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Sammanfattning 
Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT) används oftare. Det är av vikt att integrera IKT-användandet hos elever i tidig ålder. 
Denna studie handlar om att analysera i vilken utsträckning IKT används och till vad IKT 
används. Regeringskansliet (2017) hävdar att ändringar i läroplanen avser att eleverna ska 
kunna lösa problem med hjälp av användningen av digitala verktyg. Ändringarna avser även 
att eleverna ska kunna arbeta med digitala texter, medier och digitala verktyg. Från och med 1 
juli 2018 kommer förändringarna att börja gälla där det står tydligare om digital kompetens i 
läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Dagens samhälle som vi lever i innebär 
digitalisering. De nya förändringarna i styrdokumenten kommer förhoppningsvis bidra till att 
eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar dem och hur det påverkar 
samhället. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2015) skriver att vi är unika 
individer, alla lär sig på olika sätt och med hjälp av rätt verktyg kan vi nu nå målen i 
skolämnena. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Avsikten är att se hur ofta och hur mycket lärare och elever använder IKT i 
skolan i dessa sammanhang. 
 
Den tillämpade metoden i studien är kvantitativ metod, enkät som verktyg. Vid analys av 
enkäten användes statistikprogrammet SPSS. I undersökningen deltog 100 lärare. 78 enkäter 
var fullständiga och 22 enkäter hade visst internt bortfall, för att respondenterna valde att inte 
svara på alla frågor. 
 
I resultatet av undersökningen framkom det att lärare använder IKT för att stödja läs- och 
skrivsvårigheter i varierad omfattning. I studiens undersökning visar det sig att 69 av 81 lärare 
ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användandet av IKT. Det framkom även 
i undersökningen att de lärare som inte har intresse av IKT- användning ser inte eleverna som 
medskapare eller ser inte IKT- användningen som specialanpassning. Resultatet visar även att 
de lärare som inte har något intresse av IKT anser sig inte ha den kunskap som behövs i IKT-
användningen. 
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INLEDNING  
Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT) används allt oftare. Det är av vikt att integrera IKT användandet hos elever i tidig ålder. 
Regeringskansliet (2017) hävdar att ändringar i läroplanen avser att eleverna ska kunna lösa 
problem med hjälp av användningen av digitala medier. Ändringarna avser även att eleverna 
ska kunna arbeta med digitala texter, medier och digitala verktyg. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) (2015) skriver att vi är unika individer, alla lär sig på olika sätt och 
med hjälp av rätt verktyg kan vi nu nå målen i skolämnena. Enligt SPSM är det 
huvudmannens ansvar att elever har tillgång till rätt lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Att 
ha rätt IT-verktyg ökar tillgänglighet och delaktighet i klassrummet. IT-verktyg är ett 
värdefullt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Lärmiljön anpassas då till varje individs 
behov. IT-verktygen kan vara avgörande om en elev klarar av kunskapskraven eller inte. 
 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 rev. 
2017) står det att språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom att använda språket utvecklas människans identitet, uttryckandet av känslor, tankar 
och att människan förstår sig på hur andra känner och tänker. I en kommande förändring av 
läroplanen som träder i kraft 1 juli 2018 ska man enligt Skolverket (2017a) använda digitala 
verktyg i undervisningen för att utveckla elevers digitala kompetens. Det står även att den 
reviderade läroplanen och kursplanerna ska hjälpa läraren att se vad undervisningen ska 
behandla för att elevernas digitala kompetens ska stärkas. 
 
Studiens undersökningsområde är att undersöka vilka begräsningar det kan finnas med IKT 
vid läs- och skrivsvårigheter. Jag har sett under min utbildning att IKT kan vara stödjande och 
underlättande för elever i behov av särskilt stöd. Det problem jag har observerat på min 
verksamhetsförlagda utbildning är att det finns digitala verktyg, men lärarna har inte alltid den 
kompetens som krävs för att nyttja verktygen på ett lärande sätt. Forskningen visar att i 
undersökningen framkommer det att en av orsakerna till brist på kunskap av IKT- användning 
är dels tiden som krävs för att använda IKT dels att lärare inte har tid för att hålla sig 
uppdaterade med allt nytt som uppkommer (Brodin & Lindstrand 2010, s. 77). Om IKT 
används på ett korrekt sätt motiverar detta till elevers lärande (Livingstone 2012, ss. 11–13). 
Det jag vill undersöka i denna studie är vilka begränsningar det kan finnas med IKT- 
användningen. Det jag hoppas att min studie kan bidra med är hur ofta /hur mycket lärare och 
elever använder IKT i skolan. 

SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med Informations- och 
kommunikationsteknologi vid läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningar 
- Hur påverkar lärarnas intresse IKT- användningen?   
- Hur påverkar tillgången av digitala verktyg läs- och skrivsvårigheter? 
- Påverkar lärarnas ålder användningen av digitala verktyg? 

 

BAKGRUND 
I föreliggande avsnitt beskrivs vad läs- och skrivsvårigheter är och vad orsakerna kan vara till 
dessa svårigheter. Därefter redogörs för styrdokumentet som nyligen har reviderats och blir 
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obligatoriskt att följa läsåret 18/19. Den reviderade delen fokuserar främst på digitala verktyg 
och hur det ska användas i undervisningen. Därefter redogörs för skolans uppdrag och skolans 
utveckling inom IKT. Under rubrikerna möjligheter med IKT och hinder med IKT presenteras 
olika perspektiv utifrån forskares perspektiv på användningen av IKT då syftet med studien är 
att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och skrivsvårigheter. 
Digitala verktyg som läromedel har undersökts av olika forskare, även lärarnas tillgång till 
digitalkompetens. Avslutningsvis en sammanfattning av avsnittet. 
 

Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter är olika för olika personer. Det personerna har gemensamt är att läs- 
och skrivprocessen inte sker automatiskt. Det finns olika orsaker till varför individer har läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa orsaker kan vara på grund av syn- eller hörselnedsättning, 
språkstörning, understimulans, bristfällig undervisning eller funktionshinder (Wandin 2015). 
SPSM (2017) uttrycker det även som att det kan bero på det medicinska, emotionella, annat 
modersmål eller dyslexi. 
 
SPSM (2017) skriver att läs- och skrivsvårigheter oftast kopplas till dyslexi. Dyslexi är en del 
av den språkliga funktionen som är nedsatt. Det är speciellt den fonologiska medvetenheten 
som är nedsatt. Den fonologiska medvetenheten är viktig när vi kodar vid läsning. Personer 
med dyslexi kan sakna detta då de inte vet hur språkets ljudmässiga form låter och /eller ser 
ut. Dyslexi framkommer när en person läser, detta är då individen inte uppnår en 
automatiserad ordavkodning vid läsning. Det kan även synas tydligare att individen har 
dyslexi när hen skriver. Hand i hand med läs- och skrivsvårigheter kommer läsförståelsen. 
Personer med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi får svårigheter med läsförståelsen. Detta leder 
till begränsad läserfarenhet som i sin tur leder till litet ordförråd. Om läsningen blir bättre ju 
mer och oftare man läser så kvarstår oftast stavningsproblemet. 
 

Styrdokument / läroplanen 
Från och med 1 juli 2018 kommer förändringar träda fram där det står tydligare om digital 
kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Dagens samhälle som vi lever i innebär 
digitalisering. De nya förändringarna i styrdokumenten kommer förhoppningsvis bidra till att 
elever utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar dem och hur det påverkar samhället. 
Detta ska få elever att lära sig vara källkritiska, förstå digitala system och de tjänster som 
erbjuds. Förändringar har skett i alla ämnen förutom i bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, modersmål och musik (Skolverket 2017b). 
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 rev. 2017 s. 9) 
står det att skolans uppdrag är att främja lärande där alla individer stimuleras att ta till sig 
kunskaper, utveckla kunskaper och värden. Skolan ska ge elever möjlighet till samtal, läsa 
och skriva. Med hjälp av detta kan varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed tro på sin språkliga förmåga. Skolan ska även stimulera elevers kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende. Detta leder till att elever skapar en vilja att pröva och omsätta 
idéer och tankar i handling samt lösa problem. Det står även att skolan ska ge elever möjlighet 
att utveckla digital kompetens. 
 
Skolan har i uppdrag och ansvarar för att varje elev som går i grundskolan ska kunna använda 
det svenska språket i tal och skrift. Eleverna ska kunna omsätta sin kunskap i att använda 
digitala verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 
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skapande, kommunikations och lärande. Skolan ska även erbjuda elever att utforska och 
arbeta självständigt och tillsammans med andra (Lgr 11 rev. 2017 ss. 13, 14). 
 
Lärarens uppdrag är att kunna erbjuda individanpassade uppgifter, ge elever utrymme att 
kunna skapa och använda olika uttrycksmedel. Läraren ska även ge stöd, handledning och 
anpassning till de elever som är i behov av särskilt stöd. Läraren har även rätt till att få stöd i 
sin språk- och kommunikationsutveckling. Läraren ska använda digitala verktyg på ett sätt där 
det främjar kunskapsutvecklingen, detta leder till en lärare som kan använda digitala verktyg 
på ett sätt som främjar lärandet (Lgr 11 rev. 2017 ss. 14, 15). De nya skrivningarna i 
läroplanen (2011, rev. 2017) blir obligatoriska att följa läsåret 18/19, de handlar om 
digitalisering och att det ska stärka elevers förmåga att kommunicera via digitala verktyg. 
Syftet med denna studie är att just undersöka detta. 
 

Skolans utveckling inom IKT 

IKT har ”kommit för att stanna”. Detta skedde också̊ med t.ex. järnvägen och elektriciteten på̊ 1800-
talet och med bilismen under 1900-talets senare del. Många teknikhistoriska paralleller kan dras. 
IKT har det gemensamt med järnvägen och bilismen att det är en teknik för kommunikation. IKT 
har det gemensamt med elektriciteten att det är en generell teknik, användbar i ett mycket stort antal 
sammanhang (Riis 2000, s.22) 

IT eller IKT, IT står för informationsteknik/ teknologi och IKT står för   informations- 
och kommunikationsteknologi. Under 1990-talet uppkom begreppet IKT och med detta 
poängterades den nya moderna digitala tekniken. IKT handlar inte bara om att söka 
information utan att det handlar även om att kommunicera (Jämterud 2010, s. 7). Även 
Riis (2000, s. 17) bekräftar att IKT används som ett socialt verktyg. 
 

Möjligheter med IKT 
En av frågeställningarna i denna studie är om IKT- användningen påverkas av lärarnas 
intresse. Detta går att koppla ihop med Brodin och Lindstrand (2010, ss. 80–82) som hävdar 
att diskussion i arbetslaget om IKT- användning kan vara ett sätt att öka kunskapen om IKT- 
användning. Forskarna påpekar att den vanligast förekommande argumentet för IKT- 
användning i undervisningen är i samband med skrivning och läxor. Undersökningen 
genomfördes dels genom enkät, dels genom intervjuer med specialpedagoger och klasslärare. 
73 procent av de undersökta ansåg innan undersökningen att IKT- verktygen var användbara 
för elever i behov av särskilt stöd. Efter undersökningen hade gjorts ökade det till 79 procent. 
Den vanligaste åsikten bland deltagarna var att elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
andra svårigheter skulle dra nytta av IKT- användningen. Bland de verktyg som lärarna 
nämnde som användbara var digitalkameror, skannrar och internet. Det togs även upp av 
lärarna att det mest användbara hjälpprogrammet var ordbehandlingsprogram med 
stavningskorrigering. 
 
Brodin och Lindstrands (2010, s. 82) undersökning visade också att datoranvändningen i 
många fall kan hjälpa läraren att individualisera undervisningen. Lärarna nämnde olika 
träningsprogram som kan anpassas efter elevernas kunskapsnivåer. De flesta 
specialpedagogerna använde sig av ordbehandlings- och träningsprogram på svenska och 
engelska. Lärarna påpekade även att de såg datorn som skrivmaskin. Det finns fler forskare 
som har undersökt detta med IKT i skolan. Grönlunds forskning visar att digital kompetens 
ökar inte bara i skolan, utan den ökar även på fritiden. Den ökade kompetensen höjer även 
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självförtroende bland elever. Det kan handla om att eleverna får snygga tangentskrivna 
rapporter som ersätter handstil, eleverna kan söka mycket mer fakta med hjälp av internet. 
Digital kompetens hjälper även de blyga eleverna som inte vågar presentera något inför 
klassen. Med hjälp av digitala verktyg kan eleverna istället spela in presentationen (2014, ss. 
13–14). SPSM (2015, s. 5) nämner också att tillgänglighet och delaktighet genom digitala 
verktyg är viktig för alla elever. Digitala verktyg är ett värdefullt verktyg för elever i behov av 
särskilt stöd, lärmiljön anpassas efter elevens behov. 
 
Florian (2004, s.18) bekräftar de föregående forskarnas argument att tillgång till IKT kan 
kräva anpassning för att tillgodose elevers behov. Forskaren verifierar även att IKT kan 
tydliggöra möjligheter för elever i behov av särskilt stöd och även utmana dessa elevers 
lärande. För att kunna möjliggöra elevernas lärande ska lärarna kunna utmana dessa elever 
samt kunna göra anpassningar för att eleverna ska använda tekniska verktyg. Florian påpekar 
även att möjligheterna är hur tekniken används och till vad den används. 

Syftet med Agélii och Grönlunds (2013, s.70) undersökning var att testa om metoden ASL, ” 
Att skriva sig till läsning” uppfyller vissa delar av den sociokulturella inlärningsteorin samt 
om denna metod med hjälp av formativ bedömning och feedback ger bättre studieresultat. 
Agélii och Grönlund (2013, s. 103) tror att de goda resultaten i deras studie kan bero på den 
teknik som används. Tekniken har hjälpt eftersom den motoriska färdigheten inte gör så 
mycket av skillnad när elever använder tangentbord när de skriver. Forskarna hävdar att alla 
bokstäver är lika fina och tydliga samt att det kan läsas av alla när det skrivs på en dator/ Ipad. 
Forskarna påpekar även att de elever som ännu inte kan läsa kunde delta i undersökningen 
med hjälp av talteknik. Eleverna kunde ge kommentarer på varandras texter och sedan kunde 
de förbättra sina texter utifrån kamraternas feedback. Även de elever som inte kunde skriva 
läsbart för hand kunde delta och producera egna texter med hjälp av tangentbord och 
talteknik. Denna teknik visade sig vara viktig för alla, men speciellt för de elever som hade 
läs- och skrivsvårigheter. Även Livingstone (2012, ss. 11–12) hävdar vikten av att använda 
IKT på ett korrekt sätt. Den undervisade läraren ska veta hur de kan förmedla eller bygga de 
olika stegen i lärprocessen. Forskaren hävdar att IKT ger möjlighet till samarbetsinlärning. 
Forskaren menar att även om IKT- användningen ger måttliga resultat på läsutvecklingen, ger 
användningen av IKT en motivation till eleverna för läsinlärningen. 

Hinder med IKT 
Det finns både möjligheter och hinder med att använda IKT i undervisningen, den slutsats 
som Brodin och Lindstrand (2010, s. 84) drar av undersökningen är att lärarna tror att elever i 
behov av särskilt stöd kan använda sig av digitala hjälpmedel. Många av de undersöktas 
kommentarer var att de önskade att de kunde införskaffa lämplig utrustning. De flesta 
skolorna har dock svårigheter att finansiera inköpet av hjälpmedel. Forskarna menar vidare att 
när det finns så många hjälpmedel önskar lärarna att de kunde erbjuda dessa hjälpmedel till de 
elever som desperat behöver hjälp. Men Riss (2000, s. 19) påpekar istället att det är lärarnas 
vilja som kan motivera till att använda IKT som stöd i undervisningen. Brodin och 
Lindstrands (2010, s. 82) studie visar att mer än hälften av de undersökta använder internet 
mer sällan både privat och i skolan. De lärare som har större erfarenhet av IKT- användningen 
tycker även att de har svårigheter med bland annat informationshämtning/ navigering. Ett 
annat hinder som Grönlund (2014, ss. 15) nämner är att andelen ensamarbete ökar med IKT-
användningen. Det blir ett ökat arbete för lärarna och ett ensamt arbete för eleverna. Lärare 
och elever upplever stress med en dator/ Ipad per elev. Forskaren menar att största orsaken är 
uppdrivet tempo i undervisningen och stress från sociala medier. 
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Även Tallvid (2015, s. 105) hävdar att i ett klassrum där digitalisering är i fokus medför 
utmaningar för lärarens förmåga när det kommer till att integrera pedagogiska, tekniska och 
ämnesinnehållsliga kompetenser. Forskaren menar att lektionsplaneringarna utmanas då 
eleverna får tillgång till internetkopplade verktyg som i sin tur förändrar förutsättningarna för 
undervisningen. Enligt Tallvid (2015, s. 57) innebär nya verktyg som införs i undervisningen 
att verksamheten förändras och en spänning uppstår mellan rutinerna i undervisningen och 
användningen av verktygen. 
 

Digitala verktyg som läromedel 
Brodin och Lindstrand (2010, s. 77) redovisar för enkätundersökningen att majoriteten av 
utbildade lärare förväntar sig att IKT kan användas som hjälpmedel för elever med svårigheter 
eller funktionshinder. Vidare beskriver forskarna att IKT förväntas ge pedagogiskt stöd för 
dessa elever. I undersökningen beskriver forskarna deltagarnas förväntningar av IKT i 
undervisningen. Dessa förväntningar var att datorn ses som ett utmärkt hjälpmedel i läs- och 
skrivutveckling. Någon deltagare ansåg att hen inte hade tillräckligt med kunskap inom IKT 
och därmed ville ha mer utbildning för att anpassa IKT- verktygen som läromedel för dessa 
elever. 
 
I undersökningen framkom det att de användbara verktygen är digitalkamera, skanner och 
ordbehandlingsprogram. Internet föll bort som ett verktyg för att de flesta lärarna påpekade att 
det ansågs vara för svårt för både lärare och för elever. Lärarna påpekade att elever i behov av 
särskilt stöd ansåg att internet som svårt att läsa (Brodin & Lindstrand 2010, s. 82). SPSM 
(2015, s. 4) påpekar att till exempel smartphone, Ipad och dator skulle kunna vara ett naturligt 
och användbara verktyg i skolarbeten. Eleverna arbetar med tekniken i skolan på ett medvetet 
sätt betyder även att eleverna använder tekniken utanför skolan. Användandet av tekniken 
utanför skolan kan stödja lärandet och ett förbättrat resultat i skolan. 
 
Livingstone (2012, ss. 11–13) hävdar att om IKT används på ett korrekt sätt motiverar detta 
elevers lärande. Forskaren förklarar att IKT- användningen visar tecken på bättre resultat i 
olika användningsområden i undervisningen. Hinostroza (2011, ss. 1366–1367) hävdar att 
även om IKT inte används ofta i undervisningen, används det faktiskt mer ofta i vissa typiska 
aktiviteter för lärandet i klassrummet. 
 

Lärarnas tillgång till digitalkompetens 
Brodin och Lindstrand (2010 ss. 76, 78) hävdar att yngre lärare är mer intresserade av IKT- 
användningen än äldre lärare för att de är uppvuxna i ett IKT- samhälle. Forskarna beskriver i 
sin studie att lärare är medvetna om fördelarna med IKT- användning men känner frustation 
då de saknar kunskap eller tid för att utveckla kännedom om de olika verktygen som finns. I 
undersökningen framkommer det att en av orsakerna till brist på kunskap om IKT- 
användning är dels tiden som krävs för att använda IKT dels att lärare inte har tid för att hålla 
sig uppdaterade med allt nytt som uppkommer. Brodin och Lindstrand (2010, ss. 81, 84) 
kommer fram till att lärare känner att det är svårt att följa med i utvecklingen av IKT- 
användningen, samt att lärarna ska veta vad syftet är med användningen av till exempel 
datorn. Frågor som lärarna ställde under studiens genomförande var varför och till vad datorn 
ska användas. 
 
I samma undersökning får Brodin och Lindstrand (2010, s. 80) fram att vissa lärare kände en 
upprepning av kompetensen av IKT- användning medan andra hade ett större behov av 
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grundutbildning. En specialpedagog påpekade att problemet inte kunde lösas med IKT utan 
det viktigaste var social träning. En annan specialpedagog kände att det var viktigare att 
påpeka att eleven behöver hjälp med att få sunda ämneskunskaper, till exempel läs- och 
skrivproblem och att detta borde ligga till grund som ett primärt program och IKT ska ligga 
som ett sekundärt program. 
 

Sammanfattning 
Från och med 1 juli 2018 är det obligatoriskt att arbeta med digitala verktyg i undervisningen 
(Skolverket 2017b). Förändringarna i styrdokumenten kommer förhoppningsvis att bidra till 
att eleverna kan utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar dem och hur det påverkar 
samhället. Tillgången till digitala verktyg har både negativa och positiva aspekter. I Lgr 11 
(Lgr 11 rev. 2017 s. 9) står det att skolans uppdrag är att främja lärande där alla individer 
stimuleras att ta till sig kunskaper, utveckla kunskaper och värden. Brodin och Lindstrand 
(2010, s. 82) hävdar att digitaliseringen i många fall kan hjälpa läraren att individualisera 
undervisningen. Lärarna kan använda olika ordbehandlings- och träningsprogram på svenska 
och på engelska. Grönlund (2014, ss. 13–14) beskriver att digital kompetens ökar inte bara i 
skolan utan även på fritiden. Den ökade kompetensen ökar elevers självförtroende och som 
Livingstone (2012, ss. 11–13) menar att den ökade kompetensen ökar inte endast elevers 
självförtroende, men även ger bättre resultat i olika användningsområden i undervisningen. 
De hinder som finns för att genomföra en ökad IKT- användning menar Brodin och 
Lindstrand (2010, s. 84) är att skolor har svårigheter att finansiera inköpet av hjälpmedel. 
Utöver det menar Riss (2000, s. 19) att det är inte endast ekonomin som är i vägen för en 
digitaliserad undervisning utan även lärarnas vilja att motivera eleverna till att använda IKT i 
undervisningen. 
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TEORETISK RAM 
I föreliggande avsnitt presenteras Deweys teori om skolan och hur den kan användas för att 
analysera resultatet av denna studie. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 
begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och skrivsvårigheter. 
 

Teori och praktik 
Den teoretiska förankringen för denna studie är Deweys syn på skolan och lärandet, den så 
kallade pragmatismen. De som står bakom pragmatismen är främst William James och John 
Dewey som förespråkar att teori och praktik kopplas samman. Dewey (2004, ss. 17, 19, 48) 
hävdar att den uppdelning som finns mellan teori och praktik bör upphöra. Teori är inte 
motsatsen till praktik utan varandras förutsättningar. För att kunna genomföra något praktiskt 
är det oftast kopplade till teoretiska moment, detta innebär till exempel om du ska genomföra 
ett experiment (praktiskt moment) behöver du först läsa instruktionerna (teoretiskt moment) 
innan du genomför experimentet.  
 
Deweys syn är därför aktuell för denna studie då han ansåg att teori och praktik bör kopplas 
samman. Detta kan göras genom att digitala verktyg nu allt oftare införs i undervisningen som 
ett redskap. Det är också av stor vikt, enligt Dewey, att inkludera aktiva arbetsformer i 
undervisningen som skapar förutsättningar för lärandet (1999, ss. 241–243). Syftet med 
studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Eftersom medielandskapet har förändrats så drastiskt gäller det inte endast 
förutsättningarna för vårt sociala liv. Med förändringarna kom även språket att ändras, hur vi 
kommunicerar och vad vi kommunicerar om. I dagsläget har människan ett nytt förhållande 
mellan tal och skrift. Vi använder sociala medier, e-post, chatt och sms. Det innebär att vi 
använder skriftlig kommunikation mer än vad vi gjorde tidigare. Det förväntningar vi har av 
tekniken är att den ska vara snabb när det gäller kommunikation (Statens medieråd 2016). I 
min studie är det därför intressant att undersöka lärares inställning till IKT och hur IKT 
används för barn med läs- och skrivsvårigheter. De nya skrivningarna i läroplanen (2011, rev 
2017), som blir obligatoriska att följa läsåret 18/19 om digitalisering, ska stärka elevers 
förmåga att kommunicera via digitala verktyg. Den ska även stärka elevernas förmåga att lösa 
problem på ett kreativt sätt. 
 

Eleven och miljön 
Dewey (2004, ss. 50–51) hävdar att barnets sociala liv är grunden till all utbildning eller 
utveckling. Dewey är (1999, s. 54) förespråkare för ett lärande också i andra miljöer än 
skolmiljön för att främja elevers inlärning. Dewey (1999, s. 53) menar att språket, ordförrådet 
skapas i samband med en gemenskap och inte genom bestämd undervisning. Dewey (1999, s. 
231) påpekar att den kunskap som först kommer till individen och som sätter spår hos 
individen är den kunskap som visar hur man gör något. Till exempel hur man går, talar, läser, 
skriver m.m. Detta kan kopplas till min studie som vill undersöka om och hur elever använder 
de digitala verktygen för att utveckla lärandet. Det är av vikt att eleverna känner igen de 
verktyg som de använder och att de har intresse samt engagemang, Dewey förespråkar att den 
största kunskapen är när individen får använda sig av den förkunskap som individen har och 
som individen är van vid. 
 
Dewey (1999, s. 232) hävdar när individen gör något korrekt med ett ting då får individen 
kännedom om och känner förtrogenhet till situationen. Det individen har mest kännedom om 
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är vardagliga situationer, till exempel hur vi använder en stol, bord, kläder, mat, bestick m.m. 
Översatt till min studie betyder det att när individen vet hur digitala verktyg används då 
känner individen sig säker på användandet. 
 

METOD  
I det här avsnittet presenteras studiens valda metod och urval, sedan beskrivs pilotstudien, 
studiens genomförande och hur studien utfördes för att uppnå god validitet och reliabilitet. 
Avslutningsvis en beskrivning av hur studien har förhållit sig till forskningsetiska regler. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Jag valde en kvantitativ metod för min undersökning, enkät som redskap. 
Fördelarna med enkät som metod är att flera lärare kan nås samtidigt och möjliggör en 
spridning av lärare över hela landet. I enkäten finns det frågor om deltagarnas bakgrund, 
utbildning och ålder. Det finns frågor om hur ofta och hur mycket de använder olika digitala 
verktyg i arbetet med elever med läs-och skrivsvårigheter. Det finns även frågor s.k. 
attitydfrågor vilket är frågor om vilken inställning man har till dessa verktyg.  

Urval och deltagare 
Enkäten som skickades ut var webbaserad och den som fick tillgång till enkäten kunde 
besvara enkäten. Webbenkät sträcker sig till lärare över hela landet. För att avgränsa urvalet 
valdes olika Facebookgrupper för att nå ut till lärare. I dessa grupper kan det vara 
lärarstudenter och lärare. För att göra ännu ett urval skrevs det i informationsrutan på 
Facebook innan enkäten kom upp att enkäten riktade sig helst till F-3 lärare, 
specialpedagoger/ speciallärare. Enkäten lades upp på Facebookgrupperna. Enkäten lades upp 
på kvällen på en fredag och troligtvis bidrog det till att endast ett fåtal enkätsvar kom in. Ännu 
ett försök gjordes påföljande måndag på eftermiddagen i hopp om fler svar. Ett minimum på 
100 enkäter sattes som lämplig nivå. Enkäten låg ute i fem dagar. När målet 100 lärare var 
nått, stoppades insamlingen. 78 enkäter var fullständiga och 22 enkäter hade ett internt 
bortfall för att respondenterna valde att inte svara på alla frågor. Ett fåtal respondenter 
mailade mig angående enkätens utformning och skrev att de valde att avbryta enkäten för att 
de ansåg att de inte kunde bidra med något till undersökningen. De grupper som enkäten 
delades på har över 14 000 medlemmar. Enkäten når ut till många men det finns inga siffror 
på hur många som har sett enkäten. 
 

Pilotstudie 
För att en studie ska uppnå en god validitet rekommenderar Kihlström (2007b, s. 231) att 
en pilotstudie ska genomföras innan själva huvudstudien. För att undvika problem med 
enkäten är det av vikt att testa redskapet innan. I denna studie genomfördes testet där tre 
verksamma lärare fick prova på redskapet. Dessa lärare fick sedan inte vara med i 
huvudstudien. Det som upptäckes under pilotstudien var att alla inte kunde svara på de 
obligatoriska frågorna. Jag fick lägga till ”inget” som värde på några frågor. En lärare 
kommenterade att eleverna i hens klass inte använder Ipad som stöd i läs- och 
skrivsvårigheter. Det fanns inte något värde där respondenterna kunde svara ”inget” som 
svarsalternativ. 
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Enkätutformning 
Enkäten utformades i webenkäter.com, det är en hemsida där studenter får tillgång till att 
skapa egen enkät utan någon kostnad. I webbenkäten kunde olika avsnitt skapas. Första 
avsnittet som skapades var missivbrevet, andra avsnittet var bakgrundsfrågor. Efterföljande 
avsnitt handlade om användandet av IKT.  Avsnittet efter följde några frågor om IKT som 
stöd i läs- och skrivsvårigheter. Sista avsnittet innehöll frågor som berör elever i behov av 
särskilt stöd. Webbenkäten lades upp i olika Facebookgrupper, de grupper som enkäten 
delades ut på var En läsande klass, Pedagogiska tips och trix, Att skriva sig till läsning, IKT- 
möjligheter och utmaningar och IKT- pedagogik och skolutveckling. Innan respondenterna 
kunde trycka upp enkäten fanns det kort information om undersökningens syfte. När 
respondenterna tryckte upp enkäten då kom missivbrevet upp (Bilaga 1) som var avsnitt ett, 
sedan fortsatte enkäten på andra avsnittet. 
 

Genomförande och Analys 
Enkäten kodades och analyserades i statistikprogrammet SPSS där all data lades in och sedan 
analyserades. I programmet lades det in värden och variabler. Variabler är frågor och värden 
är svarsalternativen. Det finns olika skalnivåer på variablerna. Skalnivåerna är nominal, 
ordinal och intervallnivå. Under nominalnivån kan värdena inte graderas. På ordinalnivå kan 
värdena rangordnas. Ett exempel på detta kan vara hur mycket man tycker om något från 
mycket dåligt till mycket bra. Intervallnivå kan jämföras med en termometer. Det finns olika 
stora intervaller mellan värdena (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 146-149). 
 
I en kvantitativstudie använder man sig av olika typer av analyser. Under resultatkapitlet 
redogörs olika typer av analyser, univariat, bivariat och multivariat analys. En analys som 
redovisar värdet av en variabel åt gången kallas för univariat. Bivariat är de analyser som 
visar sambandet mellan två olika variabler. Detta är det vanligaste i mitt resultatkapitel. Detta 
redovisas genom korstabeller. En korrelationsanalys används i detta samband för att 
undersöka hur starkt sambandet ör mellan två variabler (Christoffersen & Johannessen 2015, 
ss. 173-179).  
 
Attitydskalornas korrelationer mellan påståendena har analyserats enligt Pearsons 
produktmomentkorrelation. Sambandet mellan olika påståenden har undersökt genom en 
korrelationsmätning. Man anger hur stor signifikansen är med en eller två stjärnor. En stjärna 
innebär att signifikansen ligger på 95% och två stjärnor innebär att det är en signifikans på 
99%. Ju fler stjärnor desto större trovärdighet. I tabellen förekommer positiva och negativa 
tal. Ett positivt tal innebär att det finns en positiv samband mellan påståendena. Ett negativt 
tal innebär att det finns ett negativt samband mellan påståendena (Johansson 2007, ss. 211-
213).  
 
 
 

Validitet och reliabilitet 
Kihlström (2007a, s. 231) hävdar att validitet handlar om studiens giltighet. Hon 
rekommenderar att en pilotstudie genomförs innan huvudstudien för att god validitet ska 
uppnås. För att uppnå god validitet i studien utfördes en pilotstudie på tre lärare. För att 
undvika missförstånd använde jag vardagsnära ord och begrepp. Förstudien gjordes även för 
att säkerställa att verktyget var användbart. Pilotstudien uppmärksammade några missar där 
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det saknades alternativ som passade in. Innan webenkäten sändes ut rättade jag till missen av 
alternativen. Pilotstudien som utfördes analyserades och granskades inte i huvudstudien. Alla 
lärare som deltog i undersökningen har besvarat enkäten på mobil, Ipad eller dator. För att 
uppnå god validitet är det av vikt att man undersöker det man avser att undersöka, att dels 
studiens syfte besvaras, dels att frågeställningarna besvaras. För att få studiens 
frågeställningar besvarade valde jag att ha med en del av frågorna i enkätundersökningen. 
  
Reliabilitet innebär hur trovärdig eller tillförlitlig studien är. Om det finns en 
överensstämmelse mellan olika delar i resultatet innebär det att resultatet som framkommit är 
tillförlitligt (Kihlström 2007a, s. 164). För att reliabiliteten ska höjas är det av vikt att flera 
personer deltar i samma undersökning. I undersökningen deltog 100 lärare.  
 

Etik  
Denna studie bygger på god forskaretik. Forskaretik handlar om forskningens kvalitet, 
hederlighet och integritet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-14). Min studie är hederlig genom att 
jag följer de forskningsetiska kraven, denna studie utsätter inte deltagarna för något som är 
oetiskt eller att det finns dolda avsikter med studien som inte kommunicerats med deltagarna. 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 5–14) redogör för de olika individskyddskraven som ska följas vid 
genomförandet av forskning. Det som är krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de personer som 
deltar i undersökningen ska vara medvetna om syftet med studiens undersökning. Jag har 
uppfyllt informationskravet genom att syftet med undersökningen stod i missivbrevet som 
kom upp innan enkäten. Samtyckeskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen 
ska vara medvetna om att de kan närsomhelst avbryta medverkandet av undersökningen. 
Detta krav har min studie uppfyllt genom att respondenterna har närsomhelst kunnat avbryta 
medverkandet, genom att helt enkelt inte skicka in enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att 
all data som samlas in ska bevaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte får tillgång till det. 
Endast jag har haft tillgång till den insamlade data och ingen annan har fått ta del av 
enkäterna, det är inte heller möjligt att veta vem som svarat på enkäterna, respondenterna har 
svarat anonymt. Sista kravet är nyttjandekravet, det innebär att all insamlad data får endast 
användas för forskningens ändamål, detta är vad min insamlade data endast används för. 
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RESULTAT 
Följande avsnitt redogör för studiens resultat, resultaten presenteras i tabeller. Först redovisas 
en kort bakgrundsbeskrivning sedan redovisas utvalda delar ur enkäten. Denna del är 
uppdelad i två delar. Först kommer det som handlar om vilka digitala verktyg lärarna och 
eleverna använder varje dag därefter kommer det som handlar om de frågor som handlar mer 
specifikt om mitt syfte att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Enkäten finns som bilaga. 
 
Bakgrundsfrågor 
I undersökningen deltog 100 lärare varav 78 som besvarat hela enkäten. Det finns ett internt 
bortfall på några frågor vilket gäller 22 lärare. De frågor som är det interna bortfallet är att 
lärarna inte har fyllt i är fråga 28 till fråga 33, alltså 6 frågor som inte är ifylld. 99 procent av 
lärarna var kvinnor och 1 procent valde att ange ”annat” som alternativ. 
Arbetslivserfarenheten mellan lärarna varierade. Minimum antal år i yrket var 1 år och 
maximum år i yrket var 40 år. 17 procent av lärarna var utbildade förskollärare, 73 procent 
var grundskollärare, 7 procent specialpedagoger och 3 procent som inte hade någon 
lärarutbildning. Yngsta läraren är 23 år gammal och äldsta läraren är 63 år gammal. 
Medelåldern för lärarna är 42 år och medelålder för antal år i yrket är 15 år. Det varierade 
mellan lärarnas utbildningsår, de gick ut sin utbildning mellan åren 1977–2017. 
 
Lärarna som undervisar denna termin i årskurserna F-3 har jobbat 1–40 år som lärare. Det är 
totalt 95 procent som har svarat på frågan vilken årskurs de undervisar i samt hur många år de 
har varit verksamma i yrket. Anledningen till att jämstora grupper gjordes var för att inte få en 
all för stor spridning i svaren mellan åldrarna. 
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Tabell 1. Utbildningsbakgrund jämfört med vilken årskurs som lärarna undervisar i denna 
termin. Antal svarande 95. 
 
Utbildningsbakgrund F-

klass 
År 1 År 

2 
År 3 F-1 År 

1–2 
År 
2–3 

År 
1–3 

Tot 

Förskollärare 13 0 1 1 0 0 0 1 16 

Grundskollärare 1 23 16 17 2 1 1 8 69 

Specialpedagog/lärare 0 1 0 0 0 0 1 5 7 

Ej utbildad lärare 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Totalt 16 25 17 18 2 1 2 14 95 
 
En korstabell gjordes av utbildningsbakgrundsfrågan och frågan om vilken årskurs lärarna 
undervisar i denna termin (tabell1). Det som framkommer i tabellen är att det är 16 
förskollärare, 69 grundskollärare, 7 specialpedagoger/lärare och 3 som inte är utbildade lärare. 
En korstabell gjordes för att jag var intresserad av vilken utbildningsbakgrund lärarna hade 
och vilken årskurs de undervisade i denna termin. Resultaten som framgår i denna tabell är att 
det är fler grundskollärare än förskollärare och specialpedagoger/lärare. Det som var 
intressant var även att det var 3 outbildade som undervisar i förskoleklassen och i årskurs 1.  
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Vilka digitala verktyg använder lärarna och eleverna varje dag? 
Nedan följer de delar av enkäten som handlar om vilka digitala verktyg som lärare och elever 
använder varje dag. Det är frågor om hur ofta digitala verktyg används och ett antal 
attitydfrågor som berör lärares inställning till IKT. 
 
Har lärarnas ålder något samband med hur ofta Ipads används? 
I figuren nedan finns en sammanställning över hur ofta man använder Ipads som 
undervisningsmaterial jämfört med hur gammal man är. 
 

 
Figur 1. Figuren visar fördelningen mellan lärarna ålder och hur ofta de använder Ipad som 
undervisningsmaterial. Antal svarande 91. 
 
En enkätfråga var hur ofta lärarna använder Ipad som undervisningsmaterial och åldern på 
lärarna. En korstabell gjordes med dessa frågor. Åldern delades upp i två grupper, 23-42 och 
43-63. Det som framgår i figuren ovan är att 26 lärare mellan åldrarna 43-63 använder Ipad 
som undervisningsmaterial en till flera gånger per dag/ vecka. 19 lärare mellan åldrarna 24-42 
använder Ipad som undervisningsmaterial en till flera gånger per dag/ vecka.  
 
En kommentar från en lärare angående denna fråga lyder: 
 

Ipad, enkelt att hantera för eleverna. Krånglar inte i samma utsträckning som en dator. Finns 
många appar och program, svårt att hinna med att uppdatera sig själv i det enorma utbudet. Jag 
hade inte klarat av att hjälpa elever i behov av särskilt stöd i läs- och skrivsvårigheter i samma 
utsträckning utan digitala hjälpmedel. Det är en enorm tillgång. Alla elever oavsett svårigheter får 
tillgång till inläsningstjänst. Det ska inte kännas utpekande att lyssna på böcker. 

 
Fortbildning 
En annan fråga i enkäten frågades det efter om lärarna hade blivit erbjudna fortbildning 
på sin arbetsplats. 51 av 91 svarade att de hade blivit erbjudna fortbildning. De som 
svarade ja fick en följdfråga - Vilken typ av fortbildning? Fem lärare kommenterade att 
de har fått fortbildning i Att skriva sig till läsning (ASL). Åtta lärare hade kommenterat 
även att de fick utbildning i Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) samt IT- för bättre 
lärande. Resterande lärare hade kommenterat V-klass, köpt utbildningar via kommunen, 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

23-42	År 43-63	År

Hur	ofta	använder	du	Ipad	som	undervisningsmaterial?

En	till	flera	gånger	/veckan En	gång	i	veckan/mer	sällan



 

14 
 

interaktiv skrivtavla- lärande (IST-lärande), skolverkets läslyft (Digitalt berättande), 
workshoppar och kollegialt lärande. Antal svarande 91, internt bortfall på denna fråga är 
9. 
 
Det var av intresse att se vilka verktyg lärarna respektive eleverna använder varje dag i 
klassrummet, därför skapades frågorna om vilka digitala verktyg lärarna/ eleverna använder 
varje dag i klassrummet. 
 
Tabell 2. Korrelation mellan påståendena. Antal svarande 90. 

 
* signifikansnivå 95%  
** signifikansnivå 99% 
 
I tabellen står påståendena numrerade, fullständiga påståendena står nedan.  
 

1- Eleverna blir medskapare av sitt eget lärande. 
2- Jag har inget intresse av IKT- användning.  
3- Jag ser det som ett utvecklande arbetssätt. 
4- Jag ser det som specialanpassad undervisning. 
5- Jag har brist på kunskap. 
6- Jag ser kommunikationsmöjligheter. 
7- Jag ser det som problemlösande arbetssätt. 

 
Attitydfrågor 
På de flesta påståendena ovan fanns det en signifikant skillnad med både positiva och 
negativa samband. Till exempel på påståendet jag har inget intresse av IKT- användning 
fördelat på eleverna blir medskapare. Korrelationen mellan dessa påståenden var -,271** 
vilket innebär ett negativ samband mellan de två olika påståendena. Det kan tolkas att de 
lärare som inte har något intresse av IKT- användning kan inte se att eleverna blir medskapare 
av sitt eget lärande. Signifikansnivå var 99 procent. Ett annat exempel är eleverna blir 
medskapare fördelat på utvecklande arbetssätt, en korstabell på dessa påståenden gjordes för 
att se om det fanns någon signifikans. Det som kunde läsas med hjälp av SPSS är att det är 
,648** vilket innebär ett positivt samband mellan de olika påståendena. Även detta kan tolkas 
att de lärare som anser att eleverna blir medskapare kan även se ett utvecklande arbetssätt med 
IKT- användningen i undervisningen. Påståendena jag har inget intresse av IKT fördelades på 
specialanpassad undervisning, ingen signifikans fanns det på dessa påståendena (-,108). 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

1  - -,271 ** ,648** ,247* -,237* ,697** ,653** 

2 -,271** - -,347 -,108 ,235* -,321** -,142	

3 ,648** -,347** - ,295** -,166 ,610** ,488**	
4 ,247* -,108 ,295** - -,067 ,269** ,272**	

5 -,237* ,235* -,166 -,067 - -,269* -,340**	
6  ,697** -,321** ,610** ,269** -,269* - ,630**	
7 ,652** -,142 ,488** ,272** -,340** ,630** -	



 

15 
 

 
Tabell 3.  Hur ofta använder eleverna Ipad/ datorn som stöd vid läs- och skrivsvårigheter, 
respondenterna kunde välja flera svarsalternativ. Antal svarande 91. 
 
  Elever använder Ipad 

som stöd i läs- och 
skrivsvårigheter som: 

Eleverna använder datorn som 
stöd vid läs- och 
skrivsvårigheter som: 

Digitalkamera 22                             5 
Skrivtavla 28 12 

Sökverktyg 27 16 
Skrivverktyg 66 47 

Målarverktyg 9 6 
Redigeringsprogram 13 8 

Presentationsprogram 19 11 
Talande tangentbord 56 29 

E-böcker 41 19 
Stavningskontroll 40 26 

E-post 47 7 
Program kopplat till 

läromedel 
6 33 

Diktafon 14 8 
 
Användandet av IKT i undervisningen som stöd vid läs- och skrivsvårigheter 
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Det var av intresse att se hur vanligt det var med IKT och vilka möjligheter 
som fanns tillgängliga. Tabell 3 visar vad eleverna använder Ipad och datorn till. Denna fråga 
var ett flervalsalternativ där lärarna kunde välja flera värden. För Ipad gäller främst att den 
används som skrivverktyg (66), talande tangentbord (56), E-post (47), E-böcker (41) och 
stavningskontroll (40). För dator gäller också främst att den används som skrivverktyg (47), 
program kopplat till läromedel (33), talande tangentbord (29), stavningskontroll (26) och E-
böcker (19). De största skillnaderna mellan Ipad- och datoranvändningen är att Ipaden 
används mer som digitalkamera (22) än vad datorn används (5). En annan skillnad är att 
endast 6 svarade att de använder Ipaden som program kopplat till läromedel och 33 använder 
datorn som har program kopplat till läromedel. Det var av intresse att se hur ofta lärarna 
använder IKT i undervisningen respektive åldern på lärarna. Följande tabell redovisar detta. 
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I tabell 4 finns en korstabell som visar intresse av IKT- användning satt i relation till vilken 
ålder man har. Deltagarnas ålder har slagits samman till två grupper, de mellan 23 och 42 år 
och de mellan 43 till 63 år. Även svarsalternativen har slagits samman så att väldigt 
intresserad bildar en egen grupp, någon intresserad/intresserad blir en grupp och inte alls 
intresserad blir en grupp. 
 
Tabell 4. Lärarnas intresse av IKT- användning. Svar i procent. Antal svarande 81. 
Hur intresserad är du av IKT- användning 
som stöd i läs- och skrivsvårigheter? 

 23-42 år 43-63 år 

Väldigt intresserad 71% 87% 
Något intresserad/ intresserad 27% 11% 
Inte intresserad alls 3% 2% 
Totalt  100% 100% 

 
I tabell 4 kan det läsas av att de lärare som är mellan 43–63 (87%) är väldigt intresserade av 
IKT- användning som stöd i läs- och skrivsvårigheter. Alternativen något intresserad och 
intresserad har slagits samman. 11 procent av de lärare som är mellan 43–63 år gamla var 
något intresserade/ intresserade. 2 procent i den åldersspannen är inte intresserade alls av 
IKT- användningen. 71 procent av de lärare som är mellan 23–42 år gamla är också väldigt 
intresserade av IKT- användningen samt att 27 procent var något intresserad/ intresserad. Det 
var 3 procent som inte hade något intresse alls av IKT- användningen som stöd i läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Följande tabell kommer att redovisa vilka kopplingar lärarna ser mellan användandet av IKT 
och elevers lärande som korsas med lärarnas ålder. 
 
Tabell 5. Vilka kopplingar lärarna ser mellan användandet av IKT och elevers inlärning. 
Svar i procent. Antal svarande 81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I enkäten var det en fråga (se tabell 5) om lärarna såg några kopplingar mellan användandet 
av IKT i läs- och skrivutveckling. Dessa påståenden om lärarna såg några kopplingar mellan 
IKT- användningen och elevers inlärning gjordes en korstabell på i statistikprogrammet SPSS 
med åldern på lärarna. Åldern delades upp i två grupper, 23–42 år gamla och 43-63 år gamla. 
De värden som fanns i denna fråga var, ” jag ser en tydlig koppling mellan elevers inlärning 
och användandet av IKT”. Andra värdet var ” jag är osäker på om det finns någon koppling 
mellan elevers inlärning och användandet av IKT”. Tredje värdet i denna fråga var ”jag 
använder inte IKT i min undervisning som stöd i läs- och skrivsvårigheter”. 85 procent av 
respektive åldersgrupp ser en tydlig koppling mellan elevers inlärning och användandet av 
IKT. 15 procent av de lärare som var mellan 23–42 år gamla var osäkra om de såg någon 

Vilka kopplingar ser du mellan användandet av IKT i 
läs- och skrivutveckling? 

23–42 år 43–63 år 

Jag ser en tydlig koppling mellan elevers inlärning 
och användandet av IKT 

85% 85% 

Jag är osäker på om det finns någon koppling mellan 
elevers inlärning och användandet av IKT 

15% 11% 

Jag använder inte IKT i min undervisning som stöd i 
läs- och skrivutveckling 

0% 4% 

Totalt 100% 100% 
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koppling mellan elevernas inlärning och användandet av IKT samt 11 procent av de lärare 
som var mellan 43-63 år gamla. Sista alternativet var det 4 procent av de lärarna mellan 
åldrarna 43-63 som inte använde IKT i sin undervisning som stöd i läs- och skrivsvårigheter.  
 
Lärarnas egna synpunkter 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna kunde skriva egna synpunkter om 
IKT- användning som stöd för läs- och skrivsvårigheter. Sammanlagt var det 17 lärare som 
valde att lämna en kommentar angående IKT- användningen. Det som återkommer gång på 
gång i kommentarerna är att det handlar om resurser, enskilde lärarens förmåga att hitta 
lösningar och tiden som lärarna inte har för att utveckla kompetensen inom IKT- 
användningen. 9 procent av respondenterna hade svarat att de har endast lärarens dator i 
klassrummet, vilket gör att eleverna inte använder datorn lika ofta som de använder Ipaden. 
En annan återkommande kommentar är att Ipaden är enklare att använda jämfört med datorn 
samt att datorn tar större plats. Ipaden är mindre krånglig, en lärare uttrycker följande:  
 

Ipad, enkelt att hantera för eleverna. Krånglar inte i samma utsträckning som en dator. Finns 
många appar och program, svårt att hinna med att uppdatera sig själv i det enorma utbudet. Jag 
hade inte klarat av att hjälpa elever i behov av särskilt stöd i läs- och skriv i samma utsträckning 
utan digitala hjälpmedel. Det är en enorm tillgång. Alla elever oavsett svårigheter får tillgång till 
inläsningstjänst. Det ska inte kännas utpekande att lyssna på böcker.  

 
En annan lärare menar att: 
 

Finns för lite tid att sätta sig in i IKT utvecklingen. Planeringen räcker inte till. Vi har under hösten 
identifierat vilka elever som behöver extra stöd. Insatserna startar under vårterminen. Resurserna 
är begränsade, men redan nästa termin kommer varje klass att ha tillgång till 6 Ipads och de 
datorer som vi delar mellan 3 klasser blir 12 st när man har tillgång till dem. Vi kommer att 
använda IKT i större utsträckning.   

 
En tredje lärare påpekade även att: 
 

För uppläsning använder eleverna Google translate på Ipaden eller mobilen, där kan man 
fotografera och använda talsyntes. Eleverna använder sig givetvis av ex Röste mot för att spela in 
sin läsning ej diktafon. Vanlig läslinjal och toobaloo finns vid behov.  

 
Det fanns även de lärare som skrev att: 
 

När eleverna skriver finns traditionella verktyg vid motoriska svårigheter, men det är inte ovanligt 
att elever med motoriska svårigheter upplever det enklare att skriva på dator eller Ipad. Frågorna 
som berör ”elever i behov av särskilt stöd ” berör betydligt fler än de elever som har särskilt stöd. 
Många av alternativen ser vi som extra anpassningar och kan användas av alla elever vid behov. 
Talböcker är för elever med funktionshinder (Legimus). 

 
Om man sammanfattar respondenternas synpunkter utifrån kommentarerna framgår det att 
digitala verktygen är ett nödvändigt extra stöd för alla elever, elever i behov av särskilt stöd 
och elever vid behov. Respondenterna lämnade även kommentarer likt denna: 
 

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det oerhört viktigt att träna sig på att använda digitala 
verktyg från att de är små. Dessa gör eleven mer självständig vilket ökar barnets tro på sig själv. 
Jag är för digitala hjälpmedel och ser det som inkludering i klassarbetet istället för exkludering.  
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DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras först studiens resultat i förhållande till teori och till tidigare 
forskning. Sedan förs en metoddiskussion som sedan avslutas med en diskussion om de 
didaktiska konsekvenserna. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas med IKT vid läs- och 
skrivsvårigheter. Analysen av enkäten gjordes med hjälp av programmet SPSS. Den 
insamlade datan visade att lärarna använder IKT för att stödja läs- och skrivsvårigheter i 
varierad omfattning. Tydliga kopplingar mellan Deweys pragmatism och syftet kunde hittas i 
undersökningen. Nedan diskuteras resultaten djupare i förhållande till tidigare forskning och 
Deweys syn på skolan och lärandet. Jag har organiserat detta avsnitt utifrån mina 
frågeställningar. Mina frågeställningar var: Hur påverkar lärarnas intresse IKT- 
användningen? Hur påverkar tillgången av digitala verktyg läs- och skrivsvårigheter? Samt 
påverkar lärarnas ålder användningen av digitala verktyg? 
 
Hur påverkar lärarnas intresse IKT- användningen? 
I undersökningen framkom det att 80 procent av lärarna saknar utbildning inom IKT- 
användning i sin grundutbildning. För att ha en framgångsrik undervisning ska varje individ 
ha de redskap som behövs. En tolkning kan göras utifrån Deweys teori (1999, ss. 241–243) 
om när lärare saknar utbildning inom IKT- användning påverkar det även lärares 
undervisningsförmåga inom IKT- användning. Det går att se en koppling mellan Deweys 
(1999, ss. 241–243) syn på teori och praktik och denna undersökning. Dewey menar att teori 
och praktik går hand i hand. Har inte lärarna rätt utbildning eller intresse att handskas med, 
leder detta till att elevernas lärande påverkas negativt. Detta kan läsas av i tabell 2, till 
exempel om läraren inte har något intresse av IKT- användningen då ser inte läraren heller 
IKT- verktygen som ett utvecklande arbetssätt.  
 
Dewey (1999, ss. 241–243) påpekar att det är av stor vikt att inkludera aktiva arbetsformer i 
undervisningen vilket skapar förutsättningar för lärandet. Det framkommer i studiens 
undersökning att 69 av 81 lärare ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och 
användandet av IKT. Denna koppling kan även göras till Deweys teori (1999, s. 232) där han 
hävdar att när en individ gör något korrekt med ett ting då får individen kännedom om och 
känner förtroende till situationen. Det individen har mest kännedom till är vardagliga 
situationer som vi utövar dagligen. Några exempel är hur vi använder en stol, vad vi gör med 
kläder, hur vi äter och vad vi använder olika verktyg till. Därför är det av vikt att eleverna får 
använda digitala verktyg mer i undervisningen för att det stärker deras kännedom om och 
förtroende till situationen. Grönlund (2014, ss. 13–14) hävdar att digital kompetens ökar inte 
bara i skolan, han menar att den kompetens som eleverna besitter ökar även på fritiden och att 
det är denna kompetens som höjer elevernas självförtroende. Dewey (1999, s. 54) förespråkar 
för ett lärande även i andra miljöer för att främja elevers inlärning. SPSM (2015, s. 4) 
bekräftar vikten av att använda teknik i skolan som främjar och stödjer elevernas lärande och 
ett förbättrat resultat i skolan. I tabell 2 kunde det avläsas att de lärare som tycker att eleverna 
blir medskapare av sitt eget lärande när de använder IKT- verktyg ser även det som ett 
utvecklande arbetssätt.  
 
Brodin och Lindstrand (2010, s. 77) redovisar för enkätundersökningen, att majoriteten av 
utbildade lärare vet att IKT kan användas som hjälpmedel för elever med svårigheter eller 
funktionshinder. Det framkommer i denna studie (se tabell 2) att lärare som inte har intresse 



 

19 
 

av IKT ser inte att eleverna blir medskapare av sitt eget lärande. I tabellen framkommer det 
även att de lärare som ser IKT som ett utvecklande arbetssätt ser det även som ett 
problemlösande arbetssätt. Med andra ord, lärare som har intresse för IKT ser digitala verktyg 
som en möjlighet för elever. De lärare som inte har något intresse för IKT ser det inte som 
utvecklande eller problemlösande arbetssätt. De lärare som har brist på kunskap inom IKT- 
användningen har inte heller något intresse av IKT- användning. I tabell 2 kan detta utläsas då 
korrelationen mellan påståendena har hög signifikansnivå. Under tabell 2 kan det även utläsas 
att de lärare som ser digitala verktyg som en kommunikationsmöjlighet ser även att eleverna 
blir medskapare av sitt eget lärande. Korrelationen mellan påståendena har hög 
signifikansnivån alltså 99% trovärdig samt att det är ett positivt samband mellan påståendena. 
Ett negativt samband mellan påståendena ”jag har inget intresse av IKT- användning” och 
”eleverna blir medskapare av sitt eget lärande” även under dessa påståenden är korrelationen 
mellan påståendena höga och har hög signifikansnivå, men ett negativt samband mellan 
påståendena.  
 
 
Hur påverkar tillgången av digitala verktyg läs- och skrivsvårigheter? 
Genom den insamlade datan kan jag avläsa att lärare använder digitala verktyg på olika sätt 
och i olika sammanhang. IKT- användningen gör undervisningen mer varierad och tillåter 
elever att lära sig på olika sätt. En respondent kommenterade att elever använder 
ordbehandlingsprogram med stavningskorrigering (oribi). Det som går att koppla till detta 
resultat är Brodin och Lindstrands (2010, ss. 80–82) studie där forskarna nämner att i deras 
undersökning var det några lärare som tog upp att det mest användbara hjälpprogrammet var 
ordbehandlingsprogram med stavningskorrigering.  
 
De digitala verktyg som lärare använder mest i årskurs F-3 enligt Brodin och Lindstrands 
studie (2010, ss. 80–82) är digitalkamera, skanner och datorn. Enligt min enkätundersökning 
var det dock endast 22 lärare av 91 som svarade att deras elever använde ipaden som 
digitalkamera och 5 av 91 lärare som svarade att elever använder datorn som digitalkamera 
(se tabell 3). 41 av 76 lärare svarade att elever i klassen använder Ipaden för stavningskontroll 
och 27 lärare av 76 svarade att deras elever använder datorn för stavningskontroll. En 
respondent kommenterade i enkätundersökningen att det tar tid att individualisera 
undervisningen utifrån elevers förutsättning och vilka mål eleven ska nå. Det är en enorm 
resurs med datoranvändning menar respondenten. Brodin och Lindstrands studie visar att 
lärarna såg datorn som en skrivmaskin vilket går att koppla till min undersökning där 
respondenterna har kommenterat att eleverna använder datorn för färdighetsträning. 
 
 
Påverkar lärarnas ålder användningen av digitala verktyg? 
Genom den insamlade datan kan jag avläsa att åldern på lärarna inte spelar så stor roll för hur 
och till vad de använder digitala verktyg. 71 procent av lärarna mellan 23–42 och 87 procent 
av lärare mellan 43-63 år valde alternativet ”väldigt intresserad” (se tabell 4). Brodin och 
Lindstrand (2010 ss. 76, 78) menar dock att yngre lärare är mer intresserade av digitala 
verktyg för att de är uppvuxna i ett samhälle där digitala verktyg tar mer plats. En slutsats som 
kan dras av denna fråga är att även om du är uppvuxen i ett samhälle med inprägling av IKT 
innebär det inte alltid att lärarna använder IKT på rätt sätt.   
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IKT- användning kräver tid 
I undersökningen framkom det att tid och utbildning inom IKT- användningen behövs. Tio 
lärare kommenterade under frågan ”egna synpunkter” att det finns för lite tid att sätta sig in i 
IKT utvecklingen och att planeringen inte räcker till. Brodin och Lindstrand (2010, s. 77) 
beskriver att i deras undersökning kom det fram att någon deltagare ansåg att hen inte hade 
tillräckligt med kunskap inom IKT. Därmed ville ha mer utbildning för att kunna anpassa 
digitala verktyg som läromedel för de elever i behov av särskilt stöd, samt andra elever som 
behöver digitala hjälpmedel som extra stöd. Agélii och Grönlunds (2013, s.70) studie gick ut 
på att undersöka om metoden ASL, Att skriva sig till läsning uppfyller vissa delar ur den 
sociokulturella inlärningsteorin, samt om denna metod med hjälp av formativ bedömning och 
feedback ger bättre studieresultat.  
 
Dewey (1999, ss. 241–243) menar att teori och praktik bör kopplas samman och att det är av 
vikt att inkludera aktiva arbetsformer i undervisningen för att skapa förutsättningar för 
lärandet. Som det framgår i analysen av undersökningen var det några lärare som valde att 
lämna en kommentar. Lärarna kommenterade att de ser IKT- användningen som inkludering, 
extra anpassning och kan användas av alla elever vid behov. Någon lärare kommenterade 
även att det är oerhört viktigt att träna på att använda digitala verktyg från att de är små, dessa 
verktyg gör eleven mer självständig vilket ökar barnets tro på sig själv. Hinostroza (2011, ss. 
1366–1367) påpekar även om IKT inte används i undervisningen, används det mer ofta i 
typiska aktiviteter för inlärningen. Även Livingstone (2012, ss. 11–13) bekräftar föregående 
forskares argument att om IKT används på ett korrekt sätt motiverar detta elevers lärande. 
Även Florian (2004, s. 18) påpekar att IKT kan anpassas för att tillgodose elevers behov, och 
som det framgår av resultatet använder elever datorn för färdighetsträning och som verktyg 
vid stavningskorrigering. Forskaren verifierar även att IKT kan tydliggöra möjligheter för 
elever i behov av särskilt stöd, men även utmana dessa elevers lärande. Han påpekar även att 
kunna möjliggöra elevers lärande då ska läraren kunna utmana dessa elever, samt att kunna 
göra anpassningar för att eleverna ska använda digitala verktyg.  
 

Lämplig utrustning kräver finansiering  
Brodin och Lindstrands undersökning visar att skolor har svårt att finansiera lämplig 
utrustning, det kan även kopplas till min undersökning. I undersökningen var det 51 av 91 
lärare som svarade att de hade gått fortbildning vilket innebär att 40 lärare inte blivit erbjudna 
fortbildning på arbetsplatsen. Det kan vara en av orsakerna till att det är relativt få lärare som 
använder smartboard (33 lärare), dokumentkamera (24 lärare), projektor (52 lärare) och 
smartphone (33 lärare). En annan orsak kan vara brist på kunskap av IKT- användning, samt 
att det kan vara ekonomiska problem. Det kan vara att lärarna inte har intresse eller tid att 
sätta sig in i IKT- utvecklingen. Florian (2004, s. 18) verifierar att IKT kan tydliggöra 
möjligheter för elever i behov av särskilt stöd och även utmana dessa elevers lärande. Han 
påpekar även för att kunna möjliggöra elevers lärande, då ska läraren utmana dessa elever 
samt göra anpassningar för att eleverna ska använda digitala verktyg. Den tolkning som görs 
är att lärare behöver vara kunnig inom området för att kunna utmana elever samt göra 
anpassningar utifrån varje enskild individ. Forskaren påpekar att möjligheterna är hur 
tekniken används och till vad den använd. Min tolkning är om du vet hur tekniken används, 
då kan du individualisera undervisningen samt att kunna utmana de elever som behöver 
utmanas och de elever som behöver tekniken som hjälp.  
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Metoddiskussion 
I denna studie användes kvantitativ metod, enkät som redskap för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar det kan finnas 
med IKT vid läs- och skrivsvårigheter. De frågor som var mest passande för min 
undersökning var hur ofta lärarna använder IKT i sin undervisning, hur många Ipads/ datorer 
det fanns tillgängligt i klassrummet, attitydfrågorna och vilka kopplingar lärarna ser med IKT- 
användningen. Fördelarna med enkät som verktyg var att jag kunde nå ut till många lärare 
samtidigt samt att jag hade all data på en och samma plats (webbenkät). En nackdel med enkät 
som verktyg är bortfall, i min studie var det visserligen 100 lärare som valde att svara på 
enkäten men efter ett visst antal frågor valde några att avsluta medverkandet. Det blev då ett 
internt bortfall i undersökningen. Nackdelen med enkät som verktyg är även att frågorna ska 
vara tydliga så att respondenterna förstår vad som efterfrågas. Hade jag fått göra om 
undersökningen, hade jag valt att lämna ut pappersenkät till ett visst antal lärare och 
komplettera med intervju. En intervju hade gett mig möjligheten till att få fördjupad förståelse 
för hur lärarna resonerar och hur de tänker kring användandet av IKT för barn med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
 

Didaktiska konsekvenser 
Studien har givit lärdom om att IKT är extra stöd för alla elever oavsett behov. Det som har 
framkommit i denna studie är flera faktorer. Det som påverkar en lyckad undervisning i läs- 
och skrivutveckling är lärarens kompetens, intressen och tillgång till digitala verktyg. 
Problematik kring användandet av IKT blir lärarnas intresse, resultatet visar att eleverna 
påverkas av att läraren har intresse eller inte. En slutsats kan dras att om lärarna inte har något 
intresse eller åsikt av IKT- användandet kan detta påverka elevers lärande. De lärare som har 
större intresse av IKT ger eleverna bättre förutsättning och andra möjligheter än de lärare som 
inte har intresse för IKT. Det framkom även i undersökningen att de lärare som inte har något 
intresse av IKT har inte den kunskap som behövs i IKT- användningen. Det är därför också 
viktigt att lärare får utveckla kompetens om digitala verktyg för att kunna omsätta detta i 
undervisningen. 
 
En slutsats jag drar av denna studie är att åldern spelar inte så stor roll, men att ha rätt 
inställning till användandet av digitala verktyg och rätt kompetens leder till att eleverna 
känner delaktighet. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev	 

Till respondenter    

Hej!  

Jag heter Yad Rashad och studerar till grundskollärare vid Högskolan i Borås. Just nu läser 
jag min åttonde och sista termin. Det är nu jag ska genomföra ett examensarbete på avancerad 
nivå. Jag har valt att fokusera på hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
används för att stödja läs- och skrivsvårigheter samt vilka begräsningar det finns med IKT- 
användning. Jag har valt att samla in min data genom att göra en enkät via nätet med 
sammanlagt 38 frågor, varav 10 bakgrundsfrågor.  

Det är av vikt att ni som deltar i undersökningen vet att jag gör min undersökning utifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär att: 

- Alla uppgifter i undersökningen är anonyma. Inga obehöriga kommer ta del av den 
insamlade data.  

- Alla uppgifter i undersökningen används enbart för undersökningens syfte.  
- Undersökningen är frivillig. Du som när som helst avbryta deltagandet av 

undersökningen.  
 
 
 
Vid eventuella frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på följande 
emailadress: 
XXXXXXX@student.hb.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Yad Rashad 
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Enkäten inleds med bakgrundsfrågor om dig som verksam pedagog 
 
1. Kön 
Man 
Kvinna  
Annat 
 
2 Hur gammal är du? 
 
3 Utbildningsbakgrund? 
Förskollärare 
Grundskollärare 
Specialpedagog/ Speciallärare 
Ej lärarutbildning 
 
4 Vilket år avslutade du din utbildning? 
 
5 Antal år i yrket? 
 
6 Vilken årskurs undervisar du i detta läsår? 
F-klass 
Årskurs 1 
Årskurs 2 
Årskurs 3 
Årskurs F-1 
Årskurs 1-2 
Årskurs 2-3 
Årskurs 1-3 
 
Nu följer frågor om användandet av IKT 
  
7 Har du utbildning om IKT- användning i din grundutbildning? 
Ja 
Nej 
 
8 Har du blivit erbjuden någon fortbildning inom IKT på din arbetsplats? 
Ja 
Nej 
 
9 Om du svarade ja på föregående fråga, vilken typ av fortbildning?  
 
10 Hur ofta använder du digitala verktyg privat? 
Flera gånger varje dag 
En gång om dagen 
Flera gånger i veckan 
En gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Aldrig  
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11 Vilka digitala verktyg använder du varje dag i verksamheten?   
Du kan ange flera alternativ. 
Dator  
Smartboard 
Ipad 
Dokumentkamera 
Projektor 
Smartphone  
 
12 Vilka digitala verktyg använder eleverna varje dag?  
Du kan ange flera alternativ. 
Dator  
Smartboard 
Ipad 
Dokumentkamera 
Projektor 
Smartphone  
 
13 Vilka digitala verktyg har ni tillgång till i klassrummet?  
Du kan ange flera alternativ. 
Dator 
Smartboard 
Ipad 
Dokumentkamera 
Projektor 
Smartphone  
 
14 Hur många datorer finns tillgängliga i klassrummet? 
0 
1–5 
6–10 
En till varje elev 
 
15 Hur ofta använder du datorn som undervisningsmaterial?  
En gång om dagen 
Flera gånger om dagen 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
Någon gång i månaden 
Nästan aldrig 
 
16 Hur många Ipads finns tillgängliga i klassrummet? 
0 
1–5 
6–10 
En till varje elev 
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17 Hur ofta använder du Ipaden som undervisningsmaterial? 
En gång om dagen 
Flera gånger om dagen 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
Någon gång i månaden 
Nästan aldrig 
 
18 Påståendena nedan rör möjligheter och hinder med IKT- användning i din 
undervisning. Var vänlig och välj den siffra som passar din åsikt bäst.  
 

                               Instämmer                             Instämmer 
                               inte alls                                 helt             
 

jag är osäker på användandet av IKT              1 2 3 4 5 6 7 
eleverna blir medskapare av sitt eget lärande      1 2 3 4 5 6 7 
jag har inget intresse av IKT- användning           1 2 3 4 5 6 7 
jag ser det som ett utvecklande arbetssätt             1 2 3 4 5 6 7 
jag ser det som specialanpassad undervisning       1 2 3 4 5 6 7 
jag har begränsade antal Ipads                          1 2 3 4 5 6 7 
jag ser ett skapande arbetssätt                               1 2 3 4 5 6 7 
jag har brist på kunskap                                      1 2 3 4 5 6 7 
jag ser kommunikationsmöjligheter                     1 2 3 4 5 6 7 
jag har begränsade antal datorer                       1 2 3 4 5 6 7 
jag ser det som ett problemlösande arbetssätt  1 2 3 4 5 6 7 
jag har ej tillräckligt med tid                               1 2 3 4 5 6 7 



 

 
 

 
Nu följer några frågor om IKT som stöd i läs- och skrivsvårigheter 
 
19 Hur intresserad är du av IKT- användning som stöd i läs- och skrivsvårigheter? 
Inte alls intresserad 
Intresserad 
Något intresserad 
Väldigt intresserad 
 
20 Hur ofta använder du IKT i din undervisning för att stödja läsa- och 
skrivsvårigheter? 
En gång om dagen 
Flera gånger om dagen 
Någon gång i veckan 
Inte alls 
 
21 Jag har tillräckliga kunskaper inom IKT- användning som stöd i läs- och 
skrivsvårigheter 
Instämmer helt & hållet 
Instämmer i hög grad 
Instämmer delvis 
Instämmer inte alls 
 
22 Vilka kopplingar ser du mellan användandet av IKT i läs- och skrivutveckling? 
Jag ser en tydlig koppling mellan elevernas inlärning och användandet av IKT 
Jag ser ingen koppling mellan elevernas inlärning och användandet av IKT  
Jag är osäker på om det finns någon koppling mellan elevernas inlärning och användandet av 
IKT 
Jag använder inte IKT i min undervisning som stöd i läs- och skrivutveckling 
 
23 Hur ofta använder eleverna Ipads som stöd i läs- och skrivsvårigheter? 
En gång om dagen 
Flera gånger om dagen 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
Någon gång i månaden 
Nästan aldrig 
 
24 Eleverna använder Ipads som stöd i läs- och skrivsvårigheter som: 
Du kan ange flera alternativ. 
Digitalkamera  
Skrivtavla 
Sökverktyg 
Skrivverktyg  
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Stavningskontroll 



 

 
 

E-post 
Program kopplat till läromedel 
Diktafon 
 
25 Hur ofta använder eleverna datorn som stöd i läs- och skrivsvårigheter?  
En gång om dagen 
Flera gånger om dagen 
En gång i veckan 
Flera gånger i veckan 
Någon gång i månaden 
Nästan aldrig 
 
26 Eleverna använder datorn som stöd i läs- och skrivsvårigheter som: 
Du kan ange flera alternativ. 
Digitalkamera  
Skrivtavla 
Sökverktyg 
Skrivverktyg  
Målarverktyg 
Redigeringsprogram 
Presentationsprogram 
Talande tangentbord 
E-böcker  
Stavningskontroll 
E-post 
Program kopplat till läromedel 
Diktafon 
 
27 Vilka externa stöd använder du dig av för elevernas läs- och skrivutveckling? 
Du kan ange flera alternativ. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Skoldatatek 
Logoped 
Inget 
Annat_____________________ 
 
Nedanstående frågor berör elever i behov av särskilt stöd. 
 
28 Vilket/ vilka program används som lässtöd för eleverna? 
Du kan ange flera alternativ. 
Oribi Speak 
Saida 
Claroread 
ViTal 
TorTalk 
Talande webb 
Annat_______________________ 
 
 
 



 

 
 

29 Vilket/ vilka program för skrivstöd använder eleverna? Du kan ange flera alternativ. 
1 Talsyntesprogram 
2 Rättstavningsprogram 
3 Ordprediktionsprogram  
4 Annat______________________ 
 
30 Vilka böcker använder eleverna som lässtöd? Du kan ange flera alternativ. 
Textview 
DAISY 
Pdf 
Epub  
Inlästa läromedel  
Talbok 
Annat_____________________ 
 
31 Vilka digitala verktyg använder eleverna som hjälpmedel? Du kan ange flera 
alternativ. 
Scannerpennor 
Diktafon 
Digitalkamera 
”Vanlig” läslinjal 
Toobaloo hörlurar 
Inget 
 
32 Vilka hjälpmedel vid motoriska svårigheter vid skrivning använder eleverna?  
Du kan ange flera alternativ. 
Penngrepp 
Penntyngd 
Skumgrepp 
Tjocka handtag (pennor) 
Bordunderlag med friktion 
Inget 
 
33 Hur arbetar du med källkritik?  
Genom diskussion 
Genom undervisning 
Inte alls  
 
34 Några egna synpunkter om IKT- användning som stöd för läs- och skrivsvårigheter? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för att ni har tagit er tid för att svara på enkäten! 
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