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Abstract 

 

Framväxten av ett digitalt samhälle har också föranlett förändringar i skolans 

uppdrag. I den reviderade Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet (Skolverket 2018) beskrivs att elever idag behöver förses med en digital 

kompetens för att kunna delta i dagens samhälle. Mot denna bakgrund har di-

gitala verktyg också implementerats i allt högre utsträckning i undervisningen. 

Detta väcker frågor om hur detta användande ser ut i skolans praktik. Syftet 

med min studie är därför också att undersöka hur några utvalda pedagoger ar-

betar med digitala verktyg i sin läs- och skrivundervisning.  

I studien har elever och pedagoger i årskurserna 1–3 observerats och in-

tervjuats. Därtill har intervjuer med specialpedagoger och speciallärare genom-

förts. I analyserandet av resultaten har ett sociokulturellt perspektiv intagits. De 

digitala verktygen uppfattas därav kunna utgöra medel för lärande, förutsatt att 

användningen av dem sker på ett reflekterat och genomtänkt sätt. I resultaten 

framkommer att pedagogerna gör didaktiska val i sitt användande av de digi-

tala verktygen. De anpassar med andra ord undervisningen utifrån eleverna och 

undervisningens syfte. De digitala verktygen uppfattas därigenom också bidra 

till en läs- och skrivundervisning som både stödjer, utmanar och inkluderar alla 

elever. De blir på så sätt också ett medel för lärande. 
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1 

1 Inledning 

Mycket har förändrats i både skola och samhället sedan min egen skolgång i 

grundskolan på nittiotalet. En påtaglig förändring är framförallt den digitali-

serade värld som både numera präglar både barns vardag inom och utanför sko-

lans verksamhet. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket 2018) har digital kompetens därför också kommit att bli en naturlig 

och alltmer framträdande del. Med digital kompetens avses dels en förmåga att 

kunna använda teknik för egna syften men också en förmåga att kunna sortera 

och ifrågasätta den information som tekniken genererar (Skolverket 2017 s. 7). 

Digitala verktyg kan även uppfattas erbjuda olika stöd för lärande, vilket är det 

som fokuseras i denna undersökning. I min framtida roll som pedagog är det 

nödvändigt att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov. 

Därför är det enligt mig relevant och intressant att studera hur digitala verktyg 

kan användas för att främja elevernas lärande. I studien har jag valt att koncen-

trera mig på digitala verktyg i relation till elevernas läs- och skrivinlärning. 

Detta val baserar sig på det faktum att läsning och skrivning är moment som 

ingår i alla ämnen vilket gör att de kan beskrivas som nyckelfunktioner för lä-

randet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att generera mer kunskap om hur pedagoger arbetar 

med digitala verktyg i sin läs- och skrivundervisning. För kunna få ett helhets-

perspektiv på detta användande ställs även frågor om vilka digitala verktyg som 

används, hur de används och varför de används? Det finns därmed ett intresse av att 

undersöka pedagogernas syfte med implementeringen av digitala verktyg i 

undervisningen. Eftersom studien är förhållandevis liten så finns det inga in-

tentioner att utvinna generaliserbar information genom den. Min förhoppning 

är istället att förmedla ett litet kunskapsbidrag om hur några utvalda pedagoger 

har valt att arbeta med digitala verktyg för elevers läs- och skrivinlärning. 
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1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Ur ett sociokulturellt perspektiv uppfattas människan skapa mening och förstå-

else utifrån ett visst kulturellt sammanhang. Detta sker också genom kulturellt 

betingade redskap. I dagens digitaliserade samhälle kan digitala verktyg upp-

fattas som ett kulturellt bundet redskap som människan använder för att skapa 

mening i sin tillvaro. Inom denna teori betonas också att vi människor lär oss av 

varandra och att vi genom detta stöd klarar mer än på egen hand.  Enligt mig 

kan digitala verktyg liknas vid detta stöd eftersom vi genom dem kan erbjudas 

interaktiva stöd. Vi kan också kommunicera med varandra. Mot denna bak-

grund har det sociokulturella perspektivet valts som en teoretisk utgångspunkt 

för studien. Här nedanför beskrivs teorin mer ingående. 

 

1.2.1  Kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896–1943) var en av de viktigaste forskarna inom 

psykologi i Sovjetunionen. Han är också grundare utav den sociokulturella teo-

rin. Utifrån hans teori uppfattas människans medvetande som flexibelt och om-

bytligt. Det påverkas av de sammanhang som vi befinner oss i. Den aktuella 

kulturen anses därför spela en stor roll för människans skapande av mening. 

Över tid, i olika kulturella sammanhang har människan skapat tecken och red-

skap för att tolka sin omvärld. Denna kunskapsgenerande process beskrivs 

inom teorin med begreppet ”mediering” (Vygotskij 1934/1999 s. 7). Med hjälp 

av medierande verktyg har vi kunnat tillgodogöra oss ny kunskap om världen. 

Vårt medvetande anses därför vara färgat utav de kulturellt kopplade tecken 

och redskap som vi använder för att skapa förståelse. Språk och tanke hör ihop 

och utvecklas genom kommunikation med omgivningen. Denna samhörighet 

blir synlig när ord tillskrivs olika betydelser i vissa sammanhang. Vygotskij ut-

trycker detta på följande sätt, ”Ordbetydelsen förenar de bägge processerna” 

(1934/1999 s. 10). Den ömsesidiga förståelsen för tecken och redskap bidrar där-

igenom till en för kulturen gemensam kunskapsbank. Ett barn som växer upp i 

en viss kontext antas därför tillgodogöra sig vissa kulturellt betingade kun-

skaper. Kunskap ses därmed som konstruerad av människan i samverkan med 

den kontext som vi befinner oss i.  Utifrån människans förförståelse och kreativa, 

nytänkande skapas en mening utifrån det innehåll som människan möter i dia-

log med andra. Det här förloppet beskriver Vygotskij genom begreppen ”repro-

duktion” och ”produktion” (1934/1999 s .8).   
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1.2.2 Den proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Om vi önskar undersöka ett barns kompetens kan vi inte bara undersöka vad 

barnet kan idag på egen hand påtalade Vygotskij (1934/1999 s. 328–329). Ett så-

dant test blir missvisande eftersom det inte synliggör vilka kunskaper barnet är 

på väg att erövra.  Istället förordade han att barn utmanas genom uppgifter som 

egentligen är för svåra men att de samtidigt erbjuds stöd av sin omgivning. I en 

sådan undersökning kan två jämnåriga barn som i enskilda tester bevisats be-

finna sig på samma intellektuella nivå uppvisa stora skillnader. Därför är det 

relevant att undersöka inte bara vad barn kan på egen hand utan också med stöd 

av andra. Det här brukar beskrivas som ”den närmaste utvecklingszonen” 

(Vygotskij 1934/1999 s. 329) eller den proximala utvecklingszonen. Kritiker menar 

emellertid att samarbete föranleder imitationer vilket kan generera felaktig in-

formation om barnens kompetens. Till viss del kan detta påstående anses vara 

sant. Barn kan imitera varandra och åstadkomma mer tillsammans än enskilt. 

Dock inte vad som helst eller hur mycket som helst. De måste befinna sig på en 

viss nivå i sitt lärande för att kunna ta klivet upp till nästa nivå. Vygotskij för-

klarar detta med följande citat, ”om jag inte kan spela schack kan jag inte vinna 

ett schackparti även om den allra bästa schackspelare skulle visa mig hur man 

bör göra” (1934/199 s. 330).  

 

1.2.3 Medierande verktyg  

Människans lärande är nära förbundet med medierande verktyg. Med hjälp av 

dessa verktyg kan vi interagera och lära oss av varandra, om varandra och få 

kunskap om världen.  Medierande verktyg kan vara kognitiva eller språkliga 

såsom, ”begrepp, symboler, mätsystem, formler, alfabet” men de kan även vara 

fysiska i form av exempelvis, ”hammare, linjal, ordbehandlare” (Säljö 2011 s. 

177). De här verktygen brukar beskrivas som artefakter. Verktygen har kontinu-

erligt utvecklats och fortsätter att utvecklas. Människans muntliga och skriftliga 

språk utgör ett bra exempel på detta. Språket är ett grundläggande redskap som 

vi kan använda både för vårt eget tänkande och för kommunikation med andra. 

De språkliga verksamheterna kan därav definieras utifrån en yttre och inre sida. 

Tänkandet är språkets personliga, inre sida och kommunikationen med andra 

utgör dess yttre sida. Båda verksamheterna möjliggörs genom medierande verk-

tyg, formulerade av tidigare generationer. Verktygen påverkar därmed nya ge-

nerationers utveckling och utvecklas även själva genom denna fortsatta använd-
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ning. Att lära sig hantera dessa verktyg utgör därmed nyckeln till personlig ut-

veckling. Att ta till sig kunskap på detta sätt beskrivs inom den sociokulturella 

teorin med begreppet ”appropriering” (Säljö 2011 s. 178).  

 

2 Bakgrund 

Följande text lyfter forskning och relevant information kring digitala verktyg i 

relation till elevers lärande i allmänhet samt inom läsning och skrivning. Inled-

ningsvis beskrivs olika konsekvenser av digitaliseringen. Därefter behandlas 

forskning som kan relateras till lärande samt läs och skrivundervisningen.  

 

2.1 Digitala verktyg i skolan 

I denna del beskrivs hur skolan på olika sätt har påverkats och kan komma att 

påverkas av digitaliseringen. Detta sker exempelvis genom en förändrad läro-

plan, nya kommunikativa resurser samt genom implementeringen av digitala 

verktyg i undervisningen.  

 

2.1.1 En förändrad läroplan 

I ett pressmeddelande från den 9 mars (2017) bekräftar ministrarna Gustav Fri-

dolin, Anna Ekström och Peter Eriksson att regeringen har bestämt sig för att 

revidera den aktuella läroplanen (Lgr11). Den bakomliggande orsaken be-skrivs 

vara att skolans uppdrag måste anpassas och förtydligas för att tillmötesgå det 

digitaliserade samhället. Alla barn har rätt till en utbildning som förbereder dem 

för ett liv i en digitaliserad värld. I Lgr11 har den svagare betoningen på digital 

kompetens i många fall bidragit till att elever har givits olika möjligheter till ett 

digitalt lärande. Genom nya förtydliganden i läroplanen är förhoppningen där-

med att alla elever ska ges samma förutsättningar för att kunna utveckla en di-

gital kompetens. Övergripande kan digital kompetens beskrivas som färdig-

heten att kunna använda och förstå teknik och den information som den gene-

rerar (Skolverket 2017 s. 7). Förtydligandena syftar även till att stödja skolleda-

res och pedagogers arbete med att digitalisera skolan. Kortfattat beskrivs för-

ändringarna gälla följande områden, 

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i 

grundskolan, framför allt i teknik och matematik 

• att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga 
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• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt med användning av digital teknik 

• att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

• att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster 

• att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på 

individ och samhälle (Fridolin, Ekström & Eriksson 2017). 

 

2.1.2 Lära genom digitala verktyg 

För att barn ska kunna lära sig nya saker som att läsa och skriva är det viktigt 

att de introduceras för de verktyg som möjliggör lärandet. Genom verktygen 

framkommer också språkets användbarhet och syfte. I en digitaliserad kultur 

blir de digitala verktygen därför en viktig förutsättning för lärande.  (Myndig-

heten för skolutveckling 2007 s. 27–28). Många barn motiveras också av arbetet 

med digitala verktyg. I en studie av Cordero m.fl. (2018 s. 167 – 169) framkom 

att 90, 2% av eleverna föredrog att läsa på en Ipad istället för i en bok. De elever 

som hade svårt för att läsa och skriva inhämtade också mest inspiration till sitt 

skrivande från en multimodal text på Ipad. 

 I syftestexten för svenskämnet i läroplanen står det att, ”Undervisningen 

ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2018 s. 257). 

Utifrån den ovanstående forskningen kan digitala verktyg därmed anses vara 

viktigt för att främja elevers intresse. Bjørgen & Erstad (2015 s. 122–125) tillägger 

också att många barn idag använder digitala verktyg på sin fritid. Användandet 

av digitala verktyg kan också uppfattas ha flera syften. Genom dem kan ele-

verna utveckla kunskap och förmågor inom olika ämnen. Samtidigt bidrar också 

användandet till en utveckling av den digitala kompetensen som elever idag 

förväntas utveckla (Skolverket 2017 s.5–6). I kursplanen för svenska framgår 

även att elever exempelvis ska få möta och arbeta med föränderliga, digitala 

texter (Skolverket 2018 s. 257). 

Sofkova Hashemi & Cederlund (2017 s. 246–247) påpekar samtidigt att det 

är viktigt att fundera över eventuella konsekvenser av användandet av digitala 

verktyg. Verktygen kan inte användas planlöst utan måste relateras till pedago-

giska tankar för att kunna generera ett lärande, menar de. Åsikten delas av Karin 

Forsling (2017 s. 2) som också påtalar att digitala verktyg ibland uppfattas som 

en framgångsfaktor i sig. En sådan uppfattning kan leda till att didaktiska re-

flektioner kring undervisningen uteblir. Fokus hamnar på frågan om hur ele-

verna ska arbeta med digitala verktyg medan frågan om vad eleverna ska lära 
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sig och varför de ska lära sig detta glöms bort. En sådan undervisning kan upp-

fattas vila på en traditionell kunskapssyn, en syn som innebär att eleverna tar 

emot färdig kunskap via de digitala verktygen. Utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv ses kunskap istället som konstruerad utav människan i samverkan med 

sin omgivning och tillgängliga resurser. Med andra ord innebär det att männi-

skan får information från sin omgivning som den med hjälp av tillgängliga verk-

tyg tolkar. Varje människa skapar på så sätt sin egen tolkning eller sin egen kun-

skap. Utifrån en sådan kunskapssyn kan digitala verktyg anses vara medel för 

lärande, menar Forsling (2017 s. 3–5).  

 

2.1.3 Multimodala kommunikationsvägar 

Genom teknikens utveckling har människans kommunikationsmöjligheter 

också förändrats. Utan att vara konstnär, musiker eller fotograf kan du idag in-

kludera färger, ljud och bilder med mera i din kommunikation.  En sådan form 

av kommunikation brukar beskrivas som multimodal. Genom de nya, kommuni-

kativa resurserna har det även blivit möjligt att uttrycka kunskap på fler sätt än 

tidigare. Digitala verktyg kan därigenom synliggöra kunskap som annars 

kanske förblivit osynlig. På så sätt kan de kompensera för sämre utvecklade fär-

digheter hos människan. Samtidigt fordrar användningen av digitala verktyg en 

ny typ av kunskap. I nätbaserad kommunikation med andra krävs exempelvis 

en form av nätetik, hur bör vi kommunicera via dessa medel? Läsning och skriv-

ning innefattar idag även en förmåga att kunna förstå och själv utforma texter 

med multimodala inslag (Åkerfeldt 2014 s. 18–19). 

 För att elever ska ges möjlighet att utveckla dessa kunskaper krävs en 

medvetenhet om att läskunnighet och skrivkunnighet idag omfattar mer än 

tryckt och skriven text. (Cordero m.fl. 2018 s. 162). Trots att multimodal kom-

munikation idag är ett relativt vanligt inslag i undervisningen så utgör det fort-

farande en liten del. Detsamma gäller för de formulerade målen i Lgr11 i ämnet 

svenska. Om vi utifrån den utvidgade synen på läsning och skrivning vill ut-

veckla goda läsare och skrivare behöver multimodala resurser därför användas 

i högre utsträckning i skolan påpekar Sofkova Hashemi & Cederlund (2017 s. 

222–223).  

Vidare beskrivs också av Skolverket att skolan är skyldig att se till så att 

eleverna” kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kun-

skapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande” (2017 s. 
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26). Därtill skriver Bjørgen & Erstad (2015 s. 124) att detta också är en demokra-

tisk fråga. För att kunna delta i det digitaliserade samhället behöver eleverna 

kunna förstå och använda multimodal kommunikation.  

 

 

2.2 Att läsa och skriva 

Under efterföljande rubriker beskrivs forskning kring olika faktorer som kan 

påverka elevers läs och skrivinlärning. Slutligen beskrivs studier av den digitalt 

baserade läs- och skrivmetoden ASL. 

 

2.2.1 Elevers förkunskaper 

Den grundläggande motivationen till språklig utveckling uppkommer i tidig ål-

der hos barn. De föds in i en viss språklig kontext och upplever ett behov av att 

kunna kommunicera med sin omgivning för att skapa delaktighet. Med stöd av 

omgivningen utvecklar barnet sedan sin språkliga förmåga. Omgivning blir på 

så sätt en betydande faktor för barnets motivation att lära men också för dess 

förutsättning att lära. Barnets språk kommer därför också att präglas av den kul-

tur och miljö som det växer upp i. När barnet kommer till skolan har de därför 

också med sig olika förkunskaper. Vissa barn har stor erfarenhet av tryckt text 

och kanske redan har börjat träna sig på att läsa och skriva. Andra barn har mött 

text i mer visuella former genom exempelvis datorer och tv-spel (Fast 2007 s. 

177–179). 

 Vad barnen kan och inte kan när de kommer till skolan avgörs därmed 

inte endast av biologiska faktorer. Det avgörs även av den sociala kontexten och 

de artefakter som barnet har haft tillgång till under sin uppväxt. Lärandet sker 

utifrån det kända för att successivt leda mot det okända (Vygotskij 1934/1999 s. 

7–8, 327–329). Enligt Lgr11 ska pedagoger ta hänsyn till detta genom att låta ele-

vers olika bakgrunder och behov vara utgångspunkt för undervisningen (Skol-

verket 2018 s.6). I Fasts studie (2007 s. 170–171) framkommer emellertid att detta 

inte sker i praktiken. På så sätt sker ibland även en omedveten värdering utav 

barn förkunskaper. Undervisningen blir därav fördelaktig för de elever som kan 

relatera till undervisningens innehåll och ofördelaktig för de som inte kan göra 

det. Eleverna kan också få svårt att hitta motivation för att lära sig något som de 

inte kan relatera till (Fast 2007 s. 181–183). Enligt Vygotskijs så lär sig också män-

niskan genom att utgå från det kända för att förstå det okända (1934/1999 s. 327–

329). 
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2.2.2 Pedagogen och organisationen 

Enligt Tjernberg (2013 s. 24–25) är pedagoger den enskilt viktigaste faktorn för 

att uppnå ett lärande hos eleverna. Detsamma gäller för elevernas lärande inom 

läsning och skrivning. För att kunna tillgodose alla elevers behov behöver peda-

goger inneha kunskap om eleverna och om olika metoder för läs och skrivinlär-

ning, ”You have to have a solid understanding of the programs and your child-

ren, then you will be able to assist in matching the two” (Crawford & Torgesen 

2006 s.3). Att denna kunskap finns garanterar dock inte framgång. Pedagoger 

måste också kunna omsätta sin kunskap i praktiken samt känna till språkliga 

problem som kan uppstå. Dessutom behöver pedagogen göra medvetna val gäl-

lande undervisningens utformning för att ett lärande ska kunna uppstå. Med 

det avses att pedagogen exempelvis tar hänsyn till eleverna när hen väljer läran-

demiljö, texter och undervisningsform. Pedagogen gör med andra ord didak-

tiska överväganden i sin planering av läs och skrivundervisningen. 

Vid Florida Center for Reading Research (Crawford & Torgesen 2006 s .1) 

har betydande forskning kring skolors läs och skrivundervisning bedrivits. I en 

studie av 390 skolor utmärkte sig 10 som speciellt framgångsrika gällande ele-

vers läs och skrivinlärning. Hos samtliga av dessa 10 skolor var det möjligt att 

urskilja flera av följande framgångsfaktorer, ”strong leadership, positive belief 

and teacher dedication, data utilization and analysis, effective scheduling, pro-

fessional development, scientifically based intervention programs, parent invol-

vement” (Crawford & Torgesen 2006 s. 2). Hos skolor där enbart någon av dessa 

faktorer kunde urskiljas upplevdes däremot inte samma framgång. Crawford 

och Torgesen (2006 s. 14) menar därför att det är viktigt att överväga samtliga 

faktorer när läs- och skrivundervisningen struktureras. Ett flertal av dessa fak-

torer återkommer även i Forslings avhandling (2017 s. 188–190, 195). Positivitet, 

engagemang, utbildningsinsatser och utvärderingar av digitala insatser besk-

rivs av henne som nyckelfaktorer för framgången hos den studerade skolan. 

 

2.2.3 Lärandemiljön 

Språket utvecklas i meningsfulla sammanhang för meningsfulla syften. Därför 

måste undervisningen ske i meningsfulla sammanhang där ett för eleverna re-

levant språk och innehåll behandlas (Fast (2007 s. 177–179, Liberg 1990 s. 154). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så möjliggörs elevernas läsande och skri-

vande med stöd av omgivningen. Barnets första initiativ till läsning och skriv-

ning tas vanligtvis tillsammans med äldre läs- och skrivkunniga individer.  Ge-

nom att träna sig på att läsa och skriva i olika kontexter och för olika syften blir 
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barnet medvetet om både språkets grammatiska uppbyggnad samt ordens in-

nebörd. Omgivningen fungerar även som en mottagare för det som kommuni-

ceras. När barnet sedan så småningom börjar försöka läsa och skriva på egen 

hand så sker detta även med stöd av olika redskap. Dels genom fysiska redskap 

dels genom normativa regler för hur läsning och skrivning ska utföras. När ele-

ven börjar uppvisa ett sådant intresse är det också viktigt att miljön uppmuntrar 

dessa aktiviteter. En riklig tillgång till varierad litteratur inspirerar eleverna till 

att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling 2007 s. 29–31). Nedanstå-

ende figur är en egen illustration av Skolmyndighetens modell över viktiga fak-

torer i elevers läs och skrivinlärningsmiljö. 

 

 

                                                                                 Pedagogisk kontext 

 

 

     Läsaren och skrivarens 

• sociokulturella läs- och skriver-

farenheter  

• förhållningssätt/ motivation  

• ämneskunskap och kulturella 

bas  

• språkliga, metaspråkliga och 

metakognitiva kompetens  
 

 

 

 

             textens  

 

• innehållsfält  

• deltagaraktivitet  

• makrostrukturella uppbyggnad 

(genrestruktur)  

• mikrostrukturella uppbyggnad 

(sats- och meningsbyggnad)  

 

Figur 1. ”Aspekter att beakta vid skapande av en god läs- respektive skrivsituation” 

(Myndigheten för skolutveckling 2007 s. 41). 

 

2.2.4 Språklig medvetenhet 

När barn ska lära sig läsa och skriva så innebär det också ett nytt förhållningssätt 

till språket. För barn som främst har erfarenheter av de talade språket öppnar 

sig en ny värld. Medan det talade språket ofta sker obehindrat och oreflekterat 

så kräver läsning och skrivning inledningsvis betydligt mer ansträngning. 

Framförallt behöver barnet till en början bli medveten om att språket kan be-

traktas utifrån, som ett objekt. Först då kan barnet bli medveten om språkets 
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olika former och beståndsdelar. Den språkliga medvetenheten därigenom en 

förutsättning för att kunna läsa och skriva (Berg 2011 s. 23–25). 

Övergripande kan barns läsande och skrivande beskrivas ske i fyra olika 

stadier, där den språkliga medvetenheten successivt växer. I följande egenkon-

struerade figur sammanfattas och beskrivs dessa. 

 

 

                                                  

Stadie 1                                                        Stadie 2 

Pseudoläsning 

Ett barn ”låtsasläser” ord som det 

känner igen eller som det kan förstå 

utifrån sammanhanget. Exempelvis 

sin namnskylt på förskolan. 

Logografisk läsning 

Ett barn memorerar bilder av ord som 

det kan komma ihåg och läsa rent vi-

suellt. Barnet kan därför ofta inte läsa 

andra böjningsformer av den memo-

rerade ordbilden. Kontexten stödjer 

även här läsandet.  

Pseudoskrivning 

Ett barn börjar försöka formulera 

egna tecken / figurer i skrift. Detta ty-

der på att hen har förstått att det ta-

lade språket kan formuleras i skrift. 

Logografisk skrivning 

Ett barn skriver av ord och bokstäver 

men kan inte den alfabetiska princi-

pen. Skrivandet kan därav snarare 

betraktas som ett ritande av ordbil-

der.  

 

Stadie 3                                                   Stadie 4 

Alfabetisk-Fonemisk läsning 

Ett barn kan koppla ihop språkljuden 

(fonemen) med bokstäverna (grafe-

men). Barnet kan därmed avkoda. 

Stadiet är omfattande, läskunnig-

heten är därför ofta väldigt varierad. 

Ortografisk läsning 

Ett barns läsningen är automatiserad. 

Det innebär att barnet på en gång kan 

avläsa ordet (morfemet) och att det 

samtidigt är medveten om bokstä-

verna (grafemen) i ordet. 

  Alfabetiskt- Fonemisk skrivning 

Ett barn kan skriva olika ord genom 

ljudning. Vissa kan även skriva ord 

som inte är ljudenliga. Variationerna 

mellan barns förmågor i detta stadie 

är stora. 

 

Ortografiskt skrivande 

Ett barns stavning är automatiserad. 

Det behöver därför inte reflektera lika 

mycket över grafemen. Variationer 

förekommer dock mellan barnen. 

Figur 2. Läsningen och skrivningens fyra stadier (Wolff 2017 s. 3–6). 

 

 

2.2.5 Valet av läs- och skrivinlärningsmetod 

Genom historien har det visat sig att olika trender inom läs och skrivundervis-

ning har kommit att prägla pedagogers arbete. En risk med detta är att pedago-

ger låter aktuella trender styra valet av metod istället för att det själva väljer en 
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lämplig metod för sin klass (Tjernberg 2013 s. 25). I forskning av Myndigheten 

för skolutveckling (2007 s. 34–35) beskrivs också att det länge har diskuterats om 

huruvida ”ljudmetod” (phonics) eller ”helordsmetod” (whole language) ska an-

vändas i läs och skrivundervisningen. Med andra ord innebär det en fråga om 

läs och skrivundervisningen ska utgå från språkets mindre enheter, bokstäverna, 

eller utifrån de större enheterna, orden. Deras forskning visar emellertid att va-

let av metod inte har den avgörande betydelse som tidigare har framhållits. 

Istället förespråkas en mix av metoder. 

 Redan på nittiotalet beskrev också Liberg (1990 s. 151–152) att hon öns-

kade flytta fokus från valet av metod till valet av text. För henne var och är språ-

ket det centrala i undervisningen och olika metoder ses som tekniker som vid 

behov kan användas för att lyfta fram språkets grammatiska sida. Hon tillägger 

även att det finns en tradition inom skolan av att låta läsning föregå skrivande. 

Läsning och skrivning undervisas då som separerade enheter. När så sker be-

gränsas elevernas möjligheter att arbeta med personliga texter. Alla elever lär 

sig inte heller att läsa genom att läsa utan en del lär sig läsa genom att skriva, 

menar Liberg (1990 s.155).  Berg menar vidare att språkets olika former hör ihop 

och utvecklar varandra, ”talspråkande (talande och lyssnande) och skriftspråk-

ande (läsande och skrivande) är ömsesidigt beroende av varandra och stödjer 

varandras utveckling”, berättar hon (2011 s. 22).  

 

2.2.6 ASL- Att skriva sig till läsning 

En läs och skrivinlärningsmetod som utgår från en social syn på lärande och 

som sker med stöd av digitala verktyg är ”Integrated Write to Learn” (iWTR) 

(Genlott & Grönlund 2013 s. 99). I Sverige är metoden känd som ”Att skriva sig 

till läsning” (ASL) (Hultin 2014 s. 15). Inom denna metod väntar barnen med att 

skriva för hand till i årskurs 2. Fram till dess sker skrivning enbart på datorer 

med stödfunktioner i form av exempelvis talssyntes, stavningskontroll och ta-

lande tangentbord. Syftet med det är att eleverna ska få fokusera enbart på de 

kognitiva delarna av läsandet och skrivandet, att lära sig konstruera bokstäver 

för hand beskrivs som en motorisk färdighet (Hultin 2014 s. 15 – 

16).   

Metoden kan i praktiken komma att utformas på olika sätt om didaktiska 

hänsynstaganden görs. Det vill säga, om pedagogen i sin planering av under-

visningens hur även tar hänsyn till undervisningens vad och varför samt eleverna 

ifråga (Hultin 2014 s. 19). Genomgående för metoden är emellertid vikten av 

socialt samspel och interaktion kring text. I både Genlotts & Grönlunds (2013 s. 
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101) samt Hultins och Westmans forskning (2014 s. 16–18) framgår detta tydligt. 

I båda studierna går det också att urskilja tre olika faser i skrivandet. Nedanstå-

ende figur illustrerar dessa faser. 

 

 

            Fas 1                                     Fas 2                                    Fas 3 

    

        Välja genre                                                                        Feedback 

      insamla kunskap                        skriva                             Korrigering 

                                                                                               Publicering  

 

 

Figur 3. Skrivprocessens tre faser i läs- och skrivinlärningsmetoden ASL. 

 

I fas 1 diskuterar pedagogen och eleverna tillsammans vad de ska skriva. Där-

efter undersöks olika exempeltexter där typiska kännetecken för den valda gen-

ren urskiljs. I fas 2 börjar eleverna sedan skriva, enskilt eller parvis vid en dator. 

I sitt skrivande ges eleverna då stöd och inspiration utifrån information i steg 1. 

De uppmuntras även att kommunicera med varandra och pedagogen för att på 

så sätt ges ytterligare stöd. I den slutgiltiga fasen läser eleverna sedan igenom 

sin text. Därefter läser pedagogen texten och ger feedback och korrigeringar görs 

innan texten skrivs ut (Hultin 2014 s. 16–17). I Genlott och Grönlunds fall (2013 

s. 101) publicerades texterna dessutom antingen på en hemsida eller i ett delat 

dokument. Därav kunde elever, föräldrar och pedagoger även kommunicera om 

texterna i efterhand. För eleverna innebar det också att undervisningen fick ett 

verkligt syfte.  

Resultatet av forskningen visar också på att eleverna gjort framsteg inom 

såväl läsning som skrivning genom metoden iWTR/ASL. I Genlott och 

Grönlunds fall (2013 s.103) framkom exempelvis att metoden iWTR genererade 

både bättre läs och skrivkunnighet hos eleverna än undervisning som skedde 

med traditionella medel. Framförallt framkom en stor skillnad i elevernas skri-

vande. I iWTR- gruppen kunde alla elever producera en läsbar text med stöd av 

datorn och dess funktioner. Elever som inte kunde läsa kunde också ta del av 

klasskompisars texter via talsyntesen. Alla elever kunde därmed läsa och kom-

mentera sina klasskompisar texter. Eleverna som undervisades genom iWTR 

skrev också betydligt längre texter inom fler genrer i jämförelse med den andra 

elevgruppen.  

I Hultin och Westmans forskning beskriver också pedagogen Mona Wik-

lander (2014 s. 27–32) framgångarna i arbetet med ASL. Eleverna knäckte läs-
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koden snabbare, Omotiverade elever kunde motiveras, stavningen förbättrades 

och texterna utvecklades. Genlott & Grönlund (2013 s. 103) beskriver dessutom 

att metoden bidrog till fler diskussioner och ett ökat samarbete runt texterna.  

 

 

3 Metod 

För att få en bra inblick i hur pedagoger arbetar med digitala verktyg har en 

kvalitativ metod använts i denna studie.  Det empiriska materialet är insamlat 

genom intervjuer med pedagoger, elever och har även kompletterats med ob-

servationer. I min datainsamling har tankarna vandrat mellan den empiriska 

verkligheten och min teoretiska utgångspunkt. Teorin har använts för att stu-

dera praktiken och praktiken har använts för att bekräfta teorin, vilket kan be-

skrivas som ett abduktivt arbetssätt (Forsling 2017 s. 66). I följande del beskriver 

jag datainsamlingsprocessen mer ingående. 

 

3.1 Val av metod 

Kvalitativa metoder används med fördel när vi vill inhämta information om 

samhälleliga fenomen, till exempel om organisationer, relationer eller andra 

konstruktioner som påverkas av samhället. Denna information insamlas som re-

gel genom observationer, intervjuer eller granskning av text. I mitt fall finns ett 

intresse av att undersöka hur pedagoger arbetar med läs och skrivinlärning ge-

nom digitala verktyg. Som tidigare nämnts har skolan under senaste år föränd-

rats i samband med vårt digitaliserade samhälle. Undervisningen genom digi-

tala verktyg kan därför förstås som ett samhälleligt fenomen som min studie 

syftar till att inhämta information om. Pedagogen och dennes praktik är fokuset 

för mitt intresse och det är också där relevant information finns att hämta. Min 

uppfattning är därav att samtal med elever och pedagoger och betraktande av 

praktiken kan generera relevant information. Syftet är som sagt inte att finna 

generaliserbara eller mätbara data (Ahrne & Svensson 2015 s. 8–10). Syftet är att 

få mer kunskap om hur en digitaliserad läs och skrivpraktik kan struktureras.   
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3.1.1 Forskningsetiska principer 

I forskningen har hänsyn tagit till de fyra forskningsetiska principerna, ” In-

formationskravet”, ”Samtyckeskravet ”, ”Konfidentialitetskravet”, ” Nyttjande-

kravet” formulerade av Vetenskapsrådet (1990 s. 7–14).  Samtliga informanter i 

studien har därmed fått ta del av studiens syfte. Utifrån denna information har 

de sedan själva valt att medverka. Pedagogerna har bekräftat detta samtycke 

muntligt eller via mejl. För eleverna har samtycke istället erhållits skriftligt från 

både vårdnadshavare samt eleven själv. Deltagarna har också garanterats ano-

nymitet samt gjorts medvetna om att informationen endast kommer användas i 

denna studie. 

 

3.1.2 Urval 

De tre ingående skolorna i studien är alla mellanstora skolor i Jämtlands län. På 

samtliga skolor har det funnits någon eller några pedagoger som varit bekant 

med mig sedan innan. Det är också denna bekantskap som har legat till grund 

för detta urval. Genom dessa bekantskaper var det lättare att få kontakt och ge-

hör angående datainsamlingen för studien. Urvalet kan därför beskrivas som 

ett ”bekvämlighetsurval” (Christoffersen & Johannessen 2015 s. 57). Valet av pe-

dagoger och elever kan i sin tur även beskrivas som ett ”kriteriebaserat urval” 

(Christoffersen & Johannessen 2015 s. 56). Med det menas att de studerade klas-

serna, pedagogerna och eleverna valdes utifrån kriteriet årskurs. Min önskan 

var att få intervjua samt observera pedagoger och elever i årkurserna 1–3. För-

hoppningen var därigenom att få en bild av hur digitala verktyg används i ele-

vers läsning och skrivning samt eventuella åldersrelaterade skillnader i använ-

dandet. De intervjuade eleverna valdes dessutom utifrån kriteriet kön. Elev-

grupperna bestod därmed av 50 % flickor och 50 % pojkar. Syftet med det var 

att flickor och pojkar skulle representeras på ett likvärdigt sätt i studien. Antalet 

informanter har begränsats och valts utifrån studiens omfattning och tidsram 

( Christoffersen & Johannessen 2015 s. 53–54). 

 

3.1.3 Genomförande 

Avsikten var från början att studera tre skolor på ett likartat sätt. Studien skulle 

därigenom ha omfattat 3 klasslärare, 3 specialpedagoger och 3 speciallärare 

samt 3 elevgrupper i årskurs 2. Efterhand visade de sig dock att endast två av 

skolorna hade tillgång till speciallärare i svenska och endast en av dessa speci-

allärare ställde upp på intervju. En av specialpedagogerna arbetade också 50% 

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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på två av de skolor som ingick i studien. Ytterligare en informant föll därav bort. 

I kontakten med en pedagog uppstod också ett missförstånd om klassens års-

kurs. Eleverna visade sig vid intervjutillfället gå i årskurs 3. Med tanke på stu-

diens begränsade tid valde jag emellertid att genomföra intervjun och observat-

ionen. Efter noggrant övervägande valdes också en årskurs 2 bort för en årkurs 

1. Därigenom kunde studien istället inriktas på att ge en inblick i hur årskur-

serna 1–3 arbetar med digitala verktyg och läs och skrivinlärning. I studien har 

därmed tre pedagoger med egna klasser inom årskurs 1–3 deltagit. Dessa tre 

pedagoger har befunnit sig på olika skolor. Två specialpedagoger och en speci-

allärare i svenska har också intervjuats. I varje klass har också gruppvisa elevin-

tervjuer gjorts. Elevgrupperna har bestått av fyra elever, två pojkar och två 

flickor. Därtill har observationer av elevernas arbete med digitala verktyg i 

svenska genomförts i varje klass.  

 

3.1.3.1 Intervjuer 

Intervjuer beskrivs av Christoffersen & Johannessen (2015 s. 83–84) som en 

strukturerad dialog där informanter ges möjlighet att förmedla information om 

sina erfarenheter och sina åsikter. Intervjuaren kan i en intervju också inrikta 

sina frågor mot forskningens syfte och därmed utvinna relevant information. 

Det finns även möjlighet att följa upp svar med följdfrågor. Mot denna bakgrund 

har intervjuer också medvetet fått utgöra min främsta källa till data. Samtalen 

med informanterna har skett utifrån öppna frågor där varierade svar har varit 

möjliga. Modellen för intervjuerna kan därför beskrivas som semistrukturerad 

intervju ( Christoffersen & Johannessen 2015 s. 85). Syftet med denna struktur 

har varit att generera information som är intressant för frågeställningen utan att 

försöka påverka informanternas svar. Inför intervjun har informanterna givits 

information om mig och studiens syfte. De har även fått information om inter-

vjuns längd (ca 45 min) och inriktning samt garanterats anonymitet. Inlednings-

vis har också enklare frågor om informantens yrkesroll och verksamma år an-

vänts för att skapa en lättsam stämning. Intervjuns kontext valdes även av in-

formanterna för att miljön för intervjun skulle kännas trygg (Christoffersen & 

Johannessen 2015 s. 86–89). 

 

3.1.3.2 Elevintervjuer 

Valet att även intervjua elever i denna studie är ett beslut som delvis baserar sig 

på min teoretiska utgångspunkt. Barnen ses som viktiga medskapare av den 

kunskap som de tillgodogör sig. För att undersöka hur digitala verktyg samver-

kar med deras läs och skrivinlärning är det enligt mig därför viktigt att få ta del 

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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av deras perspektiv på detta arbete. Ahrne och Svensson (2015 s. 68–69) beskri-

ver också att barnens uppfattning är viktig när vi vill undersöka utfallet av vissa 

metoder. Deras uppfattning kan ibland skilja sig anmärkningsvärt från de vux-

nas. Förutom ett föräldramedgivande fick eleverna även själva ta ställning till 

om de ville delta eller ej. Utöver den information som alla informanter fick ta 

del av så gavs barnen vid intervjutillfället även ytterligare information om inter-

vjuprocessen och relevanta begrepp, exempelvis digitala verktyg. På så sätt för-

bereddes eleverna inför intervjuerna eftersom de, till skillnad från vuxna re-

spondenter, kan antas ha få erfarenheter av liknande situationer. Frågorna var 

också förenklade samt färre till antalet, vilket gjorde att intervjuerna kunde ge-

nomföras på cirka 20 minuter. Därtill påpekade jag att inga svar är rätt eller fel 

(Ahrne och Svensson 2015 s.73–75). 

 

3.1.3.3 Observationer 

Observationerna har omfattat två lektioner i svenska på två av skolorna och en 

lektion på den tredje skolan. Att det endast blev en lektion på den tredje skolan 

berodde på det faktum att jag upplevde att pedagogerna var tveksamma till min 

närvaro i klassrummet. Därför valde jag medvetet att endast be om att få delta 

under en lektion. Mina tidigare erfarenheter, min teoretiska utgångspunkt och 

min frågeställning har naturligtvis påverkat fokuset för observationerna.  Sam-

tidigt har det funnits en intention att observera med ett öppet sinne för att inte 

utesluta någon viktig information (Christoffersen & Johannessen 2015 s. 66–70).  

Under observationerna har eleverna varit medvetna om min närvaro och mitt 

syfte. Vid behov har observationerna även följts upp med frågor till pedagogen 

och eleverna. Min roll som observatör kan därför beskrivas som en ”observe-

rande deltagare” (information (Christoffersen & Johannessen 2015 s. 75). Under 

samtliga tillfällen har också korta fältanteckningar gjorts. 

 

4 Resultat 

I denna del presenteras relevanta delar ur studiens data. Informationen har tran-

skriberats, sorterats och valts utifrån dess betydelse för frågeställningen. För att 

underlätta läsningen av resultaten har tre huvudrubriker utformats. Dessa ba-

serar sig på de tre grupper som informanterna kan indelas i, pedagoger, speci-

alpedagoger/ speciallärare och elever. Samtliga pedagoger har även givits ett 

fiktivt namn på P medan speciallärare och specialpedagoger har fiktiva namn 

som börjar på S. I citat där namn förekommer så ersätts även dessa med fiktiva 

https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
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namn. De tre ingående elevgrupperna omnämns istället enbart som elever eller 

definieras utifrån årskurs. Under huvudrubrikerna finns underrubriker, formu-

lerade utifrån frågeställningens intressen. Här presenteras och sammanfattas in-

formanternas svar samt relevant data från observationerna. I tabellen nedan ges 

en överblick över samtliga pedagogers fiktiva namn, profession och position på 

skolan idag. 

 

Fiktivt namn            Profession           Antal år i yrket     Arbetar idag som 

Petra Pedagog 10 år Pedagog i åk 1 

Pandora Pedagog 32 år Pedagog i åk2 

Patricia Pedagog 5 ½ år Pedagog i åk 3 

Sibylla Specialpedagog 10år Specialpedagog 

Stina Specialpedagog 15 år Specialpedagog 

Sally Speciallärare 2år Speciallärare 

Figur 4. Tabell över studiens pedagoger, specialpedagoger & speciallärare. 

 

4.1 Pedagoger om digitala verktyg och läs-skrivin-
lärning 

I följande del beskrivs de digitala verktyg och metoder som de tre deltagande 

pedagogerna har använt och använder i sin läs- och skrivundervisning. Därtill 

berättar pedagogerna om hur de digitala verktygen används och varför. Avslut-

ningsvis presenteras de nackdelar som pedagogerna upplever med digitala 

verktyg. 

 

4.1.1 Vilka digitala verktyg och metoder används?  

Hos samtliga pedagoger används både Ipads och Chromebooks. Det senare 

verktyget är en dator utan hårddisk där olika nätbaserade program och tjänster 

används. Vanligast förekommande är emellertid Chromebooks. Detta beror på 

att skolorna har flest enheter av dem. I Patricias klass har även några elever egna 

Ipads som de utför i stort sett allt sitt skrivande på. På både Ipads och 

Chromebooks finns stödfunktioner som talsyntes och ordbehandlare. I Patricias 

klass erbjuds också andraspråkseleverna stöd genom programmet inläsnings-

tjänst. Patricia berättar, 

 

Andraspråksbarn, dom kan ju få läromedlena upplästa (paus) på sitt hemspråk. 

Om de, för rena faktakunskaper. Men sen även om vi har till exempel NO eller 

SO- boken så kan dom ju få den uppläst på svenska å samtidigt har man boken 

framför sig så kan dom följa med. 
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Programmet underlättar därigenom andraspråksbarnens deltagande i under-

visningen menar Patricia. I hennes praktik används de digitala verktygen dag-

ligen, ”inte för alla elever kanske, men för vissa elever varje dag (paus) för det 

är ett hjälpmedel när dom ska skriva” säger hon. Med hjälp av verktygen försö-

ker Patricia att stödja eleverna i deras lärande. Verktygen används även för att 

utmana eleverna i skrivandet. Till exempel genom att eleverna får, ” skriva en 

saga tillsammans, att man bollar idéer…Man får en, en felstavad saga som jag 

kanske har skrivit å så får dom förbättra den” säger Patricia.  

I sin undervisning använder Patricia också hemsidorna Elevspel.se och 

Bingel.se. Dessa sidor använder hon för att ge eleverna individuell extraträ-

ning, ”Elevspel är ju en sida där man kan gå in och mängdträna. Det kan ju vara 

allt ifrån att stava ord, att kunna, eh, hitta, eh, asså, mängdträna på lång och kort 

vokal. Det kan va synonymträning, alltså det är som ett spel man gör”.  På 

Bingel.se erbjuds liknande tjänster. Denna hemsida innehåller webbversioner 

och spel som utgår från tryckta läromedel, beskriver Patricia. Eleverna kan ex-

empelvis träna på det mesta inom läsning och skrivning. Dessa hemsidor an-

vänds även av Petra för att vid behov ge eleverna extraträning på något speci-

fikt, ”Åsså använder vi ju eleverspel.se å sånt därn’t när man behöver gnugga 

nånting särskilt”, säger hon.  

Samtliga pedagoger arbetar även med Googles drives molntjänster, ett 

koncept som de båda kommunerna har köpt in licenser till. En av dessa tjänster 

är Google Classroom, ett digitalt klassrum, en tjänst som nyttjas av både Petra 

och Pandora. I Classroom sparas elevernas texter per automatik och pedagogen 

kan hela tiden följa skrivandet och ge direkt feedback till eleverna via kommen-

tarer. Stödfunktioner som talsyntes finns även tillgängligt. Petra beskriver att 

hon har använt detta program lite olika beroende på elevernas ålder, 

 

 till exempel i trean, då gjorde vi ju ett projekt där dom skulle skapa ett manus, ett 

vara vänner manus i stort sett. Å då kunde jag sitta på min dator å läsa deras 

dokument å kommentera samtidigt som dom skrev. Men just nu är dom för små 

för det.  

 

Pandora som även hon använder Google Classroom säger vidare att hon använ-

der Classroom för att, ”kunna lägga ut uppgifter. Å där blir det ju då i sin tur 

antingen ett Google docs eller ehm, ett Word som jag kanske har förskrivit med 

frågor eller rubriker, eller med uppgifter”. Utöver Google Drives tjänster brukar 

Pandora också använda Bookcreator, ett program där eleverna kan skapa egna 
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böcker med bilder, filmer, ljud, färger. Petra och Pandora använder även pro-

jektorn för att exempelvis kunna studera och skapa text tillsammans med ele-

verna. 

I samtliga av studiens ingående klasser har pedagogerna även arbetat med 

läs och skrivinlärnings metoden ASL i årskurs 1, ” ASL då tänker jag bara i ettan 

å så sen så skriver man, eh, asså tills dom har knäckt koden, själva, tills dom inte 

behöver det längre, å höra med talsyntes” berättar Petra. Enligt hennes beskriv-

ning ses ASL som ett sätt för eleverna att ”knäcka koden”, och när eleverna se-

dan har gjort de, ”då lär man dom använda det som ett hjälpmedel, precis som 

vi lär dom använda miniräknare” säger hon. Med ”dom” avser Petra de digitala 

verktygen. Med andra ord använder Petra först den digitala metoden ASL för 

att utveckla elevernas läsande. Därefter fungerar de digitala verktygen som ett 

stöd i elevernas skrivande. Likaså Patricia använder ASL på detta sätt. Hon sä-

ger:  ”Vi har ju gått ifrån att lära sig läsa genom att skriva till att nu bara skriva”, 

säger hon. Pandora berättar vidare om hur hon har arbetat med elevernas läs 

och skrivinlärning genom ASL: 

  

När dom var i ettan då skrev vi ju antingen oftast bara ord till den bokstav vi 

jobbade med. Å då skrev dom ju två och två så dom samarbetade vid en dator. 

Och (paus) listade ord å så småningom blev de mer och mer meningar å mer tex-

ter. Å det här kopierade jag, eller skrev ut å sen så fick dom jobba med papperet 

också satt dom fick ringa in ljudet sen efteråt å färglägga å rita till 

 

Utöver detta arbetssätt så beskriver Pandora även att hon ibland har utgått ifrån 

Christer Frimans version av ASL. I hans version av metoden förordas att ele-

verna ska ges möjlighet att lära sig bokstäver och bokstavsljud med många sin-

nen. Pandora förklarar: 

 

det bygger lite på att för varje bokstav eller varje ljud så får dom jobba både på att 

skriva ord, att måla bilder, att kanske jobba med något motoriskt. Att på J så jong-

lerar vi, på H så hoppar vi. Satt man har haft fyra stationer som dom roterar på.   

 

I läs- och skrivundervisningen har Pandora därav även arbetat med bokstavs-

stationer. Exempelvis säger hon att, ”Jag har haft motorik, jag har haft nån skriva, 

rita å så praktiskt, att de kanske har varit, jamen på B så ska vi vika en buss å så 

måla den”.  Pandora säger vidare att hon i sin läs och skrivundervisning sällan 

arbetar enbart med en metod, ”sen är det ju så att jag följer ingen metod till 

punkt å pricka. Jag blandar å ger och tar det jag tror passar barnen”. Petra be-

skriver även hon att arbetet med ASL vid behov kompletteras med andra digi-

tala program och appar,  
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vi skriver ASL, Att skriva sig till läsning, enligt, typ, Tragetorns. Eh, en dag i 

veckan minst. För elever som behöver gnugga nånting särskilt så kan jag använda 

appar på Ipaden. Eh för att få lite språkträning. Vi använder, eh, magiska kulans 

webbövningar, eh, lite olika (ler).  

 

Alla pedagogerna lyfter också en app som heter Skolstil. En app som de ofta har 

använt i arbetet med ASL då den innehåller stödfunktioner som talsyntes och 

ordbehandlare. Pandora ger en mer utvecklad beskrivning av den, 

 

Sen har jag använt skolstil. Å det är ju det här där man kan skriva å få extra linjer 

å man kan också få (paus), skolstil 2 finns ju som en app på Ipads så den hade jag 

mycke i ettan. Där dom kan få det uppläst, de dom skriver så dom hör ljudet. 

 

I både Petras och Pandoras tidiga läs- och skrivundervisning får eleverna emel-

lertid även skriva för hand. I Pandoras praktik ges eleverna i årskurs 1 dock bara 

en kort introduktion till handskrivandet, ”en grundläggande genomgång, lite 

basic sådär i ettan med hur bokstäverna ska skrivas. Men vi har ju inte skrivit 

alls i den omfattningen som jag gjorde för 5–10 år sedan” säger hon.  Att så sker 

beror enligt henne på att eleverna har lättare för att skriva när de är lite 

äldre, ”rent motoriskt är dom kanske lite mer mogna när dom har blivit lite äldre” 

säger hon. Därav tycker Pandora att det kan vara bra att vänta till årskurs två 

innan arbetet med handskrivning utökas. I Petras undervisning inkluderas där-

emot välskrivning dagligen redan i årskurs 1, en aktivitet som hon motiverar 

genom uttrycket ”jag är väll lite gammaldags, jag tycker ändå att man ska kunna 

skriva, å kunna klara sig utan digitala hjälpmedel”. Varje vecka avsätts emeller-

tid även tid för ASL på Chromebooks,  

 

”Vi har ju en fast lektion i veckan då vi alltid plockar fram dom och kör ASL. Å 

sen så försöker vi ju integrera svenskan i andra ämnen å då försöker vi ju, om vi 

ska skriva faktatexter i nått annat ämne så försöker vi göra det (paus) det, digitalt 

så att de ska få träna” 

 

I både Pandoras och Petras praktik framkommer därmed att skrivandet sker 

både för hand och på dator. I Petras praktik finns däremot mer tid avsatt för 

handskrift. 

 

4.1.2 Hur arbetar eleverna med digitala verktyg?  

I arbetet med digitala verktyg beskriver Patricia, något tveksamt, att eleverna 

arbetar ungefär ”fifty-fifty”, enskilt eller i par med digitala verktyg. Det vill säga, 

eleverna arbetar ungefär lika mycket i par som enskilt. Under observationen 
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framkom emellertid att eleverna under arbetet med ASL främst har arbetat i par. 

Petra beskriver också hon ett arbete som sker både enskilt, parvis eller i mindre 

grupper. I arbete med ASL låter Petra däremot alltid eleverna skriva i par, precis 

som metoden föreskriver. Petra beskriver anledningen till det parvisa arbetet i 

följande citat ”eftersom de får samarbeta så kommer de ju längre än vad de hade 

kommit själv”. Pandora låter även hon eleverna arbeta i par. I likhet med Petra 

säger hon att eleverna då kan ta stödja varandra under skrivandet, ”jag tycker 

det har många fördelar eftersom om den ena inte kommer ihåg å ta stor bokstav 

så brukar oftast den andra poängtera å säga till”.  

I arbetet med ASL på Chromebooks sker skrivandet därmed övervägande 

parvis i samtliga praktiker. Petra nämner även att det är viktigt att pedagogen 

gör nödvändiga anpassningar i sin undervisning med digitala verktyg, ”Jag tror 

inte att digitala verktyg i sig kan erbjuda någon utmaning. Men jag tror att (paus) 

det finns (paus) flera nivåer som man kan ta hjälp av digitalt” och ”det är ändå 

läraren som måste anpassa”.  Enligt henne är det därav viktigt att pedagogen 

funderar över vad syftet med användningen utav digitala verktyg. 

 

4.1.3 Varför används digitala verktyg och metoder? 

Patricia beskriver att de digitala verktygen gör det möjligt för alla elever att delta 

i undervisningen, framförallt i de olika skrivaktiviteterna som förekommer, ”jag 

har ju då ett par i klassen som, skulle inte dom få skriva på Ipad eller dator så 

(paus) så skulle inte deras skolvardag fungera…alls”.  Patricia menar därav 

också att det är viktigt att tänka på syftet med en uppgift, ”är det att de ska 

kunna skriva en berättelse till exempel (paus) då ska inte deras berättelse, eh, 

alltså skrivförmågan att kunna skriva en berättelse ska inte förhindras för att du 

har svårt att forma bokstäver” menar hon.  

Vidare beskriver Patricia också att eleverna blir mer motiverade att skriva 

när de får göra det på digitala verktyg. Användningen av dem ”maskerar en 

tråkig uppgift” menar hon. Petra lyfter också verktygens förmåga att motivera 

eleverna att träna på det som de behöver, ”hade vi bara haft att, du ska skriva A 

här, eller du ska läsa dom här orden (paus) fysiskt, på ett papper. Då hade det 

ju varit ganska (paus) tråkigt”. För Petra är en fördel därför att de digitala verk-

tygen erbjuder ytterligare sätt att variera undervisningen, ”det är ett sätt att 

komma åt å nöta lite” beskriver hon. Pandora beskriver i likhet med Petra och 

Patricia att de digitala verktygen bidrar till en mer varierad och underhållande 

undervisning, ”det blir mycke, mycke roligare om du till exempel kan använda 

en tjänst som Bookcreator. Fantasin drar ju iväg och de gör jättefina jobb” säger 
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hon. Dessutom menar Pandora att elevernas skrivande underlättas av de digi-

tala verktygen: 

 

om man tycker det är lite jobbigt, rent motoriskt, att få till det så tryter ju orken 

oftast. Å det är väll det som gör att jag tycker att datorerna är ett bra hjälpmedel. 

Du kanske kan ljudet, å du kan hitta igen tangenten men det är jättejobbigt för dig 

att forma bokstäver. 

 

Enligt Pandora finns det därmed elever som kan bokstäverna och bokstavslju-

den men som däremot inte alltid kan skriva för hand. På datorn kan dessa elever 

emellertid oftast få till en text. Patricia berättar även att eleverna ibland tappar 

bort sig när de försöker skriva en berättelse för att det går så mycket energi till 

formandet av bokstäver:  ”det tar sån kraft att forma bokstäver att berättelsen 

försvinner ur mitt huvud” berättar hon utifrån ett elevperspektiv. Pandora till-

lägger dessutom att: ”ska dom sitta och skriva för hand har dom inte lika lätt å 

se texten. Å dom orkar inte heller sudda och gå tillbaka”.  Därför menar hon att 

de digitala verktygen gör det lättare för eleverna att: 

 

både läsa och skriva. Därför att de har mycket lättare att läsa sina egna texter 

(paus). Å dom har mycket lättare att läsa kompisarnas texter. Å dom har mycket 

lättare å skriva. 

 

Pandora som har arbetat i många år som pedagog har också ofta varit med och 

provat olika bedömningsstöd för svenskämnet ifrån Uppsala universitet.  När 

eleverna har genomgått bedömningsstöden har de fått välja om de vill skriva för 

hand eller på dator. Därigenom har det blivit tydligt för Pandora att de eleverna 

som använder dator i sitt skrivande också skriver längre texter, ”jag ser ju på 

texterna att dom skriver mycke, mycke längre texter än dom som lämnar in för 

hand” säger hon. Genom de digitala verktygen har Pandora också kunnat förse 

sina elever med verkliga mottagare för sitt skrivande. Bland annat har hon tidi-

gare haft en blogg… ”När jag hade bloggen då var den ju, den va ju öppen för 

allmänheten. Å då la vi ju ut mycket av deras skolarbeten”. Denna publicering 

bidrog enligt Pandora till en ökad motivation och stolthet hos eleverna. Hon 

själv såg det även som betydelsefullt att elevarbetena inte bara ”stannade inn-

anför klassrummets fyra väggar”. 

Petra säger fortsättningsvis om digitala verktyg:  ”Jag tycker det är skitbra, 

mest för talsyntesen. Att dom får direkt feedback på om de skriver rätt bokstav 

eller om dom har letat upp rätt fonem till rätt, eh, eller rätt grafem till rätt fonem”. 
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Patricia uttrycker i likhet med Petra att talsyntesen erbjuder ett bra stöd i skri-

vandet för eleverna. Därtill belyser hon även de digitala verktygens användan-

det ur ett mer praktiskt perspektiv: 

 

det bästa är ju att man kan skriva långa texter, man kan gå tillbaka å ändra å re 

alltid finns kvar. Särskilt med Google Drive där de sparas automatiskt. Det finns 

kvar, spelar ingen roll vilken dator jag tar. 

 

Samtliga pedagoger kan som synes urskilja ett flertal fördelar med de digitala 

verktygen. Framförallt betonas de stöd som de olika digitala funktionerna kan 

erbjuda eleverna under sitt skrivande och läsande. 
 

4.1.4 Nackdelar med digitala verktyg och metoder 

Alla pedagogerna tycker att tekniken är bra när den fungerar men beskriver att 

den inte alltid gör det.  Pandora säger även att arbetet med digitala verktyg för-

utsätter: ”bra uppkopplingar på nätet”. Detta är något som de tidigare har haft 

problem med. Hon skulle också vilja att alla elever fick en egen dator: ”jag öns-

kar att det va bättre. Jag vill ju ha en-till-en”. Petra upplever också hon att det 

finns en begränsad tillgång till digitala verktyg men att det nu är lite bättre se-

dan de, ” fick ett tillskott på Chromebooks”. Samtidigt tycker Petra att 

Chromebooks kan vara svårare att hantera för eleverna i jämförelse med vanliga 

datorer, ”nu är det ju Chromebooks som vi har å då måste man ju kunna logga 

in å kan man inte det så blir det ju svårt. Med en dator kan man ju ta bort det 

steget”. Pandora upplever tvärtom att Chromebooks är enkla för eleverna att 

använda, ”Chromebooksen är otroligt lätt för eleverna att använda, det är väl-

digt lite krångel” säger hon. Däremot upplever hon att utbudet av skönlitterär 

läsning är väldigt begränsat på digitala verktyg, ”Jag tycker att jag borde ha mer 

tillgång till programvaror som tränar dom i läsning å skrivförståelse, å det är 

väll kanske jag som inte hittat eller (paus) att det kanske finns mindre”. Hon 

säger också att utbudet av program och appar är bättre till Ipads i jämförelse 

med till Chromebooks.  

 Patricia beskriver därtill att eleverna ibland kan uppleva att de blir jobbigt 

att skriva för hand när de har skrivit på dator: ”en nackdel kan ju va att man då 

tycker att det blir väldigt jobbigt när man då ska skriva för hand, för de får ju 

skriva för hand också” säger hon. Pandora tar också upp elevernas skärmtid och 

frågar sig: ”Hur mycket ska vi sitta vid skärmar?”. För henne är den sociala in-

teraktionen med andra människor viktig. Därför tycker hon också att det är vä-

sentligt att fundera över skärmtiden. 
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4.2 Specialpedagoger och speciallärare om digitala 
verktyg & läs-skrivinlärning 

I denna del beskrivs hur specialpedagogerna och specialläraren uppfattar och 

använder digitala verktyg i sin profession. Därtill beskriver de också varför de 

använder digitala verktyg samt olika nackdelar med dem. 

 

4.2.1 Vilka digitala verktyg och metoder används? 

Sally som är speciallärare i svenska uppvisar ett stort intresse för digitala verk-

tyg. Framförallt är hon väldigt intresserad av den digitalt baserade metoden Att 

skriva sig till läsning (ASL), ett intresse som hon utvecklade under arbetet med 

sitt eget examensarbete i speciallärarutbildningen… 

 

Jag jobbar jättemycket med Ipads, eh…När jag läste min speciallärarutbildning 

då skrev jag min D-uppsats, eh, som heter (paus) ”Att skriva sig till läsning, en 

metod för alla”. Satt jag brinner ju för det, eh, för den metoden. Å då blev de så 

att när jag började här så, man hade Ipads här och man jobbade med Ipads men 

man jobbade inte speciellt mycket med att skriva sig till läsning, eller som många 

kallar det nu STL- skriva sig till lärande.  

 

 Sedan Sally började på skolan har därav arbetet med ASL implementerats mer 

och mer hos klasserna F-3… 

 

Nu har det blivit så att nu kör jag det i ettan, regelbundet, eh, ett pass i veckan. 

Eh, å jag kör det också i tvåan. I en tvåa i alla fall och den andra läraren i tvåan, 

hon kör det själv eh, å sen har jag också varit med å hjälpt till i trean. Å nu ska jag 

jobba i förskoleklass lite före jul också. 

 

Eleverna jobbar emellertid inte enbart med digitala verktyg genom ASL säger 

Sally. De flesta pedagogerna använder även digitala verktyg i andra ämnen. Ex-

empelvis används den tidigare nämnda nätsidan Bingel, där eleverna kan arbeta 

med uppgifter inom samtliga skolämnen. Därtill använder Sally också ytterli-

gare ett antal digitala program och appar i svenska:  

 

När jag jobbar med enskilda elever då, eller har såna här små grupper, då jobbar 

vi med ett spel som heter ”Spel ett” som kommer från det finska Lukimat. Eh, å 

där tränar man ju asså den allra första avkodningen. Förskoleklassarna vet jag 

jobbar jättemycket med Bornholm, den appen, Å sen så är det hel del, många olika 

appar som jag vet att vi har i ettan. När dom har jobbat färdigt med ASL.  
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Utöver ASL, Spel ett och Bornholmsappen så använder Sally ofta också materi-

alet Magiska kulan. Ett material från ABC klubben, som de använder som läse-

bok. Till den magiska kulan finns även en app som de brukar använda. Arbetet 

med digitala verktyg omfattar därmed många program och appar, vilka utförs 

på Ipads eller Chromebooks. Sibylla, som arbetar som specialpedagog på 

samma skola som Sally, använder även hon dessa digitala verktyg och program.  

Därtill nämner Sibylla också den redan omtalade appen Skolstil, vilken hon bru-

kar använda i arbetet med ASL. Hon beskriver också ett program vars namn 

hon har glömt, som har använts för döva elever eller elever med språkstörning: 

 

Det gick till så att när han använde tangenterna å skrev hus till exempel så kom 

det upp ett hus. Å när han skrev N så kom det upp en symbol för N å sen kunde 

de va, eh, att när han skrev, eh, sitt, eh, sitt eget namn då kom det upp en bild på 

honom. 

 

I programmet användes på så sätt bilder istället för talsyntes. När eleverna 

trycker på tangenterna så syns därav representativa bilder eller symboler på da-

torskärmen. Eleverna skriver på så sätt utifrån vad de ser istället för utifrån vad 

de hör. De är därför inte beroende av bokstavsljuden när de skriver. Sibylla be-

rättar också om ett läsinlärningsprogram som heter Phonomix som är skapat av 

en speciallärare tillsammans med Ingvar Lundberg. Detta material är ett, ”mul-

tisensoriskt material så det utgår ifrån en, eh, man tittar på munnen och bilder å 

så utgår det ifrån ljudmetoden” säger Sibylla. Programmet har visat sig vara 

väldigt framgångsrikt för autistiska barn. Till detta program finns numera även 

appar. När Sibylla har lärt eleverna hur materialet fungerar kan eleverna därav 

självständigt arbeta med apparna i klassrummet.  

Ett flertal av de nätbaserade programmen och apparna är inköpta via 

kommunen. Skolorna i denna kommun har därav tillgång till ett likvärdigt ut-

bud.  Stina tillägger även att det via nätet finns, ” ett utbud, ett smörgåsbord 

som är kostnadsfria för oss att använda i skolan”. Hur mycket dessa verktyg 

används varierar i emellertid mellan klasserna. Hon anser att det är: 

 

 väldigt olika, från dom som (paus) både använder kommunens utbud, det som 

redan finns. Till köper egna (paus), asså via skolan då, egna licenser, på egna ap-

par, kring kanske speciella behov som de ser i sin klass kring vissa barn.  

 

I likhet med Sally och Sibylla beskriver Stina därigenom att det även i hennes 

kommun har inköpts licenser till olika program och appar. Hos vissa pedagoger 

används enbart dessa program med andra kompletterar med andra digitala pro-

gram eller appar. 
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4.2.2 Hur arbetar eleverna med digitala verktyg?  

Sibylla berättar att hon inledningsvis brukar arbeta enskilt med de elever som 

behöver hennes stöd. Därefter arbetar hon med eleverna i olika klassöverskri-

dande läsgrupper, ”när jag testar å introducerar då vill jag gärna ha en till en. 

Men sen så jobbar jag nästan alltid bara i grupp å då jobbar jag över klassgrän-

serna”. Enligt henne har både hon själv och pedagogerna tyckt att detta har varit 

ett givande arbetssätt. De positiva resultaten tyder även på att eleverna utveck-

las genom grupparbetena. Likaså Sally brukar arbeta både individuellt och 

gruppvis med eleverna: 

 

 jag jobbar med enskilda elever där jag har intensivläsning. Å sen så jobbar jag på 

gruppnivå där jag jobbar lite mer med små grupper, till exempel med läsgrupper. 

eller så kan det vara intensivläsning fast man jobbar i par. 

 

I sitt arbete med ASL beskriver Sally även att hon ibland har behövt frångå me-

todens rekommendationer om parvist arbete, ”vi har jobbat lite olika för ibland 

har vi upplevt att de i grupperna har blivit rätt så mycket konflikter kring vem 

man ska jobba med eller att det inte funkar” säger hon. I undervisningen genom 

ASL får eleverna också arbeta utifrån sin egen förmåga: 

 

några kanske skriver åtta meningar å nån skriver fem. Å sen har vi nån som inte 

vill sluta skriva så där blir det två A4:a. Å där kan man utveckla, å där kan man 

ju, om man hinner då, kan man ju sitta mer med dom elever som har kommit 

längre å se liksom, eh, titta på stor bokstav å punkt, stavningen, fast dom faktiskt 

går i ettan. 

 

Sally beskriver alltså att hon anpassar både arbetssättet och undervisningens in-

nehåll utifrån sina elever. I likhet med Sally säger Stina att också hon försöker 

anpassa de specialpedagogiska insatserna utifrån både eleven och pedagogen: 

 

Jag kanske träffar en pedagog som ja vet eller får höras så här att vi jobbar med 

de här programmet, eller vi använder, eh, väldigt mycket, mm…Elevdatorer i ar-

betet så. Då kan jag liksom lyssna in det åsså tänka på den här eleven då som 

kanske, som vi sitter å pratar om […] Å då kan jag ta dom komponenterna å tänka 

hur kan man få använda den digitala världen för att få till det som eleven är be-

tjänt av. 

 

Genomförandet och strukturerandet av Stinas specialpedagogiska insatser på-

verkas därigenom av de individer som insatsen omfattar. Sibylla berättar även 
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att hon upplever att samarbetet mellan pedagoger och specialpedagoger har för-

bättrats, ” Nu jobbar vi mycket mer gemensamt med lärarna satt det blir liksom 

en helhet utav det vi gör”. Enligt henne har specialpedagogiska insatser tidigare 

genomförts utan att pedagogen varit inkluderad i arbetet. Pedagogerna har 

därav inte alltid varit medvetna om vilka insatser som har genomförts. Idag förs 

istället en dialog med pedagogerna så att de får ta del av Sibyllas arbete:  

 

jag gör ju såna här tester här i skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1–3 och 

dom gör jag i svenska. Och sen har vi analysdagar då vi träffas å, eh, med peda-

gogerna, och jag, eh, gör, tittar på resultaten och tänker på vad har vi gjort hitin-

tills? Hur ska vi gå vidare.  

 

Pedagogerna blir på så sätt inkluderade i specialpedagogernas arbete med de 

elever som har läs och skrivsvårigheter. Ett arbete som hos både Sibylla och Sally 

innefattar ett användande av digitala verktyg. 

 

4.2.3  Varför används digitala verktyg och metoder? 

Stina tycker att de digitala verktygen underlättar elevernas lärande på ett flertal 

sätt… 

 

Det blir tydligt, det blir med många sinnen, det blir, du kan (paus) du får snabba 

resultat utav arbeten du gör, de du skriver, eh, blir tydligt avgränsat, precis den 

uppgift du håller på med. Asså det där kan jag se att det är, att de e bra, att det 

tilltalar, å att de e en metod som är bra för många elever. 

 

Stina upplever därmed att de digitala verktygen avgränsar och förtydligar ele-

vernas arbete samtidigt som de också får möjlighet att lära genom flera sinnen. 

På ett liknade sätt beskriver Sibylla att de digitala verktygen hjälper henne att 

anpassa undervisningen utifrån eleverna. Till exempel kan arbete med appen 

Skolstil struktureras så att eleverna kan fokusera på en sak i taget när de skriver, 

 

Först så har du ju en berättelse (paus) som du ska skriva. Å då (paus) så kan man 

ju till och med ta bort ljudet till å börja med. Sen går man tillbaka och sätter på 

ljudet å så lyssnar man på vad datorn säger å då kanske man hör att den säger 

”KAT”, men vad konstigt, jag har ju skrivit katt? Å så kompisresponsar man ju 

till att få stavningen rätt, berättar Sibylla. 

 

Genom talsyntesen får eleverna därav hjälp med att reflektera över sin stavning. 

Eftersom eleverna oftast arbetar i par så kan de dessutom ta hjälp av sin skriv-

kompis enligt Sibylla. När eleverna sedan har skapat en berättelse så kan de 

istället få fokusera på att forma bokstäver för hand, 
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när dom gjort det, fått till sin text. Då så kan man förstora upp den lite, man kopp-

lar på hjälplinjerna och man gör det svagt grått å så skriver man ut det. Då kan 

du sätta dig med pennan å då har du redan gjort, asså texten är…är redan skapad 

så nu ska du bara öva din, eh, att forma bokstäverna. Är du liten och inte har 

automatiserat det här, hur man formar bokstäver å du ska skriva så är det otroligt, 

eh, mycket krav att du ska arbeta med alla förmågorna på en gång. 

 

Att kunna göra ovanstående särskiljning mellan de olika momenten i skrivandet 

är speciellt viktigt för de svagare eleverna säger Sibylla. Enligt henne har den 

föregående, mer traditionella läs och skrivundervisningen, varit väldigt svår för 

elever med motoriska svårigheter: 

 

Å jag har sett att framförallt dom elever med stora svårigheter dom (paus), dom 

gynnas av att eh…framförallt dom som har, alltså har man en ADHD så är det 

inte ovanligt att man har finmotoriska svårigheter och det gör att man då förr fick 

sitta i tidig ålder å tvingas å skriva fina bokstäver å jämföras med sina arb, eh, sina 

klasskamrater å bara misslyckas, å misslyckas, å misslyckas. De var ju fruktans-

värt för dom här eleverna. 

 

Sally uttrycker i likhet med Sibylla att det genom digitala verktyg och ASL blir 

möjligt att anpassa läs och skrivundervisningen så att alla elever kan delta.  När 

Sally tillfrågas om fördelarna med ASL säger hon därav också tveklöst, ”Att det 

är en inkluderande metod”. Fortsättningsvis säger hon även att, 

 

jag tänker att jag (paus) och många lärare med mig… Innan de digitala verktygen, 

mm, fanns, innan jag visste om den här metoden så tänker jag att vi satt där å 

tragglade bokstäver, vi tragglade läsning, vi tragglade att forma bokstäverna, 

med jättemånga elever. Å framförallt tänker jag på jättemånga pojkar som kanske 

var sent motoriskt utvecklade, som kanske hade svårt att, ja de tyckte det var trå-

kigt att skriva, att forma bokstäver. Å kanske tråkigt att läsa. Å det va inte förank-

rat hos eleven. Det liksom inte elevnära det vi jobbade med. Å då tänker jag den 

här metoden är gynnsam för dom, att man hör det man ska skriva, att man skriver 

enkla meningar och att man, att det blir ett resultat, å att man skriver till en mot-

tagare”. 

 

Sally menar därav att läs och skrivundervisning har förändrats genom de digi-

tala verktygen. Det traditionella, kollektiva bokstavsarbetet har delvis övergetts 

för att ge rum för en mer anpassad och digitaliserad undervisning. En undervis-

ning som utgår mer från eleven ifråga, där olika digitala stöd finns till 

hands, ”både ASL men även dom hära apparna, dom bygger ju på en progress-

ion” säger Sally. Stina lyfter även hon de förändringar som de digitala verktygen 

har inneburit för elevernas undervisning, 
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”när man då hamnar i de här diskussionerna, hur kan vi göra? Hur kan vi an-

passa? Hur kan vi, eh, stödja? Hur kan vi, eh, stimulera? Då har de ju kommit in 

som ett (paus), eh, en viktig komponent”. 

 

Med ordet ”de” avser Stina de digitala verktygen och deras implementering i 

undervisningen. Enligt henne utgör därav digitala verktyg viktiga komponenter 

i strukturerande av specialpedagogiska insatser. 

 

4.2.4 Nackdelar med digitala verktyg och metoder 

Sally är framförallt positiv till användandet av digitala verktyg och säger:  ”för-

delarna överväger ju nackdelarna helt klart”. För henne är arbetet med ASL och 

digitala verktyg därmed övervägande positivt. De problem hon beskriver hand-

lar framförallt om praktiska aspekter, 

 

”De är dom tekniska, å sen så är det logistik också, hur ska dom förvaras? Å nu 

fick jag höra att dom inte fick laddas här, asså, a, då var det risker så vi måste 

komma ihåg att knäppa av strömmen varje natt å (skratt). Å sen så är det ju eko-

nomiska bitar också som är nackdelar tycker jag, att det kostar pengar”. 

 

Med, ”de är dom tekniska” menar Sally att tekniken inte alltid fungerar som den 

ska. Sibylla beskriver vidare att användandet av digitala verktyg inte heller all-

tid sker i enlighet med pedagogens idéer:  ”man kunde ju se att eleverna an-

vände, eh, verktygen till nånting annat. Dom va ute å surfade å gjorde andra 

saker. Det är en nackdel” säger hon. Stina säger därtill att pedagogen även måste 

vara medveten om syftet med implementeringen av digitala verktyg, 

 

En fara kan va att man blir lite bländad utav nya program, snygga appar, tjusiga, 

flashiga, eh, å att man kanske inte alltid (paus) ser kvalitén eller…I-i-i program-

met eller appen, å heller inte ser är det de här som eleverna, eller eleven verkligen 

behöver? Å, eller, va-vad tränar vi? Vad förstärker vi? Vad stödjer vi? När vi an-

vänder den här appen. 

 

Sibylla säger vidare också att: ”en nackdel kan ju vara det här med ergonomin, 

att barnen, att dom liksom, att det blir för mycket så de utvecklar arbetsskador 

helt enkelt. Det får man se upp med”.  Enligt henne är det därav viktigt att kom-

munerna ser till alla aspekter när de investerar i digitala verktyg. Sibylla ut-

trycker också ett behov av mer fortbildning kring digitala verktyg: ”att coacha 

lärare med de nya inom digitalt (paus) de innebär ju att jag själv måste fortbilda 

mig hela tiden å den fortbildningen tycker inte jag att jag får här å nu”. Stina 

menar också hon att mer fortbildning behövs men att det inte finns tid till det: 
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”tiden finns inte, å det kan jag redan nu se, de kommer nya program, de kommer 

nya system i kommunen […] Å vi känner bara såhär, Hur!? För de första måste vi 

få lära oss dom för att vi i vår tur ska kunna säga att, det här finns, å då kan man 

jobba såhär!”. 

 

Av specialpedagogernas och specialpedagogernas svar framkommer därige-

nom att arbetet med digitala verktyg påverkas av faktorer som pedagogiska tan-

kar, ekonomi, ergonomi och fortbildning. Därtill beskrivs lyfts praktiska 

aspekter kring tekniken och de tekniska problem som ibland uppstår när digi-

tala verktyg används. 

 

4.3 Elever om digitala verktyg 

I studien har tre elevgrupper från årskurs 1, 2 och 3 intervjuats. Varje grupp 

omfattar fyra elever. I denna resultatdel beskrivs hur de uppfattar och använder 

digitala verktyg både i och utanför skolan. 

 

4.3.1 Vilka digitala verktyg använder eleverna? 

I intervjuerna med elevgrupperna framkom att alla elever använder digitala 

verktyg på sin fritid. En elev säger till exempel att: ”det enda jag gör på fritiden 

är att spela dator” en annan elev tillägger: ”jag brukar använda dator, telefon 

och Ipad”. Sammanfattningsvis framkommer att eleverna använder följande 

verktyg på sin fritid, Ipad, dator, tv-spel, och telefoner. De digitala program och 

tjänster som elevgrupperna säger sig nyttja via dessa verktyg är: Bingel, spelet 

Fortnite, frågespelet Kahoot, Momio, Roboblock, sökmotorer och Youtube.  

På skolan beskriver eleverna däremot att mestadels andra, fysiska, digitala 

verktyg används. På skoltid brukar eleverna exempelvis använda dessa verktyg 

för att, ”jobba med teknik å då brukar vi jobba med Blue bots”, ”på Ipaden bru-

kar jag få spela lite spel, mattespel alltså” eller för att ”vi brukar skriva med våra 

skrivkompisar typ om vi ska skriva om nått berättelse om ett slaskmonster” be-

skriver de. 

 

4.3.2 Vad används de digitala verktygen till? 

Ett flertal av eleverna använder på fritiden de digitala verktygen för att kommu-

nicera med sin omvärld. De säger: ”Jag brukar skicka sms till min kompis An-
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nika å min momma åsså brukar jag ringa på Facetime”, ”Jag brukar spela in vi-

deos”, ”Jag brukar ta min mammas telefon å logga in på den å ringa kompisar”. 

Den eleven som spelar in videos har dessutom en egen Youtubekanal vilket in-

nebär att hen kan komma i kontakt med människor från hela världen genom 

kanalen. I likhet med denna elev så berättar en annan elev att hen i spelet Fort-

nite bildar lag med människor från hela världen, ” Dom kan sitta borta i Nord-

korea, dom kan sitta borta i Australien, dom kan sitta borta i varsomhelst”. I 

detta spel använder sig eleven därmed bara utav engelska när han kommunice-

rar med sitt lag. Förutom de spel som nämnts så framkommer även att eleverna 

använder internet för att söka efter olika saker. En elev som är väldigt intresse-

rad av att rita säger: ”Jag brukar rita å då måste jag ju söka på grejor som ja 

(paus), då söker jag kanske på att rita den, eh, eller vad heter re? Hur ritar man 

en tjur eller nått…”. 

 

4.3.3 Vad tycker eleverna om digitala verktyg? 

I båda elevgrupperna är inställningen till digitala verktyg övervägande positiv. 

Detta blir synligt genom kommentarer som…” om man, vad heter re, skriver å 

suddar (paus) på dator, då behöver man inte, då ser man inte vad man har sudd-

dat och det är lättare att läsa vad som står”, ”man kan få hjälp med så mycket, 

det liksom, allting finns på en dator” och ”det som är bra med dator är att det 

blir mycket finare bokstäver för att om man ska skriva såhär en helt perfekt bok-

stav, som de på dator, det tar ju jättelång tid att få till!”. Två elever uttrycker till 

och med att de inte kan se något dåligt med digitala verktyg, ”jag tycker bara 

bra om datorer” och ” finns inget dåligt” säger de. Majoriteten av eleverna i båda 

grupperna tycker även att det är lättare att skriva på dator än för hand, ”det tar 

typ 10 sekunder för mig att skriva mitt namn” berättar en elev.  

De flesta eleverna kan emellertid även nämna något negativt om de digi-

tala verktygen. Exempelvis, ” jamen jag tycker det är så svårt med alla tangenter 

som ligger utspridda överallt”, ”Man fokuserar inte lika bra som på papper på 

grund av rösten, för den är så rolig” och ”en dålig sak är väll att den tar slut på 

batteri”. 

 

5 Analys 

I denna del summeras och analyseras resultaten av studien utifrån en sociokul-

turell syn på lärande.  
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5.1 Digitala verktyg som medierande redskap 

I det digitaliserade samhället har de digitala verktygen blivit ett viktigt redskap 

genom vilka vi kan förmedla och förvalta kunskap. Verktygen kan därav förstås 

som ”kulturellt utvecklade resurser för att tänka och handla” samt liknas vid 

det Vygotskij beskriver som ”medierande redskap” (Säljö 2011 s. 177).  Genom de 

digitala verktygen skapas mötesplatser för människor från hela världen och 

kommunikationen sker på fler sätt. I många av de digitala texterna och spelen 

inkluderas exempelvis multimodala inslag i form av bilder, ljud och rörliga ob-

jekt. Vi kan därigenom ta till oss information genom fler sinnen (Säljö 2011 s. 

245–246). Perspektivet på läskunnighet måste därav också utvecklas till att om-

fatta denna nya, digitala kommunikation (Åkerfeldt 2014 s. 18–19). 

Enligt Bjørgen & Erstad (2015 s. 122–125) så använder barn av idag ofta 

digitala verktyg redan innan de kommer till skolan. Det har blivit en naturlig 

del av deras vardag genom vilken de tillgodogör sig nya erfarenheter. I likhet 

med detta forskningsresultat så visar sig även samtliga elever i min studie an-

vända sig utav digitala verktyg på sin fritid. Till exempel beskriver en elev att 

hen skapar filmer, vilka hen delar offentligt på nätet. Andra elever visar sig istäl-

let vara väl bekanta med olika spel och den multimodala, visuella kommunikat-

ionen som förekommer i dem. Via sökmotorer och Youtube beskriver eleverna 

även att de söker efter ny kunskap och att de utvecklar praktiska färdigheter 

som att rita. Via telefon, chattar och interaktiva spel delar de också tankar och 

erfarenheter med andra människor. Denna kommunikation sker både med den 

närmaste omgivningen och med människor från hela världen. De digitala verk-

tygen fungerar på så sätt som medierande redskap genom vilka eleverna delar 

och tar till sig ny kunskap om världen. 

På ett liknande sätt använder pedagogerna också de digitala verktygen för 

att mediera kunskap till eleverna. I årskurs 1 handlar de framförallt om att lära 

eleverna mer om det enligt Vygotskij, ”viktigaste medierande redskapet”, språ-

ket (Säljö 2011 s. 178). Genom språket möjliggörs kommunikationen genom vil-

ken vi kan ta del av och dela erfarenheter med varandra. Vi ”appropierar” så att 

säga, ”sätt att tänka, resonera och bete oss genom samspel med andra människor” 

(Säljö 2011 s. 177). Allteftersom eleverna blir äldre så breddas emellertid detta 

syfte. Eleverna får använda verktygen som ett redskap för lärande inom fler om-

råden.  Exempelvis söker eleverna information på nätet i arbetet med faktatexter. 

Genom appar och spel lär sig eleverna också förstå och hantera en multimodal 

kommunikation. En klass använder också multimodala inslag när de skapar be-

rättelser i programmet BookCreator. På så sätt utvecklas elevernas kunskaper 

och förmågor genom användandet av digitala verktyg. Säljö beskriver detta på 
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följande sätt, ”Utvecklingen av materiella resurser går hand i hand med utveckl-

ingen av idéer och intellektuella kunskaper” (2011 s. 29).  

Det finns emellertid också vissa skillnader i elevernas användning av di-

gitala verktyg på fritiden och skoltiden. Framförallt handlar det om de kommu-

nikativa praktiker som eleverna deltar i på sin fritid. På skolan kommunicerar 

eleverna inte med omvärlden via de digitala verktygen. Däremot använder de 

verktygen för att skapa text som de kommunicerar om inom klasserna.  Trots 

det använder samtliga pedagoger till viss del metoden ASL, en metod som för-

ordar att eleverna förses med verkliga mottagare för sitt skrivande (Genlott & 

Grönlund (2013 s. 101).  

Eftersom människans drivkraft att lära kommer ifrån vår önskan att 

kunna kommunicera så kan detta vara värt att reflektera över. Att lära sig att 

kommunicera innebär också att kunna använda sitt språk i olika sammanhang 

för olika syften. Det förutsätter en kunskap som innefattar mer än kännedom 

om ords uppbyggnad. Det är en konst som vi lär oss att behärska genom att 

utöva den (Säljö 2000 s. 88). Eleverna är förvisso unga men använder redan i stor 

utsträckning digitala verktyg på sin fritid för kommunikativa syften. Att inklu-

dera deras tidigare erfarenheter i undervisningen har därav kunnat vara värde-

fullt. 

 

5.2 Digitala verktyg som samarbetspartners 

Enligt Vygotskij så erövrar människan hela tiden ny kunskap. Vi befinner oss så 

att säga i ett ständigt lärande. Därigenom har vi befäst vissa kunskaper och för-

mågor medan vi samtidigt alltid är på väg att tillgodogöra oss nya. När vi arbe-

tar självständigt kan vi därför endast klara av uppgifter som vi just nu har re-

surser för. Med stöd av andra kan vi däremot klara av uppgifter som egentligen 

är lite för svåra. Samtidigt tillgodogör vi oss även ny kunskap under denna pro-

cess (Säljö 2011 s.180). Denna skillnad i vad vi kan åstadkomma på egen hand 

och med stöd av en mer kompetent partner är det Vygotskij benämner som den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2011 s. 179–180). 

 I min studie har både pedagoger, specialpedagoger, speciallärare och ele-

ver beskrivit digitala verktyg som ett stöd i läs och skrivaktiviteterna. De visar 

sig vara ett stöd som hjälper eleverna att komma vidare i sitt lärande och som 

vissa elever inte klarar sig utan, ”jag har ju då ett par i klassen som, skulle inte 

dom få skriva på Ipad eller dator så (paus) så skulle inte deras skolvardag fun-

gera…alls” säger pedagogen Patricia. På ett liknande sätt beskriver speciallära-

ren Sally att metoden ASL stödjer elever med läs och skrivsvårigheter genom 
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att, ”man hör det man ska skriva, att man skriver enkla meningar och att man, 

att det blir ett resultat, å att man skriver till en mottagare”. En elev säger också 

att, ”man kan få hjälp med så mycket, det liksom, allting finns på en dator”.  

De digitala verktygen kan därav uppfattas som en samarbetspartner el-

ler ”a more competent peer” (Säljö 2011 s. 180) genom vilken eleverna erbjuds 

stöd och utmaningar. Genom exempelvis talsyntesen, ordbehandlare och digi-

tala bildstöd sker även vad som skulle kunna liknas vid en interaktion mellan 

de digitala verktygen och eleven ifråga, ett samarbete som hjälper eleverna att 

utveckla sina kognitiva förmågor (Säljö 2011 s. 245). Sibylla berättar om hur ele-

verna, ”sätter på ljudet å så lyssnar man på vad datorn säger å då kanske man 

hör att den säger ”KAT”, men vad konstigt, jag har ju skrivit katt?” Datorn hjäl-

per på så sätt eleven att reflektera över sin stavning. Eleven kan därefter göra 

korrigeringar och få ny feedback på sin stavning. Detta interagerande med tek-

niken skulle kunna liknas vid det utbyte av kunskaper som sker mellan männi-

skor genom språket (Säljö 2000 s. 34).  

Genom metoden ASL och de olika verktygen anpassas på så sätt under-

visningen utifrån eleverna, ”både ASL men även dom hära apparna, dom byg-

ger ju på en progression” beskriver Sally. Verktygen upplevs därför också an-

vändas på ett medvetet och didaktiskt sätt av samtliga pedagoger, enligt mig. 

Exempelvis säger Stina att hon i utformningen av de specialpedagogiska insat-

serna ställer sig frågorna: ”Hur kan vi göra? Hur kan vi anpassa? Hur kan vi, eh, 

stödja? Hur kan vi, eh, stimulera?”.  Detta kan också uppfattas vara anledningen 

till pedagogernas många positiva erfarenheter av digitala verktyg och metoder. 

Enligt Säljö (2011 s. 181) är didaktiska reflektioner nödvändiga eftersom under-

visningen alltid måste anpassas utifrån varje specifik lärandesituation.  

 

5.3 En förändrad undervisning 

I min studie framkommer att de digitala verktygen har bidragit till en förändrad 

undervisning, en undervisning som utgår mer från eleven i fråga, ”Innan de di-

gitala verktygen, mm, fanns, innan jag visste om den här metoden så tänker jag 

att vi satt där å tragglade bokstäver, vi tragglade läsning, vi tragglade att forma 

bokstäverna […] Det liksom inte elevnära det vi jobbade med” beskriver Sally. 

Genom de digitala verktygen har det blivit möjligt att göra anpassningar som 

tidigare inte var möjliga. Exempelvis genom visualiserande program som låter 

eleverna använda fler sinnen för sitt lärande. Nya mötesplatser för lärande har 

också skapats via digitala plattformar. De digitala verktygen upplevs därav vara 

fördelaktiga på ett flertal sätt. Samtidigt kan samtliga informanter även urskilja 
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vissa nackdelar med de digitala verktygen. Stina ser exempelvis en fara med att 

de digitala verktygen ibland används oreflekterat. Pandora funderar också över 

elevernas skärmtid. Hur länge är det egentligen rimligt att sitta framför en dator, 

frågar hon sig. Några elever beskriver också att de är svårt att använda tangen-

terna.  

Som Säljö (2000 s. 248–250) belyser, så baserar sig emellertid människans 

utveckling på utvecklandet och tillägnandet av kulturella redskap.  Det är så vi, 

trots genetiska begränsningar, har kunnat förvalta och bygga vidare på tidigare 

kunskap. Genom digitala medier har också informationsflödet ökat, ett flöde 

som skolan omöjligen kan matcha. Eleverna har, som studien visar, redan innan 

skolan med sig kunskap som de förvärvat genom de digitala verktygen. Mot 

denna bakgrund har skolans uppdrag också förändrats. Istället för att förmedla 

färdig information till eleverna så måste skolan förse eleverna med resurser för 

att hantera, tolka och förvalta den kunskap som de möter utanför skolan. Det 

handlar därav, ”inte längre så mycket om att överföra information, utan om att 

skapa aktiviteter och miljöer där människor kommer i kontakt med och blir för-

trogna med sådana kulturella redskap” (Säljö 2000 s. 248). Som citatet belyser så 

behöver barn av idag framförallt lära sig att hantera relevanta redskap för att på 

så sätt kunna skapa sin egen kunskap. I ett digitalt samhälle innebär det att ele-

verna behöver blir förtrogna med digitala verktyg för att kunna påverka sin 

egen utveckling. 

6 Diskussion 

I denna del så diskuteras resultaten och valet av metod. Därefter beskrivs några 

slutsatser som studien har genererat och förslag till vidare forskning beskrivs. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Intentionen med min studie har varit att undersöka, Hur pedagoger arbetar med 

digitala verktyg och läs-skrivinlärning. För att besvara denna frågeställning ställdes 

även följande frågor, Vilka digitala verktyg används, hur används de och varför an-

vänds de? Det fanns hos mig därmed även ett intresse av att undersöka om im-

plementeringen av digitala verktyg baserades på didaktiska val. Enligt Sofkova 

Hashemi & Cederlund (2017 s. 246–247) måste användandet av digitala verktyg 

grundas på medvetna, pedagogiska val för att kunna generera ett lärande. Fors-

ling definierar en sådan undervisning med begreppet ”didaktisk design” vilket 

kan beskrivas som, ”formgivning av undervisnings- och lärprocesser med fokus 
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på att någon får möjligheten att tillägna sig kunskap och färdigheter (Forsling 

2017 s. 31). 

 I min studie upplever jag att samtliga pedagoger göra olika didaktiska val 

i arbetet med digitala verktyg. Valet av verktyg, program, app eller stödfunktion 

beskrivs ha grundats på elevernas behov och undervisningens mål. Verktygen 

har på så sätt använts för att stödja, utmana och för att inkludera alla elever i 

läs- och skrivundervisningen. Exempelvis har andraspråkselevers deltagande i 

läsningen möjliggjorts genom programmet Läsinlärningstjänst. Under skrivpro-

cessen har också stödfunktioner som talsyntes och ordbehandlare lagts till för 

att erbjuda elever stöd. Dessa funktioner har även vid behov tagits bort för att 

utmana elever. Metoden ASL, som används av samtliga pedagoger, används 

också på olika sätt. Anledningen till det är att pedagogerna endast utgår från 

metoden ifråga för att sedan anpassa den utifrån sina elever. 

 Enligt Tjernberg (2013 s. 25) finns det en risk att nya, trendiga läs- och 

skrivinlärningsmetoder implementeras utan reflektion i skolan. Detta är dock 

inte fallet i dessa praktiker, enligt mig. Arbetet med metoden ASL och de digi-

tala verktygen upplevs istället ske i enlighet med vad Lgr11 förordar. Det vill 

säga, undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och behov. 

Den anpassas också utifrån deras språk och förkunskaper vilket genererar en 

likvärdig undervisning (Skolverket 2018 s. 6). I likhet med vad Tjernberg (2013 

s.24–25) och (Crawford & Torgesen 2006 s. 3) beskriver så är min uppfattning 

också att pedagogens pedagogiska idéer och förkunskaper därav är väldigt vik-

tig. Denna uppfattning har också flera av pedagogerna beskrivit sig dela. 

Genom de digitala programmen och spelen har pedagogerna också för-

sökt att skapa en lustfylld undervisning som motiverar eleverna att lära. I Cord-

ero m.fl. (2018 s. 167–169) forskning framkommer att majoriteten av eleverna 

föredrar att läsa och skriva på digitala verktyg, en åsikt som delas av eleverna i 

denna studie. I den digitaliserade läs- och skrivundervisningen har eleverna 

även fått träna sig på att hantera de digitala verktygen som ett redskap för lä-

rande. Att så sker är viktigt både utifrån en sociokulturell syn på lärande (Säljö 

2000 s. 248) och med tanke på den digitala kompetens som Lgr11 idag innefattar 

(Skolverket 2017 s. 7). Under arbetet med de digitala verktygen har eleverna 

också fått möta den multimodala text som svenskans centrala innehåll idag om-

fattar (Skolverket 2018 s. 259). I det digitaliserade samhället utgör dessa texter 

ett allt vanligare inslag. Detta medför att det blir viktigt för eleverna att både 

kunna förstå och skapa egna multimodala texter (Bjørgen & Erstad 2015 s. 124.). 

Synen på läs och skrivkunnighet måste därav också utvecklas till att omfatta 

dessa texter, menar Sofkova Hashemi & Cederlund (2017 s. 222–223).  
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Ett mer kommunikativt arbete med de digitala verktygen skulle emellertid 

kunna bidra till fler lärandesituationer. Dessutom skulle undervisningen få ett 

verkligt syfte och en tydligare koppling till elevernas vardag (Fast (2007 s. 177–

179 & Liberg 1990 s.154).  I Lgr11 så beskrivs att, ”Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommu-

nicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2018 s. 7). Fler 

rika möjligheter till kommunikation hade därav kunnat vara önskvärt. Eleverna 

hade därigenom även kunnat få träna sig på att inneha en, ” kritisk och reflek-

terande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av inter-

aktiva medier” (Skolverket 2017 s. 7). Eftersom eleverna i studien redan kom-

municerade via digitala verktyg på sin fritid så är de enligt mig viktigt att de lär 

sig att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Mitt val av informanter och studieobjekt har till stor del avgjorts av den begrän-

sade tidsramen. Med en begränsad tidsram menar Stukát (2005 s. 56–57) att vi 

måste ta ställning till hur vi ska lägga upp vårt arbete. En studie kan exempelvis 

antingen omfatta ett flertal objekt som granskas ytligt. Alternativt så granskas 

ett mindre antal objekt mer djupgående. Mitt val föll på den senare modellen 

och tanken var därmed att 3 skolor skulle undersökas mer djupgående. Därför 

genomfördes också intervjuer med såväl pedagoger, specialpedagoger, speci-

allärare och elever. Två av skolorna hade emellertid inte samma tillgång till spe-

ciallärare och specialpedagoger som den tredje skolan. Detta medförde att anta-

let informanter till viss del skilde sig åt mellan skolorna. Ett missförstånd bidrog 

också till att studien inte enbart kom att innefatta pedagoger och elever från års-

kurs 2. I undersökningen har istället pedagoger och elever från årskurserna 1–3 

ingått. Enligt Ahrne och Svensson (2015 s. 31) måste forskning baseras på en 

öppenhet och flexibilitet då nya idéer och hinder kan uppkomma under arbetets 

gång. Detta har även jag själv fått erfara under min studie. Trots bortfallet av två 

informanter så har emellertid värdefull information framkommit under inter-

vjuerna och observationerna, mina frågor har besvarats. Den valda datain-

samlingsmetoden och studien i sig kan därför enligt mig anses ha varit fram-

gångsrik. Fler informanter hade dock kunnat stärka studiens tillförlitlighet. 
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6.3 Slutsatser 

En läs- och skrivundervisning som utgår från dagens samhälle och från Lgr11 

innefattar användandet digitala verktyg (Skolverket 2018 s. 6–7, 257). Arbetet 

med digitala verktyg måste emellertid relateras till didaktiska tankar för att ett 

lärande ska kunna uppstå (Forsling 2017 s. 186). När så sker blir de digitala verk-

tygen ett medel för lärande genom vilka pedagogen kan anpassa sin undervis-

ning (Säljö 200 s. 248). På sätt bidrar de även till skapandet av en likvärdig 

undervisning (2017 s. 6). I denna studie har arbetet med digitala verktyg präglats 

av en didaktisk design där eleverna och undervisningens mål har stått i fokus 

för undervisningen. Detta uppfattas också vara en av anledningarna till elever-

nas och pedagogernas positiva erfarenheter av de digitala verktygen. Enligt 

Forsling (2017 s. 29) är det viktigt att vi förflyttar fokus från diskussionen 

om, ”vilka verktyg som ska användas till hur de ska användas”. Detta är även 

min uppfattning. 

 

6.4 Vidare forskning 

Enligt Forsling (2017 s. 4–5) så finns det mycket forskning att tillgå om de digi-

tala verktygens implementering i skolan. Denna forskning utgår emellertid ofta 

från ett mer övergripande perspektiv. Därigenom finns det en avsaknad av fält-

studier genom vilka vi kan få en förståelse för hur verktygen faktiskt används i 

praktiken. Denna typ av forskning efterlyser även Åkerfeldt (2014 s. 99). Min 

studie kan därigenom uppfattas förmedla mer information inom detta forsk-

ningsområde. Studien är emellertid relativt liten och bidrar inte med någon ge-

neraliserbar information. Vidare forskning om hur, varför och till vad pedago-

ger använder de digitala verktygen behövs därav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

7 Källhänvisningar  

Ahrne, G & Svensson, P (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 

AB. 

Berg, E (2011). Läs- och skrivundervisning. Teorier, trender och tradition. Lund: Stu-

dentlitteratur AB. 

Bjørgen, A-M & Erstad, O (2015). The connected child: tracing digital literacy 

from school to leisure. Pedagogies: An International Journal, 10, (2), 113–

127. Hämtad från https://www-tandfonline-com.proxy-

bib.miun.se/doi/pdf/10.1080/1554480X.2014.977290?needAccess=true  

          Hämtad 2018-10-21. 

Christoffersen, L & Johannessen, A (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Cordero, K., Nussbaum., Ibaseta, M., Otaíza, V., José, M & Chiuminatto, P  

(2018). Read, Write, Touch: Co-Construction and Multiliteracies in a 

Third-Grade Digital Writing Exercise. Journal of Computer Assisted Learn-

ing, 34, (2), 162-173. https://onlinelibrary-wiley 

com.proxybib.miun.se/doi/full/10.1111/jcal.12224 Hämtad 2018-10-20. 

Crawford, E. C. & Torgesen, J. K. (2006). Teaching all students to read: Practices 

from Reading first schools with strong intervention outcomes. Tallahassee, FL: 

Florida Center for Reading Research. https://files.eric.ed.gov/full-

text/ED498784.pdf Hämtad 2018-11-20. 

Fast, C (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte 

med förskola och skola. Diss. Uppsala: Uppsala studies in education, 115.  

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf 

          Hämtad 2018 -11- 21. 

Forsling, K (2017). Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap Design och 

iscensättning av skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. Åbo: Åbo 

akademis förlag. 3–5. https://www.doria.fi/bit-

stream/handle/10024/135225/forsling_karin.pdf?sequence=2  Hämtad  

2018-11-22. 

Fridolin, G., Ekström, A & Eriksson, P (2017). Stärkt digital kompetens i läroplaner 

och kursplaner. Pressmeddelande 2017-03-09.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-

kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ Hämtad 2018-11-19. 

Genlott, A, A & Grönlund, Å (2013). Improving literacy skills through learning 

reading by writing: The iWTR method presented and tested. Computers & 

Education, 67, 98-104.  https://ac-els-cdn-

com.proxybib.miun.se/S0360131513000857/1-s2.0-S0360131513000857-

https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/1554480X.2014.977290?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/1554480X.2014.977290?needAccess=true
https://www.studentlitteratur.se/#person/179222/Line+Christoffersen
https://www.studentlitteratur.se/#person/179212/Asbjörn+Johannessen
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Otaíza%2C%20María%20José%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20Computer%20Assisted%20Learning%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20Computer%20Assisted%20Learning%22%7C%7Csl~~rl','');
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498784.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498784.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169656/FULLTEXT01.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/135225/forsling_karin.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/135225/forsling_karin.pdf?sequence=2
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/
https://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CGenlott%2C%20Annika%20Ag%C3%A9lii%20%2CAND&tab=default_tab&search_scope=all&sortby=rank&vid=MIUN&lang=sv_SE&mode=advanced&offset=0
https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S0360131513000857/1-s2.0-S0360131513000857-main.pdf?_tid=2b764126-3e0a-42eb-9368-56bf0074c2ba&acdnat=1540884195_d72bf38d73ad1d51d0384855%202c0fd08f
https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S0360131513000857/1-s2.0-S0360131513000857-main.pdf?_tid=2b764126-3e0a-42eb-9368-56bf0074c2ba&acdnat=1540884195_d72bf38d73ad1d51d0384855%202c0fd08f


40 

 

 

main.pdf?_tid=2b764126-3e0a-42eb-9368-56bf0074c2ba&ac-

dnat=1540884195_d72bf38d73ad1d51d0384855 2c0fd08f Hämtad 2018-11-

24. 

Hultin, E & Westman, M (2013). Early Literacy Practices Go Digital. Literacy In-

formation and Computer Education Journal, 4, (2), 1096-1103. Hämtad  

http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-pa-

pers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf  

Hämtad 2018-11-13 

Hultin, E (2014). Att skriva sig till läsning. I Hultin, E & Westman M (red). Att 

skriva sig till läsning. Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrum-

met. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Liberg, C (1990). Learning read and write. Diss. Uppsala: Avdelningen för ling-

vistik, Uppsala universitet.  https://uu.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:808012/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2018-11-18. 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva: forskning och beprövad 

erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf 

Hämtad 2018-11-18. 

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå  

–Ett kommentarmaterial till läroplanerna förförskoleklass, fritidshem och grundskole-

utbildning. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikat-

ioner/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skol-

bok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3783.pdf?k=3783 Hämtad 2018-11-09. 

Skolverket (2018) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011: reviderad 2018. 5. uppl. Stockholm: Skolverket.  

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikat-

ioner/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skol-

bok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975 Hämtad 2018-11-09. 

Sofkova Hashemi, S & Cederlund, K (2017). Making room for the transfor-

mation of literacy instruction in the digital classroom. Journal of Early 

Childhood Literacy, 17, (2), 221-253.  http://jour-

nals.sagepub.com.proxybib.miun.se/doi/10.1177/1468798416630779  

Hämtad 2018-11-18. 

Stukát, S (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Säljö, R (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Nordstedts förlagsgrupp AB. 

https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S0360131513000857/1-s2.0-S0360131513000857-main.pdf?_tid=2b764126-3e0a-42eb-9368-56bf0074c2ba&acdnat=1540884195_d72bf38d73ad1d51d0384855%202c0fd08f
https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S0360131513000857/1-s2.0-S0360131513000857-main.pdf?_tid=2b764126-3e0a-42eb-9368-56bf0074c2ba&acdnat=1540884195_d72bf38d73ad1d51d0384855%202c0fd08f
http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf
http://infonomics-society.ie/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-4-2013/Early-Literacy-Practices-go-Digital.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:808012/FULLTEXT01.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:808012/FULLTEXT01.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3783.pdf?k=3783
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3783.pdf?k=3783
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3783.pdf?k=3783
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
http://journals.sagepub.com.proxybib.miun.se/doi/10.1177/1468798416630779
http://journals.sagepub.com.proxybib.miun.se/doi/10.1177/1468798416630779


41 

 

 

Säljö, R (2011). Lärande och lärandemiljöer. I Hansén S-E & Forsman L (red). All-

mändidaktik-vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur AB, 153–181. 

Tjernberg (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande - en praxiorienterad stu-

die med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm: Specialpedagogiska 

institutionen, Stockholms universitet. https://www.spsm.se/globalas-

sets/funktionsnedsattning/avhandlingar/framgangsfaktorer-i-las--och-

skrivlarande-tjernberg-catharina.pdf  

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsve-

tenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. Hämtad från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  Hämtad 2018-11-09. 

Vygotskij, L-S (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos bokförlag 

AB. [Ursprunglig titel: Myšlenie i reč]. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1. Missivbrev till intervjupersoner 

 

Hej föräldrar/ förälder! 

Therese heter jag och genomför just nu mitt sista år på Mittuniversitetets 

grundskollärarutbildning. Under detta år ska vi studenter skriva en av-

slutande uppsats om något ämnesrelaterat som vi själva finner intressant. 

Själv har jag valt att studera användningen av digitala verktyg i ämnet 

svenska. Jag kommer därför att intervjua lärare och specialpedagoger men 

är också intresserad av att få veta vad era barn tycker om dessa verktyg. 

Därför hoppas jag att barnen samt ni föräldrar vill ge mig er tillåtelse att 

intervjua dem. Barnen kommer vara helt anonyma i min uppsats och de 

ljudinspelningar som genomförs vid intervjutillfället kommer att raderas 

vid arbetets avslut. Intervjuerna omfattar endast ett fåtal elever. Alla ele-

ver kommer därav inte heller att behöva delta. 

 

 

Om ert barn godkänner detta och vill delta, vänligen låt hen skriva sitt 

namn nedan. 

 

 

Om ni godkänner att ert barn deltar i denna studie så vänligen skriv ert 

namn nedan. 

 

 

Godkännandet behöver återlämnas till elevernas lärare senaste på fredag, 

den 2/11. 

 

Med vänlig hälsning  

Therese Köpsén 

  



 

8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till pedagoger 

 

 
• Hur länge har du varit lärare? 

• Vilken årskurs arbetar du i? 

• Har de ökade kraven på digital kompetens i läroplanen påverkat din undervisning? I 

sådant fall hur? 

• Använder du digitala verktyg i din svenska undervisning? 

• Om svar nej, varför då?  

• Om svar ja, varför då? (vad är syftet med användningen?) 

• Vilka digitala verktyg används? 

• Hur använder du dem och till vad? (Ex. hur är arbetet strukturerat). 

• Hur ofta används de?  

• Hur planerar du för användningen av digitala verktyg i svenska? 

• Vet du om andra lärare på skolan använder digitala verktyg på andra sätt i svenska? 

• Används de digitala verktygen för att utveckla elevers läsande och skrivande? I sådant 

fall hur?  

• Hur arbetar du med elevernas läs och skrivinlärning?  

• Vilka svårigheter inom läsning och skrivning upplever du som vanligast återkom-

mande hos eleverna?  

• Hur tror du att digitala verktyg kan användas för att stödja dessa elever? 

• Hur tror du digitala verktyg kan användas för att erbjuda elever utmaningar i sitt 

läsande och skrivande?  

• Hur arbetar eleverna med dessa verktyg?  

• Hur bra känner eleverna till och kan hantera digitala verktyg?  

• Vilka för- och nackdelar upplever du generellt med användandet av digitala verktyg i 

ämnet svenska?  

• Finns det några för och nackdelar med de verktyg du har valt att använda? 

• Vad tror du att elever tycker om att använda digitala verktyg? 

• Har du fått någon utbildning om digitala verktyg? I sådant fall, vad för utbildning? 

• Hur upplever du dina förutsättningar för att kunna arbeta med digitala verktyg?  

• Vilka verktyg använder du helst i din svenska undervisning? 

• Ser du någon fara med användandet av digitala verktyg? 

• Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

8.3 Bilaga 3 Frågor till specialpedagog/ speciallärare 

 

• Hur länge har du varit specialpedagog/speciallärare? 

• Kan du beskriva din roll och funktion på skolan? 

• Har läroplanens krav på digital kompetens påverkat ditt arbete? 

• Använder du digitala verktyg i din undervisning / i ditt yrke? 

• Har de ökade kraven på digital kompetens i läroplanen påverkat ditt arbete? I sådant 

fall hur? 

• Använder du digitala verktyg i din undervisning/ ditt yrke? 

• Om svar nej, varför då?  

• Om svar ja, varför då? (vad är syftet med användningen?) 

•  Vilka digitala verktyg används? 

• Hur använder du dem och till vad? (Ex. hur är arbetet strukturerat). 

• Hur ofta används de?  

• Hur planerar du för användningen av digitala verktyg i svenska? 

• Vet du om andra lärare på skolan använder digitala verktyg på andra sätt i svenska? 

• Används de digitala verktygen för att utveckla elevers läsande och skrivande? I sådant 

fall hur?  

• Hur arbetar du med elevernas läs och skrivinlärning?  

• Vilka svårigheter inom läsning och skrivning upplever du som vanligast återkom-

mande hos eleverna?  

• Hur tror du att digitala verktyg kan användas för att stödja dessa elever? 

• Hur tror du digitala verktyg kan användas för att erbjuda elever utmaningar i sitt 

läsande och skrivande?  

• Hur arbetar eleverna med dessa verktyg?  

• Hur bra känner eleverna till och kan hantera digitala verktyg?  

• Vilka för- och nackdelar upplever du generellt med användandet av digitala verktyg i 

ämnet svenska?  

• Finns det några för och nackdelar med de verktyg du har valt att använda? 

• Vad tror du att elever tycker om att använda digitala verktyg? 

• Har du fått någon utbildning om digitala verktyg? I sådant fall, vad för utbildning? 

• Hur upplever du dina förutsättningar för att kunna arbeta med digitala verktyg?  

• Vilka verktyg använder du helst i din svenska undervisning? 

• Ser du någon fara med användandet av digitala verktyg? 

• Har du något övrigt som du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

 

 

 

 

 

 



 

8.4 Bilaga 4 Frågor till elevgrupper 

Innan frågorna presenterade jag mig själv, mitt syfte samt gav en ytlig beskrivning av vad 

begreppet digitala verktyg innebär. 
 

 
• Vad heter ni? 

• Brukar ni använda Ipad, datorer, telefoner eller något annat digitalt verktyg 

hemma? 

• Vad använder ni dem till? 

• Brukar ni läsa eller skriva med hjälp av någon av dessa verktyg? 

• Om svar ja, vilket verktyg använder ni och hur fungerar det? 

• Om svar nej, varför inte? 

• Brukar ni få arbeta med dessa verktyg när ni har svenska på skolan?  

Om ja- Hur arbetar ni med verktygen och vilka verktyg använder ni? 

• Hur tycker ni det är att använda digitala verktyg? (Ex. svårt, roligt, enkelt osv.) 

• Är det lättare eller svårare att läsa och skriva med digitala verktyg? Varför då? 

• Finns det några dåliga eller bra saker med dessa verktyg? 

• Skulle ni vilja arbeta mer med dessa verktyg i svenska? Varför / varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

8.5 Bilaga 5 Digitala verktyg som förekommer i studien 

 

Digitala enheter 

Chromebooks 

Dator 

Ipads 

Blue bots (robotar för programmering) 

 

Hemsidor 

www.bingel.se  

www.elevspel.se 

 www.kahoot.se 

www.tangentdansen.se 

 

Program 

BookCreator 

Google drive / Google suit 

Läsinlärningstjänst  

Spel Ett  

 

Appar 

Skolstil 

Bornholm 

ASL 

Magiska kulan 

Phonomix 

 

 

 

  

http://www.bingel.se/
http://www.elevspel.se/
http://www.kahoot.se/
http://www.tangentdansen.se/

