
Ett språk för alla?
‒ En kvalitativ studie av ett antal pedagogers 
syn på sin användning av IKT-verktyg i den 
tidiga läs- och skrivinlärningen

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande

Kandidatuppsats 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå | 

Höstterminen 2013

Av: Nina Norberg
Handledare: Karin Milles

Ett språk för alla? 
– en kvalitativ studie av ett antal pedagogers 
syn på sin användning av IKT-verktyg i den 
tidiga läs- och skrivinlärningen

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande

Kandidatuppsats 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå | 

Höstterminen 2013

Av: Nina Norberg
Handledare: Karin Milles



2

Abstract

Title: A Language for Everyone, a qualitative study of a number of teachers' views on their 

use of ICT tools in early literacy learning 
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Supervisor: Karin Milles

Term: Autumn term 2013

The aim of this study is to investigate a number of class teachers' thoughts on the use of 

information and communications technology (ICT) in early literacy learning. The study has 

been conducted as a qualitative study, interviewing five teachers with the help of an interview 

guide. Three central questions were posed. 

• What perception do the teachers have about the use of ICT in their tuition?

• What perception do the teachers have about the pupils' literacy learning in teaching 

with ICT tools?

• What perception do the teachets have about teaching and learning by means of ICT 

when it comes to pupils with reading and writing difficulties/dyslexia? 

The overall theoretical basis of the study is Vygotskij's sociocultural theory.

In conclusion, the result of the study is as follows. Most class teachers feel that the training 

they have undergone in ICT education was adequate, but they also call for skill development. 

Most teachers believe that the use of ICT tools provide opportunities to adapt their teaching to 

pupils' knowledge level. The teachers' opinion is that ICT in teaching is useful for pupils' 

progress in early literacy learning. Most teachers also believe that ICT tools in teaching can 

be of some help for pupils with reading and writing difficulties/dyslexia. One obstacle in 

helping these pupils is lack of time. Therefore, the majority of the teachers hand these pupils 

over to special education outside the classroom. 

Keywords: ICT, literacy tuition, literacy learning, reading and writing difficulties
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Inledning
Under rubriken Datorstödd undervisning anges i Nationalencyklopedin att datorn från 

1960-talet, på grund av att den är snabb och flexibel, varit intressant som hjälpmedel för 

undervisning och inlärning. I Nationalencyklopedin anges vidare bl.a. följande. I Sverige 

inledde Skolöverstyrelsen under 1970-talet en försöksverksamhet som kallades Datorn i 

skolan. År 1980 antogs ett handlingsprogram för utbildning i datakunskap och för 

pedagogiskt motiverad användning av datorer i skolan. Från början var det lärare i matematik 

och naturvetenskap som hade hand om undervisningen vilken handlade om enkel 

programmering. Allteftersom användarmöjligheten ökade började speciallärare använda 

datorer som stöd för elever med inlärningssvårigheter av olika slag. Lärare i svenska började 

använda datorer i undervisningen för bearbetning av text. Det dominerande 

användningsområdet under hela 1990-talet var ordbehandling. (Nationalencyklopedin, 

2013a).

En sökning på internet visar att i skolor runtom i Sveriges kommuner pågår s.k. en-till-en-

projekt redan från årskurs 1. Det innebär att varje elev och varje lärare har en egen bärbar 

dator eller surfplatta som är integrerad i undervisningen och i lärandet.

Samtidigt med skolans digitalisering har en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner trätt i 

kraft. Syftet är enligt Kroksmark att försöka höja kvaliteten i elevernas lärande. Men 

Kroksmark påpekar i detta sammanhang att det saknas tydliga reformer och 

utvecklingsambitioner som rör digitaliseringen av skolan, undervisningen och lärandet på 

nationell nivå. (Kroksmark, 2013, s. 24-25).

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, betonas bl.a. att 

eleverna ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift. Det sägs också att skolan har 

ett ansvar att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare anges 

att varje skola har ett ansvar att pröva och utveckla nya metoder så att verksamheten svarar 

mot de nationella målen. (Skolverket, 2011).
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När det gäller anpassningen av undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

framhåller Skolinspektionen vikten av att anpassningen ska ske inom den ordinarie klassens 

ram. Vidare pekar Skolinspektionen på att Vetenskapsrådet år 2007 i en kunskapsöversikt om 

dyslexi uppskattar att sju procent av eleverna i årskurs 3 i Sverige har specifika 

ordavkodningsproblem vilket är ett utmärkande drag vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det 

pekas också på att det finns barn i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som inte upptäcks och 

barn med en tidigt fastställt dyslexidiagnos som inte utvecklar dyslexi. Slutligen framhåller 

Skolinspektionen vikten av tidiga insatser för barn i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

(Skolinspektionen 2011a, s. 7, 10-11, 15). 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera följande. Elevernas färdigheter när det gäller att läsa 

och skriva svenska är avgörande för den fortsatta kunskapsinhämtningen. Vidare pågår en 

digitalisering av skolan där varje skola ‒ och varje lärare ‒ har ett ansvar att utveckla en 

pedagogik och metoder för att nå kunskapsmålen. Samtidigt ska undervisningen anpassas till 

varje elevs förutsättningar ‒ även för elever i läs- och skrivsvårigheter ‒ inom den ordinarie 

klassens ram. Men hur ser verkligheten med arbetet med IKT-verktyg ut ur ett 

lärarperspektiv? Vilka erfarenheter har klasslärare i årskurserna 1-3 av läs- och skrivinlärning 

i den digitaliserade skolan? Detta vore intressant att undersöka med hänsyn till att jag 

sannolikt kommer att arbeta i en skola där IKT har eller kommer att ha implementerats i 

undervisningen och där det sannolikt kommer att finnas elever med diagnostiserad dyslexi 

och elever i riskzonen att utveckla dyslexi. 

Syfte och frågeställningar

 1.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka ett antal lärares upplevelser av 

undervisning med IKT-verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen.

 1.2 Frågeställningar
För att empiriskt undersöka syftet med studien utgår jag från följande frågeställningar.

• Vilken uppfattning har lärarna om IKT i undervisningen?
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• Vilken uppfattning har lärarna om elevernas läs- och skrivinlärning i 

undervisningen med IKT-verktyg?

• Vilken uppfattning har lärarna om undervisning och lärande med IKT-verktyg för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 

 1.3 Definitioner
IT betyder informationsteknik. IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 

samverkan mellan datorer och telekommunikation medför. Datorer möjliggör snabb 

insamling, lagring och bearbetning av information i form av digitala data och har förmågan att 

omvandla sådana data mellan olika medier i text, tal, ljud, bild och video. Gemensamma 

standarder för kommunikation och ett världsomspännande telekommunikationsnät (internet) 

innebär stora möjligheter till information och kommunikation. Nya former för människa‒

datorinteraktion utvecklas och medför en strukturomvandling för samhället med konsekvenser 

för bl.a. undervisning. (Nationalencyklopedin, 2013b).

IKT betyder informations- och kommunikationsteknik och handlar om datorn som hjälpmedel 

inom undervisning och inlärning. Datorteknik sammankopplad med telekommunikation gav 

upphov till informationstekniken, IT. Internetanvändningens genombrott i mitten av 1990-

talet innebar en kommunikativ funktion, IKT. Ungefär samtidigt började den av Jean Piaget 

inspirerade teoribildningen om konstruktivismen (elevens självständiga arbete och aktiva 

lärande som det centrala i undervisningen) kompletteras med teorier om lärandet som 

resultatet av en kommunikationsprocess mellan individ och omgivning. Numera har praktiskt 

taget alla lärare accepterat datorer och IKT i skolverksamheten. (Nationalencyklopedin 

2013a).

En blogg är en webbdagbok, en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg eller 

dagboksanteckningar och är en förkortning av ordet "webblog" (Wikipedia, 2013a).

ActiveBoard är varumärke för interaktiva skrivytor som möjliggör multimediala 

presentationer i klassrummet, en digital whiteboard (Hansson, 2007, s. 5).

Lärplatta är en kommuns egen benämning på surfplatta eller mobil pekdator. 

En iPad är en surfplatta eller mobil pekdator som lanserades av företaget Apple i januari 2010 

(Wikipedia, 2013b).
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Bakgrund
I detta kapitel redogör jag för skolans styrdokument och de mål och riktlinjer rörande läs- och 

skrivinlärning som finns angivna i styrdokumenten. Dessutom tar jag upp att styrdokumenten 

ger uttryck för en sociokulturell syn på lärande. Slutligen redogör jag översiktligt för 

begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

 1.4 Skolans styrdokument
I 1 kap. 4 § skollagen (2010:800) betonas att utbildningen i skolan ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till elevers 

olika behov och de ska få stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, sägs att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med hänsyn till deras bakgrund, 

erfarenheter, språk och kunskaper. Utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Detta 

innebär dock inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt för att nå de 

nationella målen. En del elever har av olika anledningar svårigheter att uppnå målen. Det 

innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 8).

Varje skola har enligt läroplanen ett ansvar att utveckla verksamheten så att den svarar mot de 

nationella målen. Därför måste resultat följas upp och utvärderas och nya metoder i 

undervisningen prövas och utvecklas.

Vad gäller skolans ansvar för varje elevs kunskapsmål framhålls som första punkt i läroplanen 

att svenska språket i tal och skrift ska kunna användas på ett rikt och nyanserat sätt efter 

genomgången grundskola. Som näst sista punkt i kunskapsmålen anges att varje elev ska 

kunna använda modern teknik som verktyg för kunskapsutövande, kommunikation, skapande 

och lärande.
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Enligt läroplanen ska lärare bl.a. ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande och stärka elevens vilja att lära. Detta så att eleven bl.a. upplever 

att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.

I Kursplan ‒ Svenska betonas att språket är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Syftet med undervisningen i svenska är att stimulera elevernas intresse 

för att läsa och skriva. (Skolverket, 2011, s. 222).

Enligt Kursplan ‒ Svenska är det centrala innehållet i årskurserna 1-3 när det gäller att läsa 

och skriva följande.

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 

förtydliganden.
• Handstil och att skriva på dator.
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
• Alfabetet och alfabetisk ordning.
• Sambandet mellan ljud och bokstav. (Skolverket, 2011, s. 223).

 1.5 Skolans styrdokument och en sociokulturell syn på lärande
Trageton, pedagog och forskare, framhåller att den svenska läroplanen, Lgr 80, präglades av 

ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv enligt Piagets tankar. Detta innebär att eleven 

konstruerar sin egen kunskap genom konkreta operationer fram till 11-årsåldern. Under 

1980-talet kom debatten att påverkas av Vygotskijs tankar om eleven som ett socialt väsen 

som tillägnar sig kunskap i en social gemenskap. I de kommande läroplanerna, Lpo 94 och 

Lpfö 98, kommer denna grundsyn tydligt fram. Det sociokulturella klassrummet är ett rum för 

gemensamt lärande. Den lärande/kunskapande eleven är i centrum. Eleverna ska inhämta 

kunskap genom att bl.a. experimentera, iaktta, studera, diskutera, delta, värdera, observera, 

undra, samtala om, nyttja olika informationskällor, framföra, ha åsikter, lyssna, skriva och 

läsa. Lärarens roll blir att vara vägledare, administratör och den som lägger lärostoffet till 

rätta. Med andra ord förordas nu en sociokulturell syn på lärande. (Trageton, 2005, s. 11-12). 

I nu gällande läroplan, Lgr 11, finner jag många formuleringar som visar på en sociokulturellt 

inspirerad syn på lärande. Här följer ett antal exempel på sådana formuleringar.
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Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. /‒ ‒ ‒/ 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtal, läsa 
och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga. 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. /‒ ‒ ‒/ 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. (Skolverket, 2011, s 9).

Vidare framgår av Lgr 11 att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola bl.a.

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande. (Skolverket, 2011, s 14-15).

Även i kursplanerna för de olika ämnena finner jag att det betonas förmågan att tänka, tolka, 

analysera, reflektera, värdera och argumentera som grund för att utveckla kunskap.

 1.6 Skolans styrdokument och IT/IKT
Skolinspektionen uppger att Europaparlamentet och regeringen vill se att IT integreras i 

undervisningen på ett medvetet och strukturerat sätt som utvecklar både ämnesundervisningen 

och elevernas digitala kompetens. (Skolinspektionen, 2011b, s. 1). 

Enligt Skolinspektionen sägs i Europaparlamentets och rådets rekommendation om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG) att medlemsstaterna ska se till att alla 

ungdomar erbjuds möjlighet att utveckla nyckelkompetenserna till en nivå som utgör grund 

för vidareutbildning och arbetsliv. En av dessa kompetenser benämns digital kompetens och 

definieras som "säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, 

på fritiden och för kommunikationsändamål". Övriga nyckelkompetenser är kommunikation 

på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, initiativförmåga och företagaranda, lära 

att lära, social och medborgerlig kompetens och kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer. (Skolinspektionen, 2011b, s. 1). 

Vidare säger Skolinspektionen att intentionerna att främja användning av IT i skolan har fått 

vissa avtryck i styrdokumenten. I propositionen till den nya skollagen lyfts den tekniska 

utvecklingen fram som anledning till formuleringen i 10 kap. 10 § skollagen (2010:800) att 
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eleverna ska ha tillgång till böcker och andra läsverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. I propositionen till 2 kap. 35 § skollagen (2010:800) sägs att det är elevernas olika 

behov av kommunikation, information och informationsteknik som ligger till grund för 

paragrafen som säger att det för utbildningen ska finnas lokaler och utrustning som behövs för 

att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (Skolinspektionen, 2011b, s. 2). 

När det gäller det närmare innehållet och målen för utbildningen finns det enligt 

Skolinspektionen få mål som direkt pekar på IT-användning. Ett sådant i Lgr 11 är att när 

eleverna slutar grundskolan ska de kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Skolinspektionen, 2011b, s. 2). 

Sammanfattningsvis framhåller Skolinspektionen att de studier som gjorts pekar på vikten av 

att IT integreras i skolans verksamhet och att det vore lämpligt att belysa IT-användningen 

inom ramen för ämnesgranskningar där IT-användningen kan relateras till målen för 

undervisningen. Skolinspektionen anser därför att det är särskilt angeläget att undersöka 

lärarnas möjligheter till kompetensutveckling inom IT-användningsområden, skolans 

målsättningar gällande IT-användning och om IT-användningen utgår från någon tydlig 

pedagogisk idé. (Skolinspektionen, 2011b, s. 15). 

 1.7 Skolans styrdokument och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Skolinspektionen säger i en rapport som handlar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i 

grundskolan, att det skrivna ordet är en central del vid kunskapsinhämtningen i alla ämnen 

och att elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan ha betydande problem i skolan. 

(Skolinspektionen, 2011a, s. 9).

Skolinspektionen säger vidare att skollagens portalparagraf, 1 kap. 4 § skollagen (2010:800), 

betonar att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla barns utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och de ska få stöd 

och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Därmed konstaterar Skolinspektionen att 

det är en angelägen fråga att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får en likvärdig 

utbildning som ger dem möjligheten att nå de nationella målen. Vidare framhåller 

Skolinspektionen att formuleringen "elever i behov av särskilt stöd" i skollagen, enligt 

skollagens förarbeten, innebär att svårigheter för en elev i skolan inte ska ses som eleven som 

problembärare utan att det i stället handlar om att se elevens möjligheter till utveckling och att 

anpassa verksamheten utifrån varje elevs förutsättningar. (Skolinspektionen, 2011a, s. 9-10).
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 1.8 Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?
Ordet dyslexi är sammansatt av de två grekiska orden dys och lexia och betyder ungefär 

"svårigheter med ord". När dyslexi ska definieras gäller att definitionen är tillräckligt bred för 

att ta hänsyn till heretogeniteten bland individer med dyslexi och att den omfattar de olika 

subgrupper av dyslexi som finns. Moderna definitioner stämmer bäst på den subgrupp som 

kategoriseras av specifika fonologiska problem. (Gustafson, 2009). 

Myrberg säger att de råder stor enighet bland forskare om att fonologiska problem är typiska 

för dyslexi. (Myrberg, 2007, s. 28).

Olofsson framhåller att fonologisk medvetenhet, nästan oavsett hur detta mäts, kan användas 

för att förutsäga framgång i läsningen och svårigheter med den fonologiska medvetenheten är 

typiska för barn med dyslexi. Med fonologisk medvetenhet menas förmågan att avsiktligt 

hantera språk med avseende på dess ljudmässiga sida. Begreppet har två delar, fonologisk och 

medvetenhet. Fonologi är läran om språkljuden och hur dessa fungerar i ett språksystem. 

"Medvetenhet" i fonologisk medvetenhet syftar på barns kognitiva medvetenhet att ord kan 

representeras i form av en serie ljud. Vidare framhåller Olofsson att fonologisk medvetenhet i 

dag är ett vanligt inslag i läsundervisningen. Många vetenskapliga studier visar att träning i 

fonologisk medvetenhet ger kraftiga effekter både på den fonologiska medvetenheten och på 

den efterföljande läs- och skrivutvecklingen. Allra mest effektiv är sådan träning för elever i 

farozonen att utveckla dyslexi, dvs. barn med låga resultat på språk- och läsrelaterade test. 

(Olofsson, 2009, s. 17-23).

Teorianknytning
I detta kapitel tar jag upp olika aspekter av det sociokulturella perspektivet och anledningen 

till att jag valt detta perspektiv som teoretisk utgångspunkt i min studie. Vidare redogör jag 

för några begrepp som jag anser vara betydelsefulla för analysen av studiens resultat.

 1.9 Det sociokulturella perspektivet
Skolans styrdokument präglas av det sociokulturella perspektivet på undervisning och 

lärande. Lärarna i skolan ska således ha detta perspektiv som en utgångspunkt i sin läs- och 

skrivundervisning för att uppnå kunskapsmålen.



12

Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, framhåller att undervisning och 

lärande inte bör blandas ihop och att undervisning inte ska ses  som orsak till lärande. Det är 

dock inte lätt att förklara och förstå lärande men avgörande för kunskapsutvecklingen i skolan 

är det stöd för lärandet som lärare ger eleverna. Ett sätt att förstå lärande är att utgå från en 

sociokulturell tradition. (Säljö, 2013, s. 15).

I detta sammanhang framhåller Dysthe, professor i pedagogik, att det inte finns någon entydig 

sociokulturell inlärningsteori utan endast olika riktningar. Som Dysthe därför påpekar är 

uttrycket "ett sociokulturellt perspektiv" ett sätt att lyfta fram karakteristiska drag. (Dysthe, 

2003, s. 32).

Enligt Liberg, professor i utbildningsvetenskap, ligger fokus i ett sociokulturellt perspektiv på 

att studera de sociokulturella sammanhang som vi som individer bidrar till att skapa och hur 

vi gör för att skapa dem. Hur ser sammanhangen ut, vilka villkor råder, hur deltar man i dessa 

sammanhang och vad bidrar man med är enligt Liberg några typiska frågeställningar inom en 

sociokulturell studie. (Liberg, 2006, s. 21).

Det är viktigt att hålla i minnet att en teori om lärande inte är universell utan har 

avgränsningar. Både Dysthe och Säljö betonar att det sociokulturella perspektivet inte kan 

användas för att studera lärande generellt. För att förstå lärande måste alla sidor beaktas vilket 

framgår motsatsvis av andra teorier om lärande, t.ex. behaviorismen och kognitivismen. En 

annan avgränsning är frågor som har att göra med kunskaper och färdigheter i olika kulturer. 

T.ex. i det västerländska samhället finns många företeelser, t.ex. informationsteknik, som 

innebär att människor lär och använder kunskaper på ett speciellt sätt. (Dysthe, 2003, s. 33; 

Säljö, 2013, s. 21).

Jag anser, mot bakgrund av vad skolans styrdokument ger uttryck för, att det är relevant att 

utgå från det sociokulturella perspektivet som en teoretisk utgångspunkt vid analysen av det 

empiriska materialet. Därvid är det viktigt att förstå att det valda perspektivet är ett sätt att 

förstå lärares stöd för lärande och att det finns både avgränsningar och teorier med andra 

perspektiv på lärande. 

 1.10 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv
Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i den ryske pedagogen Lev Semonovich 

Vygotskijs (1896-1934) arbeten om utveckling, lärande och språk. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande enligt Vygotskij handlar om hur människor utvecklar förmågor som är 
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kulturella till sin karaktär, t.ex. som att läsa och skriva. Att tänka och kommunicera innebär att 

människor använder sig av sådana förmågor/kulturella redskap när de förstår och 

kommunicerar med sin omvärld. Språket är för Vygotskij det viktigaste redskapet för 

människan. Språk i den sociokulturella traditionen ses som ett dynamiskt och ständigt 

utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer. Det finns ingen 

motsättning mellan bild, talat och skrivet språk, formler och andra teckensystem. Vygotskij 

ser på lärande och utveckling som en ständigt pågående process. (Säljö, 2010a, s. 183). 

Den sociokulturella traditionen kallas även situerad vilket är ett uttryck som betonar att 

kunskap är beroende av den kultur som den är del av. Detta gäller även språket genom vilket 

kunskapen kommer till uttryck. (Dysthe, 2003, s. 34).

Oavsett grundsyn är motivation och engagemang avgörande för kunskap och lärande. Från ett 

sociokulturellt perspektiv betonas den motivation som finns i samhällets och kulturens 

förväntningar på barn och ungdomar. När dessa upplever att de platser där de verkar har ett 

samband kommer det som de lär sig att framstå som meningsfullt och motiverande. Det 

betyder att skolan måste skapa en bra läromiljö och situationer som stimulerar till ett aktivt 

deltagande. Individen måste känna sig accepterad och uppskattad i interaktionen i gruppen 

vilket ger motivation för fortsatt lärande. Det sociokulturella perspektivet pekar tydligt på att 

viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet vilket i sin tur beror på om kunskap och 

lärande betraktas som viktigt i de grupper man ingår i. Avgörande blir därmed att skapa en 

klasskultur där lärande värderas av alla. (Dysthe, 2003, s. 38, 39).

Centrala utgångspunkter om lärande i ett sociokulturellt perspektiv är att människor lär och 

utvecklas genom sociala praktiker. När individen i ett samhälle med en viss kultur genom 

appropriering/internalisering lär sig använda medierande redskap i form av fysiska och 

språkliga redskap utvecklas hon som sociokulturell varelse. (Säljö, 2011, s. 171).

Enligt Säljö är lärandets situerade natur den grundläggande analysenheten i en sociokulturell 

tradition. Det innebär att individen handlar med utgångspunkt i egna erfarenheter och 

kunskaper och sociala praktiker. Lärandet blir en funktion av aktiviteter i förhållande till 

kontexten och kulturen. (Säljö, 2010b, s. 128).

I Vygotskijs idévärld är människan ständigt under lärande och utveckling. I varje situation 

finns en möjlighet att appropriera kunskaper från medmänniskor i samspelssituationer. 

Därigenom lär hon sig nya sociala praktiker. (Säljö, 2010b, s. 119).
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 1.11 Situerat lärande
Dysthe och Säljö menar att i ett sociokulturellt perspektiv är lärande en funktion av en 

aktivitet som äger rum ‒ är situerad ‒ i en kontext och en kultur. Med kontext eller situation 

menar Säljö att aktiviteten, handlandet, måste relateras till sammanhang och verksamheter. 

Mänskliga handlingar är delar av sociala praktiker och är därmed beroende av vilka 

förutsättningar som uppfattas vara aktuella i en given situation. Utan kontexten blir 

aktiviteten, t.ex. kommunikation, obegriplig. (Dysthe, 2003, s. 42-43; Säljö, 2010b, s. 128- 

129, 130-131).

Ett situerat perspektiv riktar sig, som framgår ovan, särskilt mot inlärningskontexten. Enligt 

Dysthe blir konsekvensen för skolan att skapa autentiska aktiviteter utifrån vad som är målet 

med utbildningen; t.ex. om utbildningens mål är att förbereda eleverna för ett livslångt 

lärande. Autentiska aktiviteter blir då allt som har att göra med tänkande och problemlösning 

som har betydelse utanför skolan. (Dysthe, 2003, s. 43).

 1.12 Kulturella redskap och lärande
Med kultur menas enligt Säljö en uppsättning interkulturella redskap i form av idéer, 

värderingar, språk, kunskaper och andra resurser som förvärvats genom interaktion med 

omvärlden. I kulturen ingår även alla fysiska redskap ‒ artefakter ‒ som vardagen är fylld av, 

t.ex. olika former av informations- och kommunikationsteknik, verktyg, fortskaffningsmedel 

och annat. Alla dessa resurser finns delvis hos individen, delvis i social interaktion och delvis 

i den materiella världen och kan sammanfattas i begreppet kultur. I allt människan gör, t.ex. 

sätt eller metod att lära, används enligt Säljö dessa kulturella redskap. Säljö menar att de 

kulturella redskapen är det viktigaste uttrycket för människans kollektiva lärande, dvs. att ta 

del av samhällets samlade erfarenheter. Vidare är enligt Säljö kulturen dynamisk vilket 

betyder att lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv förstås så att lärandet hos 

individen blir en fråga om hur individen kan ta till sig nya redskap och använda dem. 

Människan skapar hela tiden nya redskap för tänkande och problemlösning. (Säljö, 2010b, 

s. 29, 73; Säljö, 2013, s. 24, 229). 

 1.13 Mediering, språk och kommunikation
Dysthe säger att mediering eller förmedling är begrepp som används om alla typer av stöd i 

lärandet oavsett om hjälpen ges av personer eller genom kulturella redskap. I alla sådana 

processer är kommunikation och interaktion mellan människor avgörande. Kommunikativa 
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processer är förutsättningar för lärande och utveckling. Genom att lyssna, samtala, härma och 

samverka med andra får människan del av kunskaper och färdigheter. Språket är därvid det 

viktigaste medierande redskapet. (Dysthe, 2003, s. 45-50).

 1.14 Appropriering
Enligt Säljö har människor i varje samspelssituation med andra människor möjlighet att ta 

över och ta till sig ‒ appropriera ‒ kunskaper. Det går också att i samspelssituationer få 

insikter genom att se nya mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap 

människan redan behärskar. Vidare framhåller Säljö att lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

bör förstås som en process där människor approprierar delar av de kunskaper och färdigheter 

som utvecklats i samhället. Approprieringen betyder att människan lär sig att behärska 

medierande redskap av olika slag. Genom att människan gör sig förtrogen med kulturella 

redskap lär sig människan också att delta i olika praktiker och tar också på det sättet del av det 

kollektiva lärandet. (Säljö, 2010b, s. 119; Säljö, 2013, s. 71-72).

 1.15 Den proximala utvecklingszonen, kompensatorisk syn och 
inkludering

Dysthe förklarar att Vygotskij i sin idé om den närmaste proximala utvecklingszonen menar 

den utvecklingsnivå som ligger mellan det som barnet klarar ensam och det som samma barn 

kan klara med hjälp av någon annan, t.ex. en lärare eller en duktigare kamrat. Det som barnet 

klarar med assistans kommer det senare att kunna göra ensam. Enligt Vygotskij är det lärande 

bra som ligger i framkant på barnets utveckling. När det gäller förhållandet mellan 

undervisning, lärande och utvecklingszon innebär detta i praktisk pedagogik att ett barns 

tillkortakommanden inte ska vara undervisningens utgångspunkt utan dess potential. 

Undervisningen ska anpassas till barnets speciella behov. (Dysthe, 2003, s. 81-82).

Ovanstående innebär, enligt Smidt, att undervisningen ska inriktas på att kompensera barnets 

svårigheter genom utveckling av de kognitiva funktionerna, t.ex. abstrakt tänkande och minne 

med hjälp av kultur eller redskap. Undervisningen ska inriktas på barnets starka sidor mot den 

närmaste utvecklingszonen. Vygotskij förordar också att barn med särskilda behov, för att få 

positiva gensvar från kamrater, ska inkluderas i sin vanliga skolmiljö och inte placeras 

tillsammans med andra barn med svårigheter. (Smidt, 2010, s. 212-215).
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Tidigare forskning
I det här kapitlet redovisar jag ett urval av tidigare forskning som har betydelse för analysen 

av studiens resultat. För att göra redovisningen överskådlig har jag delat in kapitlet i olika 

avsnitt med underrubriker.

Läs- och skrivinlärning 
När det gäller det tidiga läs- och skrivlärandet refererar Liberg till en av de mer framträdande 

forskarna inom det sociokulturella perspektivet, Anne Haas Dyson. Enligt Dyson ska man inte 

bara se det som att barn leds eller guidas in i läsandet och skrivandet av en vuxen. Barnen är 

också tänkande och kännande subjekt som gör sina val. Vissa saker och aktiviteter tycker de 

är häftiga och härliga medan annat är trist och tråkigt. De kan således göra olika val och agera 

utifrån sina val. Exempelvis gör barn tidigt sina val om vilka böcker de vill vara med och läsa 

när de ingår i ett sammanhang där någon läser för dem. Barnen bidrar då aktivt till att 

utveckla sociokulturella gemenskaper för lärande (Liberg, 2006, s. 20-21).

Liberg framhåller vidare med hänvisning till Dysons och andras forskning att barnen i skolan 

ska ges möjlighet att utveckla sin språkliga och meningsskapande förmåga vilket är det 

övergripande målet för allt språklärande. För det första ska de språkliga verksamheterna 

anpassas till det enskilda barnets förutsättningar. Olika barn befinner sig på olika nivåer och 

blir entusiastiska av olika sätt att arbeta. Vidare ska barnen ges många möjligheter att uttrycka 

sig och få uppleva hur andra uttrycker sig. De ska också få delta i rika språkliga rum och 

alltmer avancerade former av språksituationer. Barnen ska också få möjlighet att reflektera 

över språket. Detta ska ske genom att undersöka, jämföra, systematisera och dra slutsatser om 

språket. Reflektion är därmed ett effektivt verktyg för att bygga ny språklig kunskap. (Liberg, 

2006, s. 147).

Alatalo framhåller vikten av att barnets språkutveckling i årskurserna 1-3 sker i meningsfulla 

sammanhang och i interaktion med andra. Hon hänvisar vidare till den amerikanska 

läsforskaren L.C. Moats som säger att lärares kunskaper om språkstruktur, fonemiskt 

medvetenhet, fonem-grafem-korrespondens (phonics), ordkunskap och stavning, läsflyt, 
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ordförråd och läsförståelse är väsentliga för att lyckas genomföra en effektiv läs- och 

skrivundervisning. (Alatalo, 2012). 

Fil. dr. Ann S. Pihlgren tar i sin artikel Det tänkande klassrummet ‒ några reflektioner kring 

skolans tänkandepraktik upp ett antal reflektioner om hur lärare kan hjälpa elever att tänka 

och lära produktivt genom de aktiviteter som läraren planerar och genomför i skolan. Artikeln 

bygger på hennes forskningsrapport Planning for Thinking and Cognitive Development of  

Students. Pihlgren pekar i artikeln på att forskning (här hänvisar hon till Chetty m.fl., Hattie, 

Jensen och McKinsey & Co) visar att lärarens förmåga är av avgörande betydelse för hur 

eleverna lyckas, bl.a. genom att skapa en lärgemenskap i klassrummet där alla deltagare ser 

sig som medarbetare i att utveckla sitt lärande och sin förståelse. Ett av de mest effektiva 

sätten är att läraren åstadkommer ett produktivt klassrumsklimat för dialog. Enligt Pihlgren 

visar forskningen (hon hänvisar här till Burbules, Dysthe, Holmquist och McGregor) att den 

ideala pedagogiska dialogen är inriktad på upptäckter, ny förståelse och lärande, och som är 

antiauktoritär med många deltagare. T.ex. är öppna frågor där svaren inte är självklara utan 

måste utforskas är särskilt viktigt för lärande. När elever integreras för att nå ett gemensamt 

mål blir lärandet mer effektivt. Vidare menar Pihlgren (med hänvisning till Noori och 

Willingham) att forskningen visar att det är viktigare för elevernas motivation att utmanas på 

rätt nivå än att de väljer ämne som de själva är intresserade av. (Pihlgren, 2013).

IKT och läs- och skrivinlärning
Enligt Trageton, som i sin bok Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola 

presenterar sin syn på den första läs- och skrivinlärningen, har de senaste 20 årens forskning 

pekat mot att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Med detta som utgångspunkt och med 

datorn som redskap genomfördes ett forskningsprojekt som pågick i tre år och med elever från 

14 klasser från fyra nordiska länder, dock inte Sverige. Forskningsprojektet Textskapande på 

dator 1-4 klass innebar bl.a. att eleverna fick använda datorn som skrivredskap och att den 

formella undervisningen i skrivning för hand fick vänta till årskurs 2. Resultatet av 

forskningsprojektet blev att de flesta eleverna klarade att läsa och skriva redan när de började 

den formella läs- och skrivundervisningen i skolan. (Trageton, 2005).

Skarin redogör i sin studie om användningen av IT i skolan för IT:s effekter på elevens 

utveckling och inlärning enligt bl.a. följande.

En omfattande undersökning av europeiska studier kring effekten av IT i skolan visar ett antal 
viktiga och övergripande fördelar med IT kopplat till lärande. De fördelar som lyfts fram är en ökning 
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av elevernas motivation och färdigheter, ökad självständighet samt utveckling av arbetet i grupp. En 
ökad motivation hos eleverna leder i sin tur till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under 
lektionerna, vilket främjar lärandet. 

Därtill främjas ett individualiserat lärande med hjälp av IT, där eleven kan arbetar självständigt, i 
sin egen takt och kopplat till sina personliga behov. IT bidrar enligt många studier dessutom till 
effekter vad gäller elevers utveckling och inlärning av ett antal färdigheter, vilket innebär en möjlighet 
till ökad måluppfyllelse för skolan och dess verksamhet. Det är dock själva användningen av IT i 
skolan som under vissa omständigheter har en effekt på elevers inlärning. /‒ ‒ ‒/

När IT blir ett normalt inslag i klassrummet och i det pedagogiska arbetet finns det klara tecken på 
positiva effekter för lärande och elevers prestationer. Flera studier har kunna visa tydliga tecken på att 
visuella digitala tekniker (till exempel animationer, simuleringar och rörliga bilder) engagerar elever 
och förstärker den begreppsmässiga förståelsen. Användningen av IT främjar även utvecklingen från 
en lärarcentrerad eller lärarledd modell till en mer elevcentrerad modell, där eleverna arbetar 
tillsammans, har möjlighet att göra egna val och tar en aktiv roll i lärandet. /‒ ‒ ‒/

Lärarnas och elevernas användande av bärbara datorer i klassrummet har varit i fokus för många 
studier och utvärderingar när det gäller effekten på lärandet. Slutsatser från dessa studier visar att 
bärbara datorer ökar motivationen och är mer engagerande för eleverna, särskilt när de används 
tillsammans med interaktiva skrivtavlor. Mobil teknik innebär fler valmöjligheter i lärandet, och 
elevers olika verktyg kan vara anpassade till individuella lärstilar och preferenser. (Skarin, 2007, 
s. 5-6). 

Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, har tillsammans med läraren Moni 

Sohlberg genomfört en studie om undervisningen i en-till-en-skolor. Men en-till-en menas i 

studien en dator per elev och lärare i skolan. Studien syftar till att ge kunskap om hur datorns 

intåg i klassrummet påverkar undervisningen och därmed elevernas kunskapsutveckling och 

lärande. (Kroksmark & Sohlberg, 2013).

Resultatet av studien visar enligt Kroksmark och Sohlberg att klassrumssituationen och 

lärarens arbetsuppgifter förändras. Variationen i undervisningen ökar och lärarna hittar nya 

kreativa sätt i undervisningen. Denna variation leder till ett ökat och bättre lärande hos 

eleverna. Slutsatsen stöds, enligt Kroksmark och Sohlberg, av annan av bl.a. Martons, 

Runessons och Tsius forskning. Den traditionella undervisningen ersätts med en mer induktiv 

undervisning. Detta innebär bl.a. ett interaktivt medskapande där lärare och elever söker 

information och kunskap tillsammans. Således följer en perspektivförändring där fokus ändras 

från traditionell undervisning till fokus på elevens lärande. Vidare tvingas lärarna till vad 

Kroksmark kallar formativ undervisning vilket betyder att undervisningen är synlig för både 

lärare och elever och att undervisningen syftar till kunskapsutveckling. Formativ undervisning 

förutsätter samlärande och indikerar att det är lärarens ansvar att göra verksamheten 

transparent för eleverna. (Kroksmark & Sohlberg, 2013).

Då det gäller lärarens och elevernas pedagogiska grundsyn i en-till-en-skolan finns det enligt 

Kroksmark och Sohlberg några viktiga komponenter som framgår av Bonniols forskning. De 

kallar denna pedagogiska grundsyn för formativ reflektion vilken innehåller komponenterna 
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distans, dialog, återkoppling och självmedvetande. Distans betyder att datorn i undervisningen 

konstituerar ett nytt innehåll, t.ex. variation. Dialog betyder ett inre samtal, samtal men en 

kamrat eller med läraren som orsak till lärande. Återkoppling betyder extern uppmuntran och 

kritik som del i lärande och utveckling. Självmedvetande innebär utvecklad kunskap om hur 

det egna lärandet går till. (Kroksmark & Sohlberg, 2013).

Kroksmark och Sohlberg refererar till Silvernail och hänvisar till flera studier vars resultat 

entydigt visar att datorn och en-till-en motiverar till lärande. Det gäller inte minst elever som i 

analoga lärandemiljöer uppfattas som omotiverade och okoncentrerade. En-till-en skapar 

också möjligheter till individualisering utan att det märks i klassrummet. 

Ordbehandlingsprogram innehåller bl.a. stavningskontroller och talsyntes osv. vilket ger 

eleverna stöd i arbetet. Kroksmark och Sohlberg noterar att en-till-en ofta gagnar de svagare 

eleverna genom att datorn som verktyg för lärande organiserar och motiverar till lärande. 

Elever med koncentrationssvårigheter verkar ha lättare att arbeta med dator koncentrerat 

under längre tid. Återkopplingsmomentet är i denna situation viktig då omedelbar och 

interaktiv feed-back gör det enklare för elever att utveckla sitt lärande. Elever som har lätt att 

lära kan med hjälp av en-till-en-handledning och datorn få nya och utmanande uppgifter. 

Snabbheten och själva tekniken verkar stimulera elevernas kunskapsiver. (Kroksmark & 

Sohlberg, 2013).

En slutsats enligt Kroksmark och Sohlberg är att en förutsättning för elevernas 

kunskapsutveckling är att läraren tar till vara elevernas ökade motivation som de visar i 

arbetet med datorn. Lärarna behöver vara aktiva och ställa de rätta frågorna till eleverna så att 

de kan reflektera och lära sig att analysera samt tänka kritiskt kring den information som finns 

tillgänglig. (Kroksmark & Sohlberg, 2013).

Forskaren Susanne Kjällander har i sin avhandling Design for Learning in Extended Digital  

Environment undersökt hur elever interagerar, skapar mening och lär sig i klassrummet då de 

använder sig av digitala lärresurser. Med digital lärresurs menar Kjällander t.ex. datorer med 

hård- och mjukvara, internet, digitala kameror och mobiltelefoner. Kjällanders forskning visar 

t.ex. att elevers i årskurserna 1-4 interaktion karakteriseras av impulsivitet, samarbete, 

interaktivt språk men även av jäkt. Eleverna kommunicerar konstant med varandra och 

uppmärksammar ideligen sina egna och andras representationer. Resultatet visar att elevernas 

lärande beror på meningserbjudanden i det digitala gränssnittet vilket leder till perifert och 

oförutsett lärande. Resultatet visar också att olika teckensystem hjälper eleverna att förstå och 
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förklara information som inte kan nås enbart med talat språk. Resultatet visar även att 

relationen mellan lärare och elever kommit att bli mer jämställd. (Kjällander, 2011, 

s. 155-156).

IKT och läs- och skrivsvårigheter
Enligt forskningen finns det ett samband mellan genetiskt och miljömässigt inflytande som 

kan förklara utvecklingen av dyslexi. Att den beteendegenetiska forskningen visat att det 

föreligger en genetisk risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter bör därför medföra att 

skola och lärare utvecklar effektiva läs- och skrivpedagogiska metoder. (Samuelsson, 2009, 

s. 71-88). 

Høien och Lundberg säger bl.a. att läsning och skrivning är kulturella verksamheter som barn 

tillägnar sig när de växer in i den kulturella gemenskapen. Läs- och skrivinlärningen har en 

biologisk grund i den bemärkelsen att den kräver att basala funktioner används, som visuell 

perception, minnesfunktioner, fonologiska funktioner och språkförståelse. För att förstå varför 

en del barn får allvarliga lässvårigheter måste man därför ha ett biologiskt perspektiv. Men 

även kulturella, sociala och undervisningsmässiga faktorer är av väsentlig betydelse för 

förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. (Høien & Lundberg, 2013, s. 131).

När det gäller datorer som pedagogiska hjälpmedel pekar Myrberg på Olsons och Wises 

sammanfattning av egna och andras studier som visar att datorbaserad träning av fonologisk 

medvetenhet och fonologisk ordavkodning för barn i skolår 2 och 3 ger positiva resultat. En 

slutsats är att datorstödet kräver aktiva lärarinsatser. Myrberg pekar vidare på Fasting och 

Haalas-Lyster som visat att datorbaserad läsning av självvalda texter med ljusmarkering av 

det just lästa ordet, syntetiskt tal av ordet och fortlöpande textsummeringsfunktion gav barn 

med läs- och skrivsvårigheter ett signifikant positivt tillskott, utöver den specialpedagogiska 

insatsen, vad gäller förmåga att stava ord, att läsa ord och läsa meningar. (Myrberg, 2007, 

s. 91-92).

Myrberg framhåller att den banbrytande Bornholmsstudien visar att det var möjligt att genom 

systematiska språklekar i förskoleklass utveckla fonologisk medvetenhet hos barn som inte 

utvecklat denna spontat. Studien visade även att programmet ledde till normal läs- och 

skrivutveckling i skolan för fyra av fem barn i riskzonen att utveckla dyslexi. Enligt Myrberg 

visade Pekka Niemi och hans kollegor i en studie att Bornholmsidén kunde användas med 
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framgång i skolår ett för barn som ligger efter sina klasskamrater i läs- och skrivutveckling. 

(Myrberg, 2007, s. 74-75). 

Fälth har i sin studie undersökt en modell av hur lässvaga elevers läsförmåga påverkades när 

både avkodning och förståelse intensivtränades samtidigt enligt en modell av vad god läsning 

är. Modellen har utvecklats av Gough och Tunmer och kallas the Simple View of Reading. 

Modellen säger att Läsning = Avkodning x Förståelse. Avkodning betyder ordavkodning och 

förståelse betyder språkförståelse. Studien omfattar bl.a. en grupp på 25 försökselever som 

gick i årskurs 1 vårterminen och bedömdes av sina lärare var i behov av extra stöd. De fick 

använda två datorbaserade program under interventionen. Det ena programmet gällde 

läsförståelseträning och det andra fonologisk träning. Resultatet av den kombinerade 

träningen var signifikant i jämförelse med övriga grupper och visade att endast sju elever av 

25 bedömdes vara i behov av specialpedagogiskt stöd i svenska efter avslutad intervention. 

Fälth framhåller utifrån resultatet av studien och liknande studier att det är den pedagogiska 

beredskap som en skola besitter som kommer att påverka hur en elevs läsutveckling 

framskrider. (Fälth, 2013).

Metod
I den vetenskapliga världen finns i huvudsak två sätt att bedriva forskning, nämligen 

kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskningen har sin bakgrund 

i naturvetenskapen där vikt läggs vid kvantifierbara och objektiva mätningar och 

observationer. Statistiska analysmetoder är viktiga för att tolka resultat. Stora och 

representativa urval är betydelsefulla. Resultaten ska kunna generaliseras. Den kvalitativa 

forskningen har sin grund i de humanistiska vetenskaperna. Det kvalitativa synsättet innebär 

först och främst att beskriva, tolka och förstå resultatet av en undersökning, däremot inte att 

generalisera, förklara och förutsäga. Ett vanligt arbetssätt för att samla in material inom den 

kvalitativa forskningen är öppna intervjuer av olika slag och ostrukturerade observationer, 

som bedöms vara bättre arbetssätt än enkäter och intervjuer med bestämda frågor. Därefter 

bearbetas och analyseras materialet där forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter spelar 

stor roll. (Stukát, 2011).
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 1.16 Val av forskningsansats
Syftet med studien är att undersöka ett antal lärares syn på informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) i årskurserna 1-3 i undervisningen för läs- och skrivinlärning. 

Det är tänkt att lärarna ska beskriva sin syn och erfarenhet av IKT i läs- och 

skrivundervisningen och vad det kan innebära för elevernas läs- och skrivinlärning. Det är 

således inte fråga om att kvantifiera data och att generalisera undersökningsresultat. Snarare 

handlar det om att tolka och förstå det resultat som framkommer. Jag har därför valt en 

kvalitativ ansats för att genomföra studien.

 1.17 Val av metod
Det finns flera olika sätt att samla information inom utbildningsvetenskapen. Vilken metod 

som väljs beror på forskningsproblemet. Några vanliga metoder är intervjuer, skriftliga 

enkäter och observationer. När det gäller intervjuer som arbetsredskap finns det den helt 

strukturerade intervjun å ena sidan och å andra sidan den helt ostrukturerade intervjun samt 

kombinationer av dessa två metoder. I den strukturerade intervjun används ett fast 

frågeschema och kallas därför ibland för enkätintervju. Fördelen är bl.a. att resultatet kan 

presenteras med tabeller och diagram, analyseras med statistiska metoder och generaliseras. I 

den ostrukturerade intervjun ställs frågor utifrån ett visst tema eller ämne. Om intervjun är 

strukturerad på så sätt att ett antal frågor ställs likadant till alla informanter och alla svaren 

sedan följs upp på ett individualiserat sätt benämns metodiken som en halvstrukturerad eller 

semistrukturerad intervju. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att svaren från 

informanterna kan utvecklas och fördjupas. En nackdel är att metoden är tidskrävande och att 

undersökningsgruppen inte kan bli stor. (Stukát, 2011).

Jag söker i den här kvalitativa undersökningen svar på frågor där svaren utgörs av 

beskrivningar. Jag har därför funnit, i enlighet med vad Stukát ovan anför, att den lämpligaste 

metoden för att hämta information för bearbetning och analys är den semistrukturerade 

intervjun.

 1.18 Metoddiskussion
Eftersom jag valt att använda den semistrukturerade intervjun som metod utarbetade jag 

frågor med stöd av den intervjuguide som Dalen beskriver. Jag prövade och fann att 

intervjufrågorna var klara, otvetydiga och anpassade till frågeställningen, att de inte var 

känsliga eller ledande och att informanterna skulle kunna besvara frågorna (se bilaga 1). Detta 
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gällde även de följdfrågor som jag utarbetade i anslutning till huvudfrågorna. Följdfrågorna 

skulle jag använda för att, som Stukát betonar, få svaren från informanterna mer utvecklade 

och fördjupade, i den mån det behövdes. Jag var medveten om att detta kunde innebära att 

informanternas svar eventuellt inte skulle bli helt jämförbara. (Dalen, 2008, s. 31-32; Stukát, 

2011, s. 44).

Dalen framhåller att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att få med informanternas egna 

ord. Stukát påpekar att ljudupptagning av intervjusvar har fördelen att information inte går 

förlorad. Positivt är också möjligheten att skriva ut endast de intressanta delarna av 

inspelningen. Nackdelen är att transkriberingen av materialet tar lång tid och att 

ljudinspelningen kan vara svår att avlyssna. Dalen påpekar nyttan med att föra 

minnesanteckningar vid en intervju om något sådant skulle ha inträffat. I så fall måste 

intervjuaren snarast utifrån minnesanteckningarna skriva ned allt som han/hon kommer ihåg 

från intervjun. Med stöd av Dalens och Stukáts rekommendationer beslöt jag att göra en 

ljudupptagning av intervjuerna med dator ‒ om informanterna godtog detta. Jag förberedde 

mig också på att föra minnesanteckningar under intervjuerna. (Dalen, 2008, s. 33, 36; Stukát, 

2011, s. 45).

 1.19 Urval och genomförande
Det är forskningsfrågan som är helt avgörande för vilken grupp människor som ska intervjuas. 

Därefter blir frågan vilka ur gruppen som ska väljas ut för intervjuerna. När det gäller 

kvantitativa undersökningar finns det regler om hur urvalet ska gå till. Men några sådana 

regler finns inte vid kvalitativa undersökningar. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 42).

Dalen framhåller betydelsen av "lämpliga urval" vid kvalitativa intervjuundersökningar. 

Dalen menar att antalet informanter inte kan vara för stort eftersom genomförandet av 

intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process. Samtidigt måste 

intervjumaterialet vara av sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och 

analys. Därför måste vissa urvalskriterier ställas upp med utgångspunkt i studiens 

problemställning, t.ex. val av geografiskt område, målgrupp och vilka som ska intervjuas. 

(Dalen, 2008, s. 54-58).

För att uppnå syftet med min studie och få svar på mina frågor undersökte jag inledningsvis 

på internet vilka kommuner i Stockholmsområdet som uppger att de satsar på IKT i 

undervisningen. Till att börja med valde jag att närmare undersöka en av Stockholms 
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kranskommuner men med hänsyn till att det visade sig svårt att få ett tillräckligt varierat 

underlag för undersökningen utvidgade jag sökområdet till att omfatta ytterligare en 

kranskommun. 

Jag kontaktade totalt 15 skolor, såväl stora som små och med geografisk spridning inom de 

två kommunerna. Den första kontakten togs i huvudsak via e-post men jag gjorde även vissa 

sonderingar per telefon. För att presentera mig själv och undersökningen skickade jag ett 

introduktionsbrev (se bilaga 2). Av brevet framgick i korthet syftet med studien och tre fasta 

frågor som var anpassade till problemställningen. Beroende på vilka uppgifter som gick att få 

fram på skolornas webbplatser kontaktade jag rektorerna på några av skolorna och lärare i 

årskurserna 1-3 direkt på övriga skolor. Några av rektorerna och lärarna vidarebefordrade min 

förfrågan till skolans specialpedagog. 

Tre skolor tackade nej till att delta i intervjuundersökningen; en skola angav tidsbrist som skäl 

och två andra, små skolor, angav att de inte riktigt kommit igång med sina IKT-satsningar och 

därför inte ansåg sig ha något att tillföra. Med sju skolor lyckades jag inte få någon annan 

kontakt än med administrativ personal. Övriga skolor, varav fyra skolor i den ena kommunen 

och en i den andra, valde att delta i studien. Alla skolor hade en god IKT-profil. De fem lärare 

jag intervjuade var åldersmässigt mellan 26 och drygt 60 år. Samtliga arbetade med IKT i 

undervisningen och med elever i årskurserna 1-3. En av lärarna var speciallärare. Fyra av 

lärarna var mycket positiva till IKT i undervisningen.

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola. Det var lärarna som fick bestämma tid 

och plats. Antingen bestämde läraren en tid på morgonen eller i slutet på dagen och rummet 

för intervjun var lärande arbetsrum eller ett mötesrum. Jag inledde intervjuerna med att 

presentera mig. Sedan bad jag om tillåtelse att spela in intervjun på min dator, vilket alla 

godtog. Intervjuerna varade i genomsnitt ca 30 minuter. Jag upplevde att alla lärarna var lugna 

och hade förberett intervjun. Snarast efter intervjun påbörjade jag transkriberingen av 

materialet.

 1.20 Presentation av informanter
Lärare A undervisar årskurserna 1-3; för närvarande årskurs 3. Hon har några års erfarenhet 

som lärare och har arbetat på sin nuvarande skola i ett par år.
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Lärare B undervisar i förskoleklass och årskurs 1; för närvande årskurs 1. Hon har mångårig 

erfarenhet som lärare och har arbetat på sin nuvarande skola i tolv år.

Lärare C undervisar årskurserna 1-3, för närvarande årskurs 1. Hon har knappt tre års 

erfarenhet som lärare, hela tiden på sin nuvarande skola.

Lärare D är i grunden lärare för årskurserna 1-7; för närvarande undervisar hon årskurs 2. Hon 

har mångårig erfarenhet som lärare och har arbetat på sin nuvarande skola i tre år. Där har hon 

hela tiden arbetat som speciallärare.

Lärare E undervisar årskurserna 1-3, för närvarande årskurs 1. Hon har mångårig erfarenhet 

som lärare och har arbetat på sin nuvarande skola i 13 år.

 1.21 Bearbetning av intervjuer
För att gå vidare i forskningsprocessen utgår jag i redovisningen av resultatet från en av 

Rennstam och Wästerfors beskriven metod för att analysera de kvalitativa intervjusvaren. 

Analysmetoden utgår från tre grundläggande arbetssätt, nämligen sortera, reducera och 

argumentera. Sortera innebär i korthet att försöka skapa någon slags ordning av 

intervjumaterialet. Reducera betyder sammanfattningsvis att skapa en god representation av 

materialet. Materialet ska återges på ett selektivt men ändå rättvisande sätt. Det är viktigt att 

välja empiriska exempel som tydligast illustrerar det fenomen som ska belysas. Därefter kan 

exemplen sammanfattas i både vad som är vanligt och vad som inte är vanligt. Att 

argumentera utifrån empirin innebär i princip att resonera och uttala sig i relation till den teori 

och litteratur man förhåller sig till. (Rennstam & Wästerfors, 2011)

 1.22 Bortfall
Som framgår ovan kontaktade jag 15 skolor men fick intervjuer med fem lärare på dessa 

skolor. Det innebär ett bortfall på tio skolor, dvs. två tredjedelar av kontaktade skolor. 

Majoriteten av de icke intervjuade skolorna var små och som, såvitt jag kan bedöma, inte 

riktigt kommit igång med sina IKT-satsningar. Det är givetvis svårt att dra några säkra 

slutsatser av hur bortfallet kan tänkas påverka resultatet eller de slutsatser man kan dra av 

undersökningen. Med hänsyn till vad en av informanterna påpekat ‒ att på de skolor där man 

inte kommit igång med IKT i undervisningen kan man vara mer skeptisk till tekniken ‒ kan 

svaren dock mycket väl ha kunnat bli annorlunda om lärare från alla skolor deltagit. Å andra 

sidan kan dessa lärare antas ha liten eller ingen erfarenhet av IKT i undervisningen, varför 
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svaren inte skulle komma att bygga på egna erfarenheter utan på vad andra sagt i frågan, 

gissningar, önsketänkanden eller farhågor.

 1.23 Reliabilitet
Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär enligt Thurén att en undersökning är korrekt utförd. Stukát 

påpekar att det kan finnas många reliabilitetsbrister i en kvalitativ undersökning, t.ex. 

feltolkning av svar från bedömaren, yttre störningar under undersökningen, felskrivning vid 

behandling av svar osv. Jag är medveten om att sådana brister är mer eller mindre oundvikliga 

i min undersökning men för att få en så hög tillförlitlighet som möjligt gjorde jag 

ljudupptagningar genom dator av intervjuerna och jag förde också minnesanteckningar. För 

att undvika störningar genomfördes intervjuerna i skolorna på en sådan tid då det var lugnt 

och i den miljö som informanterna valt. Sedan transkriberade jag intervjuerna så fort som 

möjligt. (Stukát, 2011, s. 133-134; Thurén, 2007, s. 34).

 1.24 Validitet
Validitet innebär enligt Thurén att man mäter det man verkligen vill mäta. Annorlunda 

uttryckt; att man verkligen har undersökt det man vill undersöka och ingenting annat. Stukát 

påpekar att reliabiliteten är en nödvändig förutsättning (men inte tillräcklig) för validitet. En 

felkälla kan vara att informanterna inte vill erkänna sina brister, vill vara intervjuaren till lags 

och ge det svar de tror att intervjuaren vill höra. Jag anser att intervjufrågorna väl fyllde sitt 

syfte (se avsnitt 1.18, Metoddiskussion). Ingen av informanterna undvek att svara på frågorna 

och jag upplevde inte att svaren var tveksamma. Enligt min mening tyder detta på att 

informanterna ville svara ärligt på frågorna. (Stukát, 2011, s. 135; Thurén, 2007, s. 26, 34).

 1.25 Etiska aspekter
Dalen framhåller att forskning som avser människor ska följa de etiska regler som anges i 

etikprövningslagen (2003:460). Det finns således ett individskyddskrav i etikprövningslagen. 

Enligt Stukát kan individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär bl.a. att de som berörs av studien ska informeras 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. I samtyckeskravet ligger bl.a. att de som deltar har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet ska personer som ska undersökas vara 
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införstådda med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att data som har uppgifter som 

kan identifiera informanterna inte kommer att redovisas. Vad gäller det sista kravet, 

nyttjandekravet, får den information som samlas in användas endast för forskningsändamål, 

dvs. informationen får inte utnyttjas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga 

syften. (Dalen, 2008, s. 20; Stukát, 2011, s. 139-140).

Jag uppfyllde informationskravet genom ett introduktionsbrev som skickades till 

informanterna via e-post. I introduktionsbrevet fick informanterna information om studiens 

syfte och att deltagandet var frivilligt. I samband med att jag fick kontakt med informanterna 

och de meddelade att de ville delta i studien tog jag upp frågan om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun om de ville. För att även samtyckeskravet skulle uppfyllas gjorde jag klart 

att informanterna själva fick bestämma hur länge och på vilka villkor de deltog i intervjun. 

Vidare för att uppfylla konfidentialitetskravet framgick av introduktionsbrevet att all 

information skulle anonymiseras och användas endast i studien. Detta innebär att även 

nyttjandekravet tillgodosetts.

Resultat och analys 
För att underlätta förståelsen av det empiriska materialet kommer jag inledningsvis i detta 

kapitel att övergripande redogöra för hur lärarna i huvudsak beskriver organisationen av 

undervisningen med IKT-verktyg i den första läs- och skrivinlärningen. Resultatet av studien 

redovisar jag därefter som kvalitativa kategorier utifrån lärarnas beskrivningar kopplade till 

studiens syfte, frågeställningar, det teoretiska perspektivet och tidigare forskning.

 1.26 IKT-verktyg i klassrummet
Enligt de flesta av lärarna finns det i klassrummen antingen en dator eller en lärplatta per elev. 

Som regel arbetar eleverna, enligt lärarna, två och två med IKT-verktygen men i vissa fall en 

och en. Arbetet två och två med IKT-verktygen sker, enligt lärarna, främst när det gäller att 

producera text utifrån ett visst tema. I en-och-en-fallen kan det handla om datorläsning eller 

att eleverna lyssnar på ljud som hör ihop med en bokstav. IKT-användningen är också 

beroende av vilken årskurs eleverna hör till. Men i huvudsak används IKT-verktygen på ett 

likartat sätt. I varje klassrum finns också en smartboard eller ActiveBoard. Dessa används, 
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enligt lärarna, så att de kopplas ihop med lärplatta/dator och de används också för att visa 

eleverna hur lektioner/undervisning planeras. Slutligen har alla elever tillgång till en 

klassblogg eller hemsidor i googlemiljö. Syftet med klassblogg/hemsida sägs vara att eleverna 

ska lägga ut sina arbeten där. Då kan både lärare, elever och föräldrar ta del av arbetena, vilket 

enligt lärarna motiverar eleverna. 

Det sätt som användningen av IKT-verktyg har organiserats för undervisning och lärande 

skapar förutsättningar för eleverna att utveckla språkliga och meningsskapande förmågor i 

dialog med andra elever och lärare. Det skapar också förutsättningar att göra undervisningen 

synlig i den mening att den syftar till kunskapsutveckling. Den av lärarna beskrivna 

användningen av IKT-verktygen skapar också möjligheter för återkoppling i form av extern 

uppmuntran från lärare och övriga elever som en del i lärande och kunskapsutveckling. Detta 

framgår vid jämförelse med Kroksmarks och Sohlbergs (2013) forskning om undervisning i 

en-till-en-skolan. Även Pihlgrens (2013) forskning stöder detta, bl.a. med beaktande av vad 

som sägs om lärande och ett produktivt klassrumsklimat för dialog. 

Även ur ett sociokulturellt perspektiv framgår att den beskrivna organisationen med IKT-

användning skapar förutsättningar för lärande. Detta genom att eleverna får möjlighet att i 

social interaktion använda kulturella redskap för lärande. Genom att använda språket och 

IKT-verktyg som s.k. medierande redskap får elever möjlighet att ta del av lärares och andra 

elevers erfarenhet. Därigenom får eleverna möjlighet att ta över och ta till sig ‒ appropriera ‒ 

kunskaper och färdigheter (Säljö, 2010b, s. 29, 119; Dysthe, 2003, s. 42-43).

 1.27 IKT-utbildning och skolans styrdokument
De äldre lärarna berättar att den lärarutbildning som fanns på deras tid inte omfattade någon 

utbildning om användning av IKT i undervisningen för läs- och skrivinlärning eller något 

annat ämne. Visserligen introducerades IT i skolorna successivt men det var inte något 

verktyg som de använde i undervisningen eller såg någon större nytta med. Även de yngre 

lärarna efterlyser mer kunskaper om IKT-pedagogik i lärarutbildningen.

På senare år, berättar de äldre lärarna, har de gått på en IT-utbildning (PIM) som anordnats 

genom Skolverket. PIM står för Praktisk IT- och Mediekompetens. Utbildningen handlade om 

hur lärare praktiskt kan använda olika dataprogram i undervisningen. De äldre lärarna tycker 

att utbildningen var bra och som en av dem uttrycker det;
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Kommunen satsar ju på att alla elever ska ha en dator ... och då känns det ju bra att känna sig säkrare 
på att själv kunna det här med IT.

Samtliga lärare, utom en av de äldre, har genomgått en av kommunen anordnad kurs i IKT-

pedagogik. Utbildningen gick under namnet Skriva sig till läsning (STL) och var inspirerad av 

Tragetons forskning (Trageton, 2005). Utbildningen gick ut på att med datorns hjälp skriva sig 

till läsning i den första läs- och skrivinlärningen. Kursen var en del av kommunens satsning 

på att IKT ska vara en integrerad del av skolans vardag. De lärare som genomgått 

utbildningen säger att den gjort att de mer än tidigare ser nyttan av IKT och IKT som ett bra 

verktyg i den första läs- och skrivinlärningen.

Samtliga lärare uppger att de är väl medvetna om vad skolans styrdokument har att säga om 

kunskapsmålen, bl.a. när det gäller att läsa och skriva. De säger också att de arbetar medvetet 

enligt intentionerna i styrdokumenten med IKT-verktygen tillsammans med eleverna för att 

uppnå kunskapsmålen. Som en av lärarna uttryckte det.

Det kräver ju mer av mig att tänka hur jag ska lägga upp det, med allt jag ska erbjuda eleverna, 
eftersom det står i läroplanen att både kunna skriva för hand och med dator.

Därutöver upplever lärarna ett behov av kompetensutveckling för den praktiska användningen 

av IKT-verktyg. En av lärarna uttryckte detta på följande sätt.

Jag fick lärplattor i årskurs 2. Det var upp till lärarna hur de skulle arbeta med IKT i undervisningen. 
Man kan känna sig osäker... det gäller att våga pröva. För eleverna är IKT numera vardag. Svårigheten 
är hur man ska lägga upp det. Lektion.se ger tips men man måste sovra. Ibland blir det fel. Man måste 
ge sig tid att kolla, prata med kollegor. 

En annan av lärarna uttryckte det så här.

Det finns hur mycket appar som helst. Men hur de ska användas... ibland får man fråga andra lärare... 
och det tycker jag att vi på skolan har börjat diskutera mera, det här med IKT.

Vad lärarna uppger om sin utbildning och inställning till IKT-verktyg i undervisningen och till 

skolans styrdokument kan tolkas på följande sätt. De har för avsikt att med stöd av IKT-

verktygen skapa olika skolaktiviteter för elevernas kunskapsutveckling i läs- och 

skrivinlärningen i enlighet med intentionerna i skolans styrdokument. Aktiviteterna bedrivs 

och utformas för samarbete mellan elever och lärare. Detta betyder att det ur ett 

sociokulturellt perspektiv finns en fysiskt och social kontext där interaktion och samarbete 

äger rum i form av autentiska aktiviteter vilket är avgörande för både lärarnas och elevernas 
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lärande (Dysthe, 2003, s. 41). Lärarnas undervisning för lärande är därmed en funktion som är 

situerad i en kontext och i en kultur (Säljö, 2010b, s. 128). Utan detta sammanhang skulle 

lärarnas skapade aktiviteter framstå som obegripliga för eleverna.

Skarin (2007) påpekar att det är själva användningen av IT i skolan som under vissa 

omständigheter har effekt på elevers inlärning. Pihlgren (2013) säger att forskningen visar att 

det är lärarens förmåga som är av avgörande betydelse för hur eleverna lyckas. Forskningen 

visar således att om läraren inte har kompetens att använda IKT-verktygen kommer både 

undervisning och lärande att bli lidande.

 1.28 Lärarnas syn på IKT och undervisningsmetoder 
Samtliga intervjuade lärare uppger att de inte arbetar med IKT-verktyg som en enda metod för 

elevernas språkutveckling. I stället blandar de olika undervisningsmetoder då de anser att 

variation är viktig, bl.a. för att eleverna inte ska tröttna och för att kunna tillgodose olika sätt 

att lära. De lärare som gått kursen STL sade dock att de använder sig mer av den metoden än 

av andra traditionella metoder. De tycker att eleverna går mer framåt i läs- och 

skrivundervisningen med STL-metoden. Samtliga lärare anser att IKT-verktygen gör att de 

kan vidga den uppgift eleverna arbetar med och fördjupa den för dem som ligger långt 

framme. En av lärarna tog upp nyttan med rättstavningsprogram, talsyntesprogram, m.fl., för 

att träna elever i årskurs 1 med låg fonologisk medvetenhet och som hon uttryckte det; 

Eleverna ska inte behöva bli utpekade och undra varför de inte kan läsa som alla andra.

Vad lärarna säger om sin syn på användningen av IKT-verktyg och undervisningsmetoder kan 

kanske ses som att de ur ett sociokulturellt perspektiv försöker stötta eleverna att gå framåt i 

sin läs- och skrivutveckling i enlighet med Vygotskijs idé om den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Dysthe, 2003, s. 81-82; Smidt, 2010, s. 212-215). Detta är också i linje 

med den forskning som enligt Myrberg (2007, s. 91) visar att datorbaserad träning av 

fonologisk medvetenhet positivt påverkar läs- och skrivutvecklingen. Det kan också syfta på 

lärarnas medvetenhet om att kunskap om språket är viktig för individens självförtroende och 

motivation för fortsatt lärande tillsammans med övriga elever i klassen, dvs. som forskningen 

(Pihlgren, 2013) visar, att när elever integreras för att nå gemensamma mål blir lärandet mer 

effektivt.
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 1.29 Lärarnas beskrivning av samarbete och IKT-verktyg
Flertalet lärare beskriver att eleverna få arbeta två och två med lärplatta eller datorer i 

klassrummet. Meningen är att eleverna ska samarbeta för att t.ex. skapa en text utifrån ett 

givet tema eller ett tema som de själva väljer. Ingenting hindrar att övriga elever frågar, 

undrar, reflekterar eller kommer med förslag kring dessa två elevers arbete som redovisas på 

t.ex. klassblogg eller ActiveBoard. Även lärarna säger att om eleverna behöver handledning så 

får de det. Antingen ber de själva om hjälp eller så hör lärarna efter om de vill ha någon form 

av stöd.

En av lärarna beskriver arbetet med texter på följande sätt.

Jag har en klassblogg ihop med barnen... alla barnen har var sin lärplatta... vi jobbar med 
ordbehandlingsprogram... sedan läggs det ut på klassbloggen. Sedan får barnen kommentera varandras 
texter med vad de tycker är bra och vad de skulle vilja veta mer... exempel... jag undrar vad det här 
ordet betyder... Med konstruktiv kritik. De får absolut inte skriva något som är dåligt, utan sådant de 
vill veta mer om, som de tycker är otydligt. Till att börja med var eleverna ovilliga att ändra i texten. 
Tyckte de var klara. Men nu blir det så tydligt att visa dem på klassbloggen. Det här var det första  
utkastet. Det här var det andra utkastet och här är den färdiga produkten. Och då ser de vad som 
hänt. Det var en liten wow-effekt för eleverna att se förbättringarna av sina texter.

En annan lärare tar upp elevernas inställning till att visa text på en ActiveBoard.

Det är ju väldigt bra med ActiveBoard. Då ser de hela tiden, å nu kommer min text upp å nu har jag  
fått en kommentar, så det blir ju väldigt motiverande för dem. Plötsligt är det någon annan som ska 
läsa. Det är ju en otrolig morot.

Här blir det tydligt att eleverna i de av lärarna skapade samspelssituationerna approprierar 

kunskapen. De får på det sättet ta del av ett kollektivt lärande vilket ur ett sociokulturellt 

perspektiv är bra för kunskapsutvecklingen. Det sociokulturella perspektivet pekar också 

enligt Dysthe (2003, s. 38-39) på att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet 

vilket eleverna enligt lärarna upplever när de vet att andra elever ska kommentera deras texter 

och när de ser hur texterna efter bearbetning utifrån kommentarerna blir bättre.

Här går det också att se att den traditionella undervisningen har ersatts av ett interaktivt 

medskapande där elever och lärare söker information tillsammans. Pihlgren (2013) ser detta 

som en lärgemenskap där dialogen är av utforskande karaktär vilket tillsammans med 

elevernas motivation är viktig för lärandet. Det är också i linje med vad Alatalo (2012) säger 

om att elevernas språkutveckling i årskurserna 1-3 sker bäst i meningsfulla sammanhang och i 

interaktion med andra. Lärarnas uppfattning om samarbete bör också som Kjällander (2011, 
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s. 155-156) säger leda till att relationen mellan lärare och elever blir mer jämställd och enligt 

Pihlgren (2013) antiauktoritär vilket gör lärandet mer effektivt.

 1.30 Lärarnas syn på IKT-verktygens betydelse för 
kunskapsutvecklingen

En gemensam grundsyn hos lärarna är att IKT-verktygen ökar möjligheterna att möta eleverna 

där de befinner sig i kunskapsutvecklingen.

En av lärarna uttrycker detta på följande sätt.

I tvåan så kände jag med den svagaste eleven att vad ska jag göra? Han hängde ju inte med. Men då 
började jag ju med den här skriva sig till läsning-kursen. Samtidigt fick vi lärplattor och då helt 
plötsligt kunde han vara med. Han kunde kopiera det vi gjort på bloggen och kunde lyssna på det. Han 
kunde, med lite hjälp, så kunde han skriva en kort kommentar. Till slut så lärde han sig själv att stava 
till roligt och fint och bra.

Lärarna berättar också att de flesta elever är vana vid att använda datorer hemma och som en 

av lärarna säger;

Man märker ju att eleverna har ett stort intresse men också, ... det är ju deras vardag så de är ju vana 
vid det. Det är ju inte svårt för dem.

Det situerade perspektivet i den sociokulturella traditionen fokuserar särskilt på 

inlärningskontexten. En förutsättning för upplevelsen av meningsfullhet i lärandet blir då att 

detta utgör en autentisk aktivitet i skolan (Dysthe, 2003, s. 43). Som en av lärarna säger är 

eleverna intresserade av att arbeta med IKT-verktyg på grund av att de är vana vid det. Här 

kan jag anta att den IKT-vanan kan komma från förskolan men framför allt från användning 

av dator/smarta mobiltelefoner m.m. utanför skolan i olika sammanhang. Användningen av 

IKT-verktyg i skolan blir då en autentisk aktivitet som skapar meningsfullhet för eleverna i 

deras lärande.

Vad lärarna säger om möjligheterna att med IKT-verktyg möta eleverna i deras 

kunskapsutveckling syftar närmast på Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen 

där allt lärande är bra som utmanar elevens kunskapsutveckling (Dysthe, 2003, s. 81-82).

Lärarnas uppfattningar stöds av den forskning som Liberg (2003, s. 147) hänvisar till och som 

betonar vikten av att de språkliga verksamheterna ska anpassas till den enskilde elevens 

förutsättningar för att eleven ska få möjlighet att utveckla sin språkliga och meningsskapande 

förmåga. Här framhåller Kroksmark och Sohlberg (2013) att IKT-verktygens möjligheter 
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leder till att både svagare elever och elever som har lättare att lära kan få nya och utmanande 

uppgifter vilket forskningen visar stimulerar elevernas kunskapsiver.

 1.31 Lärarnas syn på IKT och elever med läs- och 
skrivsvårigheter

Samtliga lärare menar att de ganska snart ser vilka elever som riskerar läs- och 

skrivsvårigheter. Under det första skolåret får eleverna arbeta mycket med ord och stavelser 

eller lyssna på ljud och då uppmärksammas vilka som behöver stöd och hjälp. De flesta av 

lärarna anser att nu när de har IKT-verktyg underlättar användningen svaga elevers läs- och 

skrivutveckling. Det gäller även elever med svagt utvecklad finmotorik och som av den 

anledningen kan ha svårt att skriva. Lärarna tror på att arbeta förebyggande.

En av lärarna uttrycker det så att

Nu hjälper det flera. Nu kan man stötta dem som ligger på gränsen.

Ett problem som är gemensamt för lärarna är att de anser att tiden inte räcker till för att helt 

kunna stödja de elever som de uppfattar har läs- och skrivsvårigheter. Samtliga lärare anser att 

det är bra med STL-metoden där alla har samma möjligheter när de skriver. Som en av lärarna 

uttrycker det.

Det är väldigt positivt. Man kan prestera även om man har svårigheter. Man blir uppmärksammad på 
felstavning, man blir mer språkmedveten, man hör om något låter konstigt. Det är positivt.

Samtliga lärare anser att det är bra för läsutvecklingen om elever med läs- och 

skrivsvårigheter arbetar med lärplatta, talsyntes osv.

Av samtliga lärare är det bara en som inkluderar elever med diagnostiserad dyslexi i 

undervisningen. Det innebär att specialpedagogen får komma till klassrummet. Som läraren 

säger;

Det har jag bett specialpedagogen om, att jag vill att hon ska vara där. I årskurs 1 var det ju så att de 
gick ut och jobbade men då missade de ju det som vi gjorde här... då hamnade de efter i det som de 
redan var efter i. Så jag sa till specialpedagogen att "jag vill att du är i klassrummet så att de kan få 
hjälp med det vi gör där."

Med Vygotskijs utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen framstår det lärande bra som 

ligger i att anpassa undervisningen till den nivå som eleverna uppnått. Läraren har därmed en 

viktig roll att spela, särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter. En grundsyn hos lärarna 
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synes vara att de med hjälp av IKT-verktygen kan medverka bättre i det pedagogiska 

samarbetet för att hjälpa och stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta stöds även av 

forskningen som t.ex. visar att datorbaserad träning av fonologisk medvetenhet ger ett positivt 

resultat (Myrberg, 2007). Interventionsstudier pekar också på vikten av träning av 

läsförståelse och fonologisk medvetenhet och av kombinationer av olika metoder. Men det är 

den pedagogiska beredskap som en skola besitter som kommer att påverka hur en elevs 

språkutveckling fortskrider (Fälth, 2013). 

Från ett sociokulturellt perspektiv är det mycket viktigt med social samverkan för att lärande 

och utveckling ska äga rum. Vygotskij menar också att elever med särskilda behov ska 

inkluderas i sin vanliga skolmiljö för att få positiva gensvar från sina kamrater (Dysthe, 2003, 

s. 81-82; Smidt, 2010, s. 212-215). Det förutsätter således att lärarna kan avsätta tillräckligt 

med tid. Flertalet lärare upplever brist på tid för att kunna hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter i tillräcklig omfattning. Detta resulterar i att de flesta av lärarna låter dessa 

elever lämna klassen för specialpedagogiska insatser. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

detta negativt för språkutvecklingen. Det hade ur ett sociokulturellt perspektiv varit bättre att, 

som en av lärarna, be specialpedagogen komma till klassrummet. Det hade kanske också gjort 

eleven mer motiverad i sin språkutveckling att inte behöva lämna klasskamraterna. Detta 

stöds av forskningen (Høien & Lundberg, 2013, s. 131; Samuelsson, 2009, s. 71-88) som 

säger att förutom genetiska faktorer har kulturella, sociala och undervisningsmässiga faktorer 

betydelse för utvecklingen av läs- och skrivsvårigheter.

Avslutande diskussion
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur ett antal lärare i årskurserna 1-3 upplever 

och resonerar kring det pedagogiska arbetet med IKT-verktyg i den första läs- och 

skrivinlärningen.

Resultatet av studien kommer jag att diskutera med utgångspunkt i de kvalitativa 

beskrivningskategorierna IKT-kompetens, undervisning och inlärning samt läs- och 

skrivsvårigheter. Kategorierna har kommit fram som genomgående teman vid analysen av det 

empiriska materialet och mot bakgrund av syfte och frågeställningar.
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IKT-kompetens 
Lärarna betonar hur viktigt det är att praktiskt hantera tekniken och IKT-verktygen. 

Genomgående tar de upp upplevelser av osäkerhet och behovet av utbildning. De menar också 

att de inte har tillräckligt med tid för att helt kunna sätta sig in i de undervisningssätt som 

IKT-verktygen erbjuder. Lärarna berättar att de genom att kontakta kollegor försöker skaffa 

sig erforderlig kompetens. Enligt Skolinspektionen (2011b, s. 1) vill både Europaparlamentet 

och regeringen se att IT integreras i undervisningen på ett medvetet och strukturerat sätt som 

både utvecklar ämnesundervisningen och elevernas digitala kompetens. Även 

Skolinspektionen (2011b, s. 15) påpekar vikten av att IT integreras i skolans verksamhet. 

Slutsatsen blir att skolan har ett stort ansvar att se till att lärarna får den kompetensutveckling 

som krävs för att kunna arbeta med IKT-verktygen på ett sådant sätt att de fyller en viktig 

funktion i elevernas kunskapsutveckling. Vidare bör i detta sammanhang inte bortses från det 

redovisade samarbetet och interaktionen mellan lärarna om IKT-användning. Sett från ett 

sociokulturellt perspektiv får detta anses leda till kompetensutveckling.

Undervisning och inlärning
Gemensamt för lärarna är att de lyfter fram hur användandet av IKT-verktygen underlättar för 

elever och lärare att genom språkligt samarbete skapa en social kontext för 

kunskapsutveckling. När eleverna får ta del av och föreslå ändringar och tillägg i varandras 

texter på t.ex. klassbloggen upplever lärarna att elevernas kunskapsutveckling går framåt. 

Visserligen krävs en viss handledning från lärarnas sida men enligt deras beskrivning har detta 

också en positiv effekt på elevernas lärande, bl.a. genom IKT-verktygens möjlighet till 

dokumentation och snabb respons på frågor. Tidigare forskning, t.ex. Skarin (2007, s. 5-6) och 

Kroksmark (2013, s. 131-153), visar att användningen av IKT i undervisningen, när lärare och 

elever arbetar tillsammans, påverkar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Även sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv är sociala samspel viktiga för lärande och utveckling. Som jag 

ser det kommer här också fram den grundsyn om att enligt skolans styrdokument ska eleverna 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper. Förutsättningar för detta är bl.a. att eleverna 

ska ges möjlighet till att samtala, läsa och skriva. Skolan ska också ge eleverna möjlighet att 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det sätt som IKT-verktygen används i 

undervisningen skapar också dessa viktiga möjligheter för kunskapsutveckling, vilket också 

framgår av studiens resultat och forskningen.
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Läs- och skrivsvårigheter
Resultatet av studien visar att lärarna själva anser sig ha en god förmåga att med hjälp av olika 

pedagogiska verktyg konstatera om elever har läs- och skrivsvårigheter. Vad de däremot är 

osäkra på är om dessa elever kommer att utveckla dyslexi. De upplever att användningen av 

IKT-verktyg kan hjälpa lässvaga elever i deras språkutveckling. Forskningen talar också om 

betydelsen av t.ex. datorbaserad träning av fonologisk medvetenhet (Myrberg, 2007, s. 91). 

Även s.k. interventionsstudier, se t.ex. Myrberg (2007, s. 74-75) och Fälth (2013), visar att 

elever med fonologiska brister kan få hjälp genom träning med dator. Problemet i 

klassrummet är dock, som framgår av lärarnas uppgifter, att det inte finns tid för dem att ägna 

sig åt dessa elever i tillräcklig omfattning. Flertalet lärare låter därför specialpedagogen ta 

hand om lässvaga elever utanför klassrummet. Detta handlande är i direkt strid med vad 

Skolinspektionen (2011a, s. 7) framhåller, nämligen vikten av att den anpassade 

undervisningen ska ske inom den ordinarie klassens ram. Detta är även negativt för 

språkutvecklingen ur ett sociokulturellt perspektiv som framhåller betydelsen av inkludering.

Vidare forskning
Jag har nu fått en närmare kunskap om att en-till-en-skolan blivit en realitet liksom om hur 

klasslärare resonerar kring sitt arbete med IKT-verktyg och kring hur de ska uppfylla 

kunskapsmålen i skolans styrdokument. Genomgående tillämpar lärarna en pedagogisk 

undervisningsmetod som inspirerats av Arne Trageton och kallas att skriva sig till läsning. Det 

vore intressant att närmare undersöka om den IKT-användningen gör att eleverna uppnår 

kunskapsmålen när det gäller läs- och skrivinlärningen och om det också gör att elever med 

läs- och skrivsvårigheter i form av t.ex. bristande fonologisk medvetenhet får större 

möjligheter att inkluderas i undervisningen i klassrummet.
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Bilaga 1

Frågeguide ‒ intervjuundersökning 
Inledning

Presentera mig själv (namn, ålder, tidigare arbetslivserfarenhet, studier, 
examensarbete)

Fråga om jag får spela in

Tala om syfte med examensarbetet: att undersöka hur pedagoger ser på 
användningen av informations & kommunikationsteknologi (IKT) i grundskolans 
årskurs 1-3 och hur teknologin eventuellt kan förebygga läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.

Låt läraren presentera sig 
• Namn
• (Ålder)
• (Examensår)
• Hur länge har du arbetet som lärare?
• Vilka metoder för läs- och skrivinlärning fick du lära dig under utbildningen?
• Vilka metoder har du provat i undervisningen?
• Har du fått fortbildning i nyare metoder än de som var aktuella när du 

studerade? 

Intervjufrågor

Frågeställning 1: Hur används IKT i undervisningen
• Berätta hur du använder IKT för läs- och skrivinlärning
• Lärplatta? Surfplatta? PC?
• Arbetar du enligt någon särskild metod, t.ex. Trageton?
• Kombinerar du flera metoder?
• Är klassrummet organiserar på något särskilt sätt?
• Arbetar barnen i grupp? I par? Enskilt?
• Har barnen var sin dator/lärplatta?
• Arbetar barnen för sig själva eller två eller flera tillsammans?
• Står de eller sitter de?
• Beskriv hur du upplever att barn i allmänhet lär sig med lärplatta eller  

andra tekniska hjälpmedel
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Frågeställning 2: Om användningen av IKT i undervisningen 
underlättar för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

• Berätta vilken nytta du upplever att barn som riskerar att utveckla läs-  
och skrivsvårigheter har av IKT

• Hur upptäcker du att ett barn kan komma att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter?

• Får du t.ex. signaler från förskola eller sexårsverksamhet eller på annat sätt?
• Anser du att dessa barn har nytta av IKT enligt Tragetons metod eller någon 

annan metod?
• På vad sätt har de nytta av IKT?
• Använder du samma metod för barn som riskerar läs- och skrivsvårigheter 

som för andra barn?
• Kan IKT enligt Trageton vara ett bättre hjälpmedel för dessa barn än andra 

hjälpmedel och metoder?
• Får du tips och råd av speciallärare om hur du kan undervisa dessa barn?

Frågeställning 3: Kompletterande metoder/hjälpmedel
• Berätta om och i så fall hur du kombinerar användningen av IKT med 

andra hjälpmedel
• Vilka komplement har du? (t.ex. LUS, Lundamaterial, vanliga läseböcker mm)
• Anser du att en kombination av metoder/hjälpmedel förstärker varandra?
• Eller använder du olika hjälpmedel för olika elever i klassen?
• Kan samma hjälpmedel men använt på olika sätt göra att alla elever i 

klassrummet känner sig inkluderade?
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Bilaga 2
Datum

Lärare & skola

Introduktionsbrev ‒ Intervjuundersökning för examensarbete

Jag studerar till lärare mot yngre åldrar på Södertörns högskola, 210 hp, där jag ska
skriva mitt examensarbete. Min handledare är Karin Milles, docent på institutionen för 
historia och lärande. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger ser på 
användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i grundskolans årskurs 
ett och hur teknologin kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Jag vore 
tacksam om du vill ställa upp på en intervju då jag har förstått att din skola använder sig av 
IKT i undervisningen.

De övergripande frågor som jag har tänkt ställa är följande:

1. Hur använder du IKT i läs- och skrivundervisningen?
2. Anser du att IKT underlättar inlärningen för elever med risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi?
3. Kompletterar du IKT med andra undervisningsmetoder för läs- och skrivinlärning? 

Jag har valt att intervjua lärare i skolor i /.../. Anledningen till detta är dels att /.../ men främst 
för att /.../ enligt sin IKT-strategi har följande vision. /– – –/

Jag kommer att inom de närmaste dagarna ta kontakt med dig för att boka tid för en intervju 
som förhoppningsvis kan genomföras under vecka 41 eller 42. Jag hoppas att jag får spela in 
intervjun.

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet kommer all information att anonymiseras. 
Materialet används endast i uppsatsen.

Med vänlig hälsning 

Nina Norberg
E-post: nina01.norberg@sh.se
Telefon: /.../
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