Detta gör det möjligt för begreppet IKT som är en del i dagens 

skolkontext, vilket visar på att eleverna får del av en hel verktygslåda av redskap som kommer 

dem till användning i undervisningen (Strandberg, 2006). Verktygslådan innehåller digitala 

lärverktyg som kan förstås som både fysiska och intellektuella redskap, alltså språkliga och 

materiella redskap (Säljö 2000, 2014). Eleverna förmedlar att de använder dessa lärverktyg i 

ämnen där de får ta del av och producera längre texter. Dessa ämnen är svenska, SO, NO och 

engelska. Eleverna uppfattar att lärverktygen inte är lika nödvändiga att använda i praktiska 

ämnen eftersom där behöver de inte läsa och skriva i samma utsträckning som i de teoretiska. 

Det innebär att de digitala lärverktygen medierar eleverna i ämnen där läs- och skrivförmågan 

utmanas, det vill säga att lärverktygen erbjuds eleverna som hjälpmedel vid läs- och 

skrivsituationer i undervisningen (Jacobsson, 2012; Säljö, 2000, 2014). Eleverna har tillgång till 

flera multimodala verktyg som de använder sig av för att dels ta del av text visuellt och auditivt, 
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dels för att producera text (Selander & Kress, 2017). Enligt vår mening har dessa digitala 

lärverktyg en övervägande koppling till verbalspråket. Förvisso framkommer det att eleverna till 

viss del använder film- och videoklipp samt bildstöd i undervisningen, men dessa används inte 

alls i lika stor utsträckning som de som är kopplade till verbalspråket. Det kan förstås som att 

den multimodala undervisningen erbjuder övervägande verbala kommunikationsformer och 

mindre utav kommunikationsformer som till exempel bilder, gester och dylikt. Samtidigt klargör 

Kress (2010) att inget multimodalt verktyg anses bättre än det andra enligt multimodala 

tankegångar, utan tanken är att elever ska ges förutsättning till att använda olika uttrycksformer 

som skapar mening och lärande i undervisningen. Vår uppfattning är att resultatet till viss del 

motsätter sig dessa multimodala tankegångar eftersom lärverktygen som eleverna använder är 

mer förbundna med verbalspråket och till ämnen där verbalspråket är av betydelse gentemot 

andra kommunikationsformer och sammanhang. Det resulterar i att dessa lärverktyg tar enligt 

vår mening större plats i undervisningen och kan därför anses bättre än andra 

kommunikationsformer.  

Studiens resultat visar på att datorn är det lärverktyg som eleverna använder mest och innehåller 

merparten av de digitala lärverktyg som eleverna använder sig av. Enligt sociokulturella 

tankegångar är datorn ett fysiskt medierande redskap som triggar elevens tänkande och driver 

lärprocessen (Jacobsson, 2012). Eleverna beskriver att de går på 1:1-skolor, vilket enligt Aspeflo 

(2015) är skolor som förser sina elever med ett personligt digitalt verktyg, som i studiens fall är 

datorer. Med datorn som ett fysiskt redskap i undervisningen uppfattar eleverna att de får tillgång 

till gynnsamma digitala lärverktyg, såsom talsyntes, ljud- och talböcker, tal-till-text, 

rättstavningsprogram, ordprediktion med mera. Strandberg (2006) menar att datorn som ett 

redskap i undervisningen skapar lärmiljöer som är flersinnliga, konkreta, utmanande, rika på 

assisterande ledtrådar, rika på verktyg, spännande och tålmodiga. Datorn anges tillskriva alla 

användare kompetens och möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sina förutsättningar och 

förmågor. Datorn med sin multimediakapacitet kan för eleven agera som penna, papper, 

uppslagsverk med mera. Detta menar vi går i samklang med den multimodala lärmiljö som 

eleverna i studien enligt vår mening möter. För att datorn med dess program och funktioner ska 

bli ett redskap som stödjer eleverna krävs samtidigt att eleverna och den pedagogiska personalen 

är förtrogna med lärverktyget. Ser vi till studiens resultat framträder där att yttre faktorer såsom 

teknikstrul och dålig internetuppkoppling försvårar användandet av digitala lärverktyg. Eleverna 
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uppfattar även vissa lärverktyg som allt för avancerade för dem att använda. Forskarna 

Christiansen, m.fl., (2010) förmedlar att just teknikstrul tar tid som gör både lärare och elever 

frustrerade, vilket kan leda till att eleverna tappar fokus och koncentration i 

undervisningskontexten. Även i en tidigare nationell forskningsstudie av Svensson, m.fl., (2019) 

framkommer att eleverna i studien förmedlar att tekniken ibland försvårade användningen av 

hjälpmedlen och teknikstrul såsom att det ibland var svårt att koppla upp sig och att logga in på 

specifika appar kunde sluka onödig energi samt ta tid att lösa. Utifrån multimodala tankegångar 

kan det i vår mening förstås som att förutsättningarna för meningsskapande i undervisningen 

riskeras att gå förlorad när yttre faktorer försvårar användandet av digitala lärverktyg (Selander 

& Kress, 2017). Det kan också förstås som att medieringen via de digitala lärverktygen uteblir 

(Jacobsson, 2012). För att råda bot på detta bör undervisningen som inkluderar digitala lärverktyg 

förse elev liksom lärare med kunskap om verktygen. Undervisningen kräver också en genomtänkt 

pedagogik för att kvalitet ska uppnås (Riksdagsrapport, 2015/16:RFR18). Eftersom 

speciallärarens uppdrag bland annat är att skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elevers 

förutsättningar och behov tillmötesgås på ett inkluderande sätt (SFS 2017:1111), kan det enligt 

vår mening vara dennes uppgift att förse elev och lärare med denna kunskap. Eftersom 

specialläraren ska vara uppdaterad och veta vilka programvaror som har de bästa funktionerna 

för ändamålet, förstärker det ytterligare vår uppfattning om att denne är mest lämpad till att förse 

lärare och elever med kunskap om de digitala lärverktygen. Det är dessutom av vikt att eleven 

tillsammans med specialläraren får testa sig fram och själv utvärdera vilka lärverktyg som har de 

funktioner som de anser gynnar och stödjer deras lärande bäst (Bruce, m.fl., 2016). 

7.2.2 Digitala lärverktyg i undervisningen 

Vår uppfattning är att undervisningen överlag har ett inkluderande synsätt på olika redskap 

gällande att förse eleverna med hjälp och stöd i deras läsning och skrivning. Dessa lärverktyg 

skapar förutsättningar för elevernas lärande och meningsskapande (Kress, 2010). Det stämmer 

överens med vad Strandberg (2006) skriver om att IKT precis som alla andra redskap ska vara 

tillgängliga för eleverna och ska ses som redskap i deras lärprocess. Tjernberg (2013) förklarar 

att varierande metoder och arbetssätt, där kompensatoriska hjälpmedel är en naturlig del, är en 

förutsättning för att ge alla elever möjligheter att lyckas i sitt läs- och skrivlärande. Även 
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Salamancadeklarationen framhåller att elever i behov av särskilt stöd ska förses med lämplig 

teknologi för att öka deras möjligheter till framgångsrika studier (Svenska Unescorådet, 2006).  

Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till 

framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning (Svenska 

Unescorådet, 2006, s.25). 

Enligt citatet ska eleverna också förses med stöd i deras kommunikations- och inlärningsförmåga. 

En lärmiljö med digitala lärverktyg kan enligt SPSM (2020) skapa förutsättningar för en 

tillgänglighet i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. De digitala lärverktygen 

underlättar och kompenserar för elevernas svårigheter och öppnar upp för fler möjligheter för 

lärande.  

7.2.2.1 Läsa med digitala lärverktyg 

Studiens resultat visar på att en del digitala lärverktyg ger stöd i läsningen, däribland nämns 

lärverktyg som talsyntes och ljud- och talböcker. Dessa lärverktyg ger eleverna möjlighet att ta 

del av text auditivt, alltså att läsa via öronen. Hallin (2019) förklarar att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har svårare än andra för att automatisera avkodning av ord och texter. För dessa 

elever går mycket tid åt till avkodning vilket kan resultera i att läsförståelsen går förlorad. Detta 

kan enligt Helin Henriksson, m.fl., 2020 och Glimstedt, m.fl., 2017 undvikas genom att eleven 

får stöd i form av att lyssna till text, det vill säga genom auditivt stöd som skapar förutsättning 

för eleven att läsa via öronen. Enligt sociokulturella tankegångar förser lärverktygen talsyntes 

och ljud- och talböcker eleverna med scaffolding, vilket innebär att eleverna får stöd som 

underlättar deras läsförmåga och därmed också läsförståelsen (Säljö, 2000). Det innebär att 

intellektuella och fysiska redskap medierar eleverna i läsningen, det vill säga redskapen bistår 

eleverna med assistans i läsningen och kompenserar för deras lässvårigheter (Säljö, 2014). Dessa 

lärverktyg frambringar ett meningsskapande eftersom eleverna ser dess förtjänster som positiv 

inverkan på deras läsförmåga (Kress, 2010). Det stämmer överens med tidigare internationell 

forskning där bland annat Perelmutter, m.fl., (2017) och Forgrave (2010;2002) förmedlar att 

talsyntes är ett bra verktyg för elever med avkodningssvårigheter. Det råder även en samsyn med 

Nielsens (2011) nationella studie där elever med lässvårigheter förmedlar att lärverktyg såsom 

personliga datorer, ljudböcker och annat inspelat läsmaterial är betydelsefulla stöd för deras 

läsförmåga. I Lindeblads, m.fl., (2017) studie framkommer dessutom att elever med nedsatt 

läsförmåga hade efter ett års användande av assisterande teknik förbättrat sin läsförmåga.  
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Eleverna i studien förmedlar också att lärverktygen möjliggör för dem att läsa texter i samma 

takt som klasskamraterna, vilket de uppfattar sparar dem tid och energi vid läsning. Detta 

stämmer överens med resultatet i Alméns, m.fl., (2020) studie, där eleverna uttrycker att 

tillgången till digitala lärverktyg ger dem möjlighet att följa undervisningen på samma villkor 

som sina klasskamrater. Detta är något som även Strandberg (2006) betonar då han skriver att 

IKT öppnar upp för en integrerad lärmiljö där olika kunskapsvägar stimuleras och där jämlikhet 

skapas. I tidigare internationell forskning beskriver Zascavage och Winterman (2015) UDL som 

ett verktyg för inkludering genom att modellen erbjuder elever varierande arbetssätt. En väg till 

detta är genom tekniska verktyg. Forskarna menar att UDL:s tillhandahållande av anpassningar 

och modifieringar innebär en tillgänglig lärmiljö för alla, oavsett behov. De digitala lärverktygen 

kan därför enligt vår mening upplevas skapa förutsättningar för en inkluderad undervisning. Med 

det menas att elever med lässvårigheter kan via de digitala lärverktygen ta del av undervisningens 

innehåll på samma villkor som övriga elever. Enligt vår mening tillmötesgår detta Skollagens 

(SFS 2010:800) riktlinjer om att utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande där 

hänsyn ska tas till elevers olika behov samt vara likvärdig. 

Samtidigt som studiens resultat visar på att merparten av eleverna uppfattar fördelar med 

talsyntes samt ljud- och talböcker vid lässituationer, så får vi inte förglömma de elever som anser 

att dessa lärverktyg utmanar. Det framkommer bland annat att de tycker att berättarrösterna i 

dessa lärverktyg upplevs som svåra och ointressanta att lyssna på. De förklarar att 

berättarrösterna gör så att de tappar fokus på texternas innehåll, vilket därmed försvårar ett 

meningsskapande. Det kan utifrån sociokulturella tankegångar förstås som att tekniken försvårar 

dessa elevers mediering med lärverktygen talsyntes och ljud- och talböcker (Jacobsson, 2012).  

7.2.2.2 Skriva med digitala lärverktyg 

Resultatet i studien visar också på uppfattningar om stöd som digitala lärverktyg ger vid 

skrivsituationer. Rättstavningsprogram ger enligt elevernas uppfattningar stavningshjälp som 

skapar förutsättningar för deras ordförståelse samt ökad förmåga till att producera text. 

Stavningshjälpen ger även stöd för att få bättre textflyt och förståelse för textens innehåll.  

Talsyntes möjliggör bearbetning av egenproducerade texter och lärverktyget att tala in text gör 

det möjligt för eleverna att enklare konstruera texter. Helin Henriksson, m.fl., (2020) förklarar 

att för elever med avkodningssvårigheter kan skrivprocessen innebära ett tids- och 

energikrävande arbete, vilket kan medföra att innehållet i det skrivna blir lidande. Eleverna i 



 

58 

 

studien menar att ovan nämnda digitala lärverktyg är för dem både tids- och energisparande i 

skrivandet. Det stämmer överens med elevernas uppfattningar i Alméns, m.fl., (2020) studie som 

förmedlar att de framför allt valde att använda digitala verktyg vid skrivsituationer eftersom det 

var enklare, gick snabbare och blev mer läsbart att skriva på datorn än för hand. Detta kan enligt 

vår mening innebära att digitala lärverktyg kan utgöra ett stöd i och underlätta skrivprocessen för 

elever med skrivsvårigheter. Utifrån sociokulturella tankegångar kan det förstås som att eleverna 

förses med scaffolding via de digitala lärvertygen, vilka underlättar elevernas förmåga att 

kommunicera och producera text. Dessa lärverktyg kan också förstås som intellektuella och 

fysiska redskap som bistår eleverna med assistans i skrivsituationer och kompenserar för deras 

skrivsvårigheter (Säljö, 2000, 2014). Lärverktygen möjliggör även för meningsskapande i 

undervisningen eftersom de skapar förutsättningar för elevers lärande (Selander & Kress, 2017). 

Det framkommer även i resultatet att några elever anser att tal-till-text underlättar deras 

skrivarbete. Lärverktyget skapar förutsättningar för dem att skapa texter på ett effektivt sätt samt 

ger dem en grund som de kan bearbeta sina texter vidare utifrån. Elevernas uppfattningar är att 

lärverktyget ger dem förutsättningar till att få ihop bättre texter. Zascavage och Winterman 

(2015) har i en internationell studie visat att elever genom verktyget tal-till-text får hjälp med 

bland annat stavning och ordprediktion. Samtidigt visar resultatet i vår studie också på 

utmaningar när digitala lärverktyg ska överföra tal till text. Några elever uppfattar nämligen att 

talet inte alltid läses av korrekt och att verktyget tar upp ljud från yttre faktorer. Detta stämmer 

överens med Svenssons, m.fl., (2019) studie där det framkommer att deltagarna i studien 

upplevde att dikteringsfunktionen ibland uppfattade talet fel och att det kunde kännas onaturligt 

för dem att använda dessa hjälpmedel. Enligt vår uppfattning försvårar lärverktyget, tal-till-text, 

meningsskapandet för eleverna i dessa sammanhang, eftersom verktygen inte fyller sina tilltänkta 

funktioner och försvårar därför elevernas lärande. Det kan också ses som att eleverna inte får den 

scaffolding som de är i behov av. Utmaningarna med lärverktyget kan enligt vår mening också 

försvåra möjligheten för inkludering i undervisningen. 

7.2.2.3 Utmaningar 

När stödet är bristfälligt eller rent av uteblir för eleverna i användandet av digitala lärverktyg kan 

det enligt vår mening resultera i att eleverna inte blir förtrogna med redskapen och därav står 

utan nödvändigt stöd. Ser vi till studiens resultat framträder några elevers uppfattningar av just 

bristfälligt stöd och hjälp från skolans sida vid introducering och i användandet av digitala 
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lärverktyg i undervisningen. Dessa elever har enligt vår tolkning inte fått stöttning i att lära sig 

att hantera och använda digitala lärverktyg. Enligt sociokulturella tankegångar blir det svårare 

för elever att bli förtrogna med lärverktyg när scaffolding uteblir från mera kunniga individer. 

Det kan förstås som att lärare eller annan kunnig skolpersonal inte har kunnat möta dem i deras 

proximala utvecklingszon (Säljö 2000, 2014). Sett utifrån multimodala tankegångar försvårar 

detta för meningsskapande i undervisningen eftersom eleverna inte får förutsättningar att skapa 

sig förtrogenhet med lärverktygen och därför inte ser någon mening med dem i lärprocessen 

(Selander & Kress, 2017). Erdems (2017) menar i sin forskning att detta kan bero på att lärare 

ibland har svårt att tillhandahålla utrustning utifrån sina elevers inlärningsbehov. Läraren kan 

även ha svårigheter gällande att identifiera elevers behov av användning av tekniska hjälpmedel. 

Även forskarna Christiansen, m.fl., (2010) klargör att digitala lärverktyg kan utmana i 

undervisningen. Lärare kan nämligen uppleva att de inte har tillräckliga kunskaper för att klara 

de digitala innovationerna på ett tillfredsställande sätt och de önskar sig därför mer utbildning. 

Detta innebär enligt vår mening att såväl elev som lärare behöver förses med digital kompetens 

för att elevers användning av digitala lärverktyg ska bli så effektiva och funktionella som möjligt. 

Detta går i riktlinje med Skolverket (2018) som belyser att skolans pedagogiska personal behöver 

ha en proaktiv kompetens som innefattar kunskap om att använda digitala tekniker och medier 

på ett medvetet sätt. Det är av vikt att både lärare och elev besitter digital kompetens för att det 

ens ska vara möjligt att digitalisera undervisningen. Digital kompetens innebär förmågan att 

behärska och förstå digitala lärverktyg och det åläggs alla på skolan att använda lärverktygen på 

ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Lindeblad, m.fl., (2017) belyser i en nationell studie 

nödvändigheten för lärare att ha datorvana, ha kunskap om nuvarande teknologi och om de 

enskilda elevernas behov för att eleverna ska kunna arbeta med dessa lärverktyg på ett 

funktionellt sätt. Även Forgrave (2010;2002) understryker i sin forskning vikten av tillgängligt 

expertstöd när tekniska hjälpmedel ska införlivas hos elever i undervisningen. Det innebär att 

lärare och skolpersonal behöver vara utbildade inom detta område för att kunna stödja eleverna. 

Genom lärares digitala kompetens kan de integrera en effektiv undervisning med hjälpmedel för 

att maximera elevernas framgång och kunskapsutveckling. Lgr 11 (Lgr 11, 2019) klargör att alla 

på skolan ska samverka för att skapa utvecklande lärmiljöer, men ett extra ansvar i detta arbete 

har specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, i vars uppdrag det bland annat 

ingår att medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i 
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olika lärmiljöer (SFS 2017:1111). Ser vi till studiens resultat visar det på att ett flertal elever, 

dock inte alla, uppfattar att de har fått stöd av professioner såsom speciallärare, specialpedagog, 

lärare och skolbibliotekarie i användandet av lärverktygen i undervisningen. Även klasskamrater 

uttrycks ha varit behjälpliga. Utifrån sociokulturella tankegångar kan det förstås som att eleverna 

har i den proximala utvecklingszonen gått från att inte vara förtrogna med lärverktygen, till att 

med stöttning från mer kompetenta individer nått ett behärskande av dem. Det innebär enligt vår 

tolkning att med hjälp av scaffolding har eleverna blivit förtrogna med lärverktygen och deras 

proximala utvecklingszon har på så vis flyttats (Säljö, 2000, 2010, 2014; Wood & Wood, 1996).  

7.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vår studie bidrar med kunskap om att speciallärare har en betydelsefull kompetens som kan 

komma elever och lärare till gagn vid användningen av digitala lärverktyg i undervisningen. I 

vår blivande yrkesroll ska vi förse såväl elev som lärare med digital kompetens samt förtrogenhet 

i användandet av lärverktygen. Detta uppdrag har vi för att medverka i förebyggande arbete och 

bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111). För elever med 

dyslexi och/eller språkstörning kan dessa svårigheter vara att ta del av och producera text i 

undervisningen, alltså situationer där den skriftspråkliga förmågan sätts på prov. Samtidigt vet 

vi att den skriftspråkliga förmågan är av vikt för att elever ska kunna verka och agera i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). Detta synliggör enligt vår mening behovet av 

specialpedagogisk kompetens. Speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

beskrivs bland annat arbeta språkfrämjande och språkstärkande för att förebygga svårigheter för 

elever med språkliga svårigheter (SFS 2017:1111). Tidigare forskning pekar mot att digitala 

lärverktyg som till exempel ordprediktion, rättstavningsprogram, talsyntes och tal-till-text är ett 

stöd för dessa elever (Erdem, 2017; Perelmutter, m.fl., 2017; Zascavage & Winterman, 2015). 

Det är därför betydelsefullt att speciallärare förser elever med läs- och skrivsvårigheter hjälp och 

stöd i behärskandet av digitala lärverktyg eftersom dessa lärverktyg underlättar deras läs- och 

skrivförmåga. Detta kräver samtidigt att speciallärare är förtrogna med digitala lärverktyg, det 

vill säga att de är uppdaterade och vet vilka programvaror som har de bästa funktionerna för 

ändamålet. Därefter kan de låta eleven testa sig fram och själv utvärdera vilka lärverktyg som har 

de funktioner som de anser gynnar och stödjer deras lärande bäst (Bruce, m.fl., 2016). 
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Ser vi till studien så framgår där att eleverna är förtrogna med ett flertal digitala lärverktyg. Dessa 

digitala lärverktyg kompenserar eleverna för deras läs- och skrivsvårigheter. Lärverktygen 

möjliggör även för dem att följa samma tempo och utföra samma arbetsuppgifter som övriga i 

klassen. Det innebär att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt skapar 

möjlighet för dem att ta del av åldersrelevant stoff på samma villkor som övriga i klassen, trots 

sina läs- och skrivsvårigheter (Mossige, m.fl., 2009). Elevernas uppfattningar talar för att digitala 

lärverktyg skapar möjligheter för en inkluderande lärmiljö. En förutsättning för detta är att 

eleverna tillhandahålls stöd vid introduceringen av verktygen och även stöd under det fortsatta 

användandet. Detta är en uppgift som kan tolkas åläggas speciallärare i deras arbete att skapa 

tillgängliga lärmiljöer, där alla elevers förutsättningar och behov ska tillmötesgås på ett 

inkluderande sätt (SFS 2017:1111). Bruce, m.fl., (2016) menar att det vid val av gynnsamma 

digitala lärverktyg är viktigt med ett samarbete mellan lärare, speciallärare och logopeder. 

Speciallärare kan vara en förgrundsgestalt i detta arbete samt kan tillsammans med övriga 

professioner öppna upp för nya tankegångar. Professionerna har en avgörande betydelse som 

hjälp och stöd för eleven i valet av gynnsamma digitala lärverktyg i undervisningen. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Till denna studie gjordes enbart elevintervjuer och resultatet består av deras uppfattningar av 

digitala lärverktyg. Det hade varit önskvärt att också observera dem i lärsituationer där de 

använder digitala lärverktyg. Det hade gett oss möjlighet till att upptäcka eventuella kontraster 

mellan elevernas verbala uttalanden kontra deras agerande i praktiken.  Det hade även varit av 

intresse att intervjua elevernas lärare för att göra en jämförande studie där man utforskar både 

elevernas och lärarnas perspektiv på användandet av digitala lärverktyg. Det hade också varit 

önskvärt att få följa eleverna under en längre tidsperiod för att studera om användandet av digitala 

lärverktyg har någon betydelse eller inverkan på elevernas betyg i olika ämnen.  

Vi valde i denna studie att fokusera på elever med diagnosen dyslexi och/eller språkstörning, 

men det hade även varit intressant att undersöka de digitala lärverktygens betydelse för elever i 

annan språklig sårbarhet, till exempel nyanlända elever med svenska som andraspråk. I denna 

studie valde vi dessutom att ta del av högstadieelevers uppfattningar av digitala lärverktyg. Till 

vidare forskning hade det varit av intresse att ställa deras uppfattningar i relation till en annan 

åldersgrupp, som till exempel gymnasieelever.  
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7.5 Slutord 

Den övergripande frågan för vår studie var att ta del av hur några högstadieelever med dyslexi 

och/eller språkstörning uppfattar användandet av digitala lärverktyg i undervisningen. Via 

semistrukturerade intervjuer nådde vi fram till ett resultat där fem teman kunde utläsas i relation 

till forskningsfrågorna. Vårt resultat går i linje med tidigare forskning som menar att flera digitala 

lärverktyg är ett stöd och hjälpmedel vid läs- och skrivsituationer i undervisningen för elever 

med läs- och skrivsvårigheter (Alméns, m.fl., 2020; Forgrave, 2010;2002; Lindeblad, m.fl., 2017; 

Nielsen, 2011; Perelmutter, m.fl., 2017; Zascavage & Winterman, 2015). Eleverna använder 

främst digitala lärverktyg i ämnen där läs- och skrivförmågan utmanas. Det innebär att de har 

tillgång till multimodala verktyg som de använder sig av för att dels ta del av text visuellt och 

auditivt, dels för att producera text (Selander & Kress, 2017). Förutom datorn är elevernas 

uppfattning att flera lärverktyg ger stöd vid läs- och skrivsituationer, däribland ljud- och 

talböcker, talsyntes, rättstavningsprogram, tal-till-text med mera. Undervisningen erbjuder 

eleverna en hel verktygslåda full av redskap, det vill säga en verktygslåda full av fysiska och 

intellektuella redskap som ger scaffolding i elevernas läsning och skrivning (Strandberg, 2006; 

Säljö 2000, 2014). Variationen av digitala lärverktyg skapar förutsättningar för en multimodal 

lärmiljö (Kress, 2010).  

Utmaningar som berättarrösten i talsyntes och ljud- och talböcker samt tal-till-text framträder 

och de kan försvåra möjligheten till inkludering i undervisningen. Dessa lärverktyg försvårar 

meningsskapandet för vissa elever eftersom verktygen inte fyller sina tilltänkta funktioner och 

försvårar därav lärandet (Selander & Kress, 2017). Det innebär att dessa elever inte får den 

scaffolding som de är i behov av. Användandet av digitala lärverktyg kan också medföra 

teknikstrul, vilket både resultatet och tidigare forskning påtalar. Teknikstrul kan leda till att 

eleverna tappar fokus och koncentration i undervisningen samt slukar onödig energi och tid 

(Christiansen, m.fl., 2010; Svensson, m.fl., 2019). Detta kan utifrån multimodala tankegångar 

innebära att förutsättningarna för meningsskapande i undervisningen riskeras att gå förlorad 

(Selander & Kress, 2017). 

Resultatet går även i riktlinje med tidigare forskning gällande att lärverktygen sparar eleverna tid 

och energi vid läsning och skrivning samt skapar förutsättningar för en inkluderande lärmiljö 

(Almén, m.fl., 2020; Zascavage & Winterman, 2015). Enligt vår mening visar detta på en 
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inkluderande lärmiljö där hänsyn tas till elevers läs- och skrivsvårigheter samt skapar 

likvärdighet i undervisningen. Detta överensstämmer med Skollagen (SFS 2010:800) som 

uttrycker att utbildningen ska främja elevers utveckling och lärande där hänsyn ska tas till elevers 

olika behov samt vara likvärdig. Dessutom förser lärverktygen eleverna med skriftspråkligt stöd 

som är av vikt för att de ska kunna verka och agera i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 

2018).  

Stöd från pedagogisk kompetens är betydelsefullt när eleven ska bli förtrogen med lärverktyg. 

Även digital kompetens hos såväl elev som lärare är av stor vikt när lärverktygen ska inkluderas 

i undervisningen (Almén, m.fl., 2020; Erdem, 2017; Lindebladh, m.fl., 2017; Zascavage & 

Winterman, 2015). I resultatet kan utläsas att professioner som till exempel 

speciallärare/pedagog, lärare och skolbibliotekarie har försett flera av eleverna med scaffolding 

i deras anammande av lärverktygen. Det framträder dock även elever i resultatet som uppfattar 

att de inte har fått stöd vid vare sig introduceringen eller i användandet av de digitala 

lärverktygen. När stödet uteblir blir konsekvensen att eleven inte blir förtrogen läverktyget och 

på så vis blir eleven utan scaffolding i lärandet. Detta kan enligt multimodala tankegångar 

innebära att meningsskapandet inte infinner sig eftersom förutsättningarna för eleverna att skapa 

sig förtrogenhet med lärverktygen uteblir (Selander & Kress, 2017). Speciallärare med 

inriktningen språk- skriv- och läsutveckling har enligt vår mening ett betydelsefullt arbete att 

fylla här, som innebär att förse eleven med hjälp och stöttning i användandet av digitala 

lärverktyg. Genom att speciallärare förser eleven med scaffolding i den proximala 

utvecklingszonen, möjliggör de för flera av sina uppdrag enligt examensordningen, såsom att:  

• undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,  

• arbeta språkfrämjande och språkstärkande för att förebygga svårigheter för elever med 

språkliga svårigheter, 

• skapa tillgängliga lärmiljöer där alla elevers förutsättningar och behov tillmötesgås på ett 

inkluderande sätt (SFS 2017:1111).  

Det medför att eleven blir utrustad med redskap som förser hen med det mest grundläggande 

inom allt lärande nämligen att kunna göra sig förstådd, vilket är betydelsefullt för såväl 

kunskapandet som för sociala relationer (Bruce, m.fl., 2016). Eleven blir därmed försedd med 
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maktverktyget som gör det möjligt för hen att klä sina tankar i ord och ha språket i sin hand 

(Sundberg, 2016).  
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Bilaga 1 – Bildkort 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 
Frågor och anvisningar Svar (anteckningar) Reflektion 

Om jag säger “digitala lärverktyg” 
kan du då berätta för mig vad jag 
menar? 

 
Vi beskriver därefter de digitala 
lärverktyg vi ämnar samtala kring 
genom att visa 
bildkorten. Wildcard-korten 
presenteras också (kort som kan 
symbolisera ett lärverktyg som 
eleven känner till och vill ha med i 
intervjun). 
 

  

Kan du berätta för mig om vilka 
digitala lärverktyg som du har 
tillgång till i skolan genom att 
plocka ut dem bland bildkorten?! 
 

  

Hur har du fått kunskap om dessa 
digitala lärverktyg? 
 
Bildkorten används som stöd i 
samtalet. 

  

Vilka digitala lärverktyg använder 
du dig av i undervisningen?  
 
 
 
Bilkorten finns som stöd i samtalet. 
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Kan du ge exempel på när du 
använder dig av de digitala 
lärverktygen i undervisningen?  
 
Följdfrågor: Finns det ämnen du 
använder verktygen mer i än 
andra? Varför?  
 
Eleven får samtala om 
sammanhang/situationer/ämnen 
då denne använder lärverktygen. 
Bildkorten finns till hands som stöd 
för samtalet.  
 
 
 
 
 

  

Kan du försöka uppskatta hur ofta 
du använder dig av digitala 
lärverktyg?  
 

 
Frågan kan följas upp med 
exempel såsom varje lektion, 
någon gång per dag, en gång i 
veckan osv. Varför så ofta/Varför 
inte mer? Bildkorten används som 
stöd för samtalet. 
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Kan du beskriva 
tillfällen/situationer när du har 
upplevt behov av hjälp och stöd i 
användandet av digitala verktyg?  
 
Följdfrågor som t.ex. Hur fick du 
hjälp och av vem?  
 
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
 

  

På vilka sätt upplever du att de 
digitala lärverktygen hjälper dig/ger 
dig stöd i ditt skrivande/med 
läsningen?  
 
Ge gärna exempel och ta hjälp av 
bildkorten 

  

Vilka fördelar upplever du att det 
finns med att använda digitala 
lärverktyg? 
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
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Vilka nackdelar upplever du det 
finns med att använda digitala 
lärverktyg? 
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
 

  

Vad skulle få dig att använda 
digitala lärverktyg mer? 
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
 

  

Finns det någon/några av dessa 
lärvektyg som du skulle du vilja 
veta mer om?  
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
 
 
 

  

Vilka av de digitala lärverktygen 
tror du att du kommer ha nytta och 
användning av vidare i livet/i 
framtiden?  
 
Bildkorten finns som stöd i samtalet. 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 2021-01-16 

Missivbrev 

Hej! 

Våra namn är Weronica Holm och Åsa Persson. Vi är studenter på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Högskolan i 

Kristianstad. Vi läser nu den sjätte och sista terminen och ska ta vår examen i juni.  

 

Under våren ska vi skriva vår magisteruppsats som en del av utbildningen. Syftet med 

uppsatsen är att bidra med kunskap om högstadieelevers upplevelser av digitala lärvertyg. 

Vår önskan är därför att intervjua elever med läs- och skrivsvårigheter för att få deras 

erfarenheter av digitala lärverktyg. Intervjuerna kommer vara cirka 60 minuter och 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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kommer att genomföras under skoltid. Vi kommer att genomföra intervjuerna på plats 

eller digitalt utifrån den rådande situationen. Intervjuerna kommer att spelas in.  

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

gällande följande avseenden: 

Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

 

Med vänliga hälsningar Weronica Holm och Åsa Persson 

 

Kontaktuppgifter: 

Weronica Holm    Åsa Persson 

xxxx-xxxx      xxxx-xxxx 

xxxx@xxxx   xxxx@xxxx 

 

Ansvarig lärare/handledare: Maria Rubin xxxx@xxxx  

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se 

044-2503000 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
mailto:weronica.holm@monsteras.se
http://www.hkr.se/
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Elevens namn …………………………………………… 

 

Skolan namn ……………………………………….. 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum ………………. 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

………………………………………… 

 ………………………………………… 
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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