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Sammanfattning 
I dagens skola har IKT (informations- och kommunikationsteknologi) fått en allt större plats i 
undervisningen. Tidigare forskning visar att IKT har haft en positiv inverkan på framförallt 
elevers läs- och skrivinlärning (Trageton, 2014). Syftet med denna studie är därför att få 
kunskap om hur ett antal lärare anser sig arbeta med IKT i läs- och skrivinlärningen, samt ta 
reda på vilka eventuella skillnader och likheter som finns i deras sätt att använda IKT och vilka 
faktorer som påverkar deras arbetssätt i undervisningen. Genom att göra sex kvalitativa 
intervjuer med lärare, som arbetar från förskoleklass upp till årskurs tre, har vi fått ta del av 
deras tankar och åsikter gällande hur de använder sig av IKT i läs- och skrivinlärningen. Vi har 
valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektivs syn på lärande, då vi menar att det 
passar bäst för vårt syfte, eftersom vi är eniga med Vygotskij om att människor är sociala 
varelser som lär tillsammans med andra beroende på i vilken miljö och kultur de växer upp i 
(Säljö, 2015). Studien visar att flera av lärarna som deltagit i studien, arbetar utifrån teorin om 
att elever skriver sig till läsning. Majoriteten av lärarna låter eleverna framförallt arbeta med 
IKT som skrivverktyg, då de anser att det medför många fördelar för dem i deras läs- och 
skrivinlärning. Dock är flera av lärarna överens om att användandet av IKT måste vara väl 
planerat och ha ett genomtänkt syfte. De faktorer som påverkar lärarnas val av arbetssätt 
gällande IKT, visade sig vara framförallt tillgången på IKT-verktyg och lärarnas egen 
inställning och kompetens. 
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Inledning 
I dag har IKT (informations- och kommunikationsteknologi) stor betydelse för samhället. 
Datorer och surfplattor finns i dag på de flesta arbetsplatser, samt i de flesta hem och har även 
fått en allt större betydelse i skolan. Då alla elever inte har samma tillgång till IKT i hemmet, 
har eleverna varierade förutsättningar med sig när de kommer till skolan, och därför bör alla 
elever genom skolan få lika möjligheter att lära. När vi varit ute på praktik, har vi upplevt att 
användandet av IKT varierat mycket beroende på lärares olika kunskaper och inställning. Vi 
har sett lärare som använder IKT aktivt i både läs- och skrivinlärningen, genom att eleverna 
exempelvis får skriva på datorer och surfplattor med hjälp av olika funktioner som ljudande 
tangentbord etcetera, samt lärare som använder IKT som belöning, då elever exempelvis är 
färdiga med sitt arbete. Detta ser vi som problematiskt, då elever enligt Skollagen (SFS 
2010:800) ska få en likvärdig utbildning oberoende av vad deras lärare har för inställning, 
intresse och utbildning samt vilken skola de går på. Enligt Lgr11 (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011) ska eleverna dessutom efter genomgången grundskola 
kunna söka kunskap, kommunicera, skapa och lära genom att använda modern teknik. 
 
Med det i åtanke vill vi med denna studie undersöka hur lärare använder IKT i läs- och 
skrivinlärningen samt vilka faktorer som påverkar lärarnas val av arbetssätt, då forskning har 
visat att IKT kan ha en positiv inverkan på framförallt elevers läs- och skrivinlärning (Trageton, 
2014). Studien avser att ge ett bredare perspektiv samt kunskap om hur IKT kan användas som 
stödstruktur ur ett sociokulturellt perspektiv i elevernas inlärning av skriftspråket. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att få kunskap om hur ett antal lärare anser sig arbeta med IKT i 
undervisningen vid läs- och skrivinlärningen att ta reda på vad eventuella skillnader och likheter 
kan bero på genom att göra sex intervjuer med olika lärare. 

Vi har ställt oss följande frågor för att få svar på vårt syfte om hur ett antal lärare anser sig 
arbeta med IKT i läs- och skrivundervisningen: 

• Vilka faktorer kan påverka användandet av IKT? 
• Upplever lärare att de har tillräcklig kompetens kring IKT för att använda sig av det i 

läs- och skrivundervisningen? 
• På vilket sätt använder sig lärare och elever av IKT som stödstruktur vid läs- och 

skrivinlärning? 
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Användning av IKT i skolan 
IKT är exempelvis datorer, smartboards, surfplattor, projektorer etcetera. Dessa används av 
olika skäl i klassrummet, som stödstruktur, hjälpmedel och övning av olika förmågor. 

Historik 
Redan i slutet av 1960-talet fanns det förslag på att det skulle introduceras datorteknik i 
skolorna. Skolöverstyrelsen (SÖ) inledde då en försöksstudie i början av 1970-talet för att se 
om det var möjligt och hur det skulle tas emot av lärare och elever. År 1973 startade studien 
och 1980 presenterades slutrapporten, vilken visade att det var fullt möjligt att använda sig av 
datorer i skolan, men bara om eleverna själva skulle styra användningen av datorn och att det 
endast skulle finnas datorer på gymnasiet. Det skulle bli för kostsamt att använda dem även i 
grundskolan (Skolverket, 2000). I början utvärderades hur lärare skulle kunna använda sig av 
datorn i undervisningen och användandet skedde till största delen under fria timmar, då eleverna 
kunde välja fritt vad de ville göra. Det var mestadels lärare inom matematik och NO 
(naturorienterade ämnen) som ansåg att det skulle vara intressant att använda sig av datorer och 
de fick då ett naturligt kunskapsförsprång inom detta område. År 1984 bestämde Riksdagen att 
elever skulle lära sig att använda datorer i undervisningen och de fick då undervisning i vad en 
dator var och vad man kunde göra med den. Detta betydde inte att eleverna själva skulle lära 
sig att använda datorer, men att de skulle veta till vad och varför datorer används (Skolverket, 
2000). 

IKT i skolan 
Numera har andra ställningstaganden och frågor kring användandet av IKT i skolan och 
undervisningen vuxit fram. Idag har de flesta lärare kunskap om hur datorer fungerar och inom 
exempelvis lärarutbildningen ingår det kännedom om IKT och hur man kan använda sig av det 
i undervisningen. Idag fokuserar Lgr11 på att väva in flera delar av IKT, så som att eleverna 
ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kommunikation samt kunskapssökande, 
exempelvis söka information på webbsidor, i böcker och tidskrifter. Ett av kunskapskraven i 
slutet av årskurs 3 enligt Lgr11, är även att eleverna ska kunna skriva enkla texter både för hand 
och på dator, samt kunna återge information ur någon anvisad källa och kunna återberätta den 
i en form av faktatext (Skolverket, 2011). 

I och med att lärare idag har mer utbildning och kompetens öppnas det upp en ny värld, där det 
är lätt att förändra och förnya lärresurser, vilket Skolverket (2009) menar möjliggörs på grund 
av att det finns fler datorer att tillgå, idag har de flesta lärare inom den kommunala sektorn en 
egen dator både i grundskolan och på gymnasiet och på flertalet skolor i landet har även 
eleverna tillgång till datorer samt surfplattor (Skolverket, 2013). Svårigheten idag kan istället 
vara att lärarna inte hinner få kompetensutveckling i tid, då utvecklingen går snabbt framåt och 
det kommer nya produkter och program att lära sig. Eleverna kan då lämnas ensamma i sitt 
IKT-användande, vilket Skolverket (2009) anser kan vara en fallgrop för elevers lärande. 
Skolverket menar att IKT i sig självt inte är ett lärandeobjekt, utan det viktiga är hur eleverna 
använder sig av det och då helst med bekväma, kompetenta och reflekterande lärare som ledare 
och förebilder. 

”Att introducera barn och unga till IT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för 
deras delaktighet i samhället. (Skolverket, 2009, s. 29) 

Med detta citat menar Skolverket (2009) att om eleverna under senare år ska kunna vara 
delaktiga i det moderna samhället, både inom arbets- och privatlivet, behöver de lära sig att 
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använda IKT som ett verktyg, då vårt moderna samhälle är uppbyggt av information och 
kommunikation och dess hjälpmedel. I och med att lärande består av information och 
kommunikation, är IKT en viktig aspekt att bygga undervisningen på. Om då lärare använder 
sig av exempelvis digitala läromedel och internet kan tekniken göra att kunskapslärandet vidgas 
och underlättas. Det är dock viktigt att ha riskerna med internetkällor och nya medier i åtanke 
när undervisningen planeras. Även Trageton (2014) menar att det är viktigt att lära eleverna att 
skilja mellan information, reklam, propaganda och påverkan. Det är inte alltid lätt i de yngre 
åldrarna och här har läraren en viktig funktion, men Trageton menar också att det kan vara en 
fara med att läraren eller bibliotekarien väljer ut specifikt material för eleverna, då det kan 
uppfattas som att det är sanningen. För att undgå den fallgropen är det en bra idé att lärare har 
god kompetens inom källkritik och hur det lärs ut för att på så sätt lära eleverna det redan i tidig 
ålder. Trageton anser att med hjälp av kloka lärare, kan de skrivna alster som läggs ut på internet 
av unga användare, även vara ett nyttigt bidrag för det demokratiska framtidssamhället. 

I en analys av internationell forskning kring effektivt användande av IKT i skolan gjord av 
Skolverket (2007) framgår att några få studier, huvudsakligen från Storbritannien, har påvisat 
ett direkt samband mellan kunskapsinlärning och IKT användandet. Dock finns det en del 
problem med att påvisa detta samband, då det är svårt att göra generaliserbara slutsatser som är 
kopplade till studier av en specifik situation, specifik typ av användning eller ett specifikt 
pedagogiskt synsätt. En viktig slutsats generellt sett när det gäller synen på IKT, är att man kan 
säga att ju mer integrerad en specifik teknik är, desto högre är effekten. Det finns ett växande 
antal studier som visar på positiva effekter av IKT på elever, dock beror de potentiella 
effekterna till stor del på hur lärarna använder IKT i undervisningen. Studier har även visat att 
det är svårt att förändra lärares traditionella synsätt och pedagogik när det handlar om 
undervisning samt lärande.  

I analysen av den internationella forskningen kring effektivt användande av IKT i skolan 
framgår det även att det finns ett stort antal studier och rapporter som visar på att det finns 
tecken på att IKT i lärandesitutioner skapar goda effekter på elevers engagemang och 
motivation. Ofta hittas effekter av motivation i klassrum som fokuserar på lärandet som process, 
än på att lösa en specifik arbetsuppgift (Skolverket, 2007). 

Skolverket (2013) har publicerat resultat på en studie gjord för att se hur IKT- användningen 
och IKT-kompetensen i skolan förändras. Denna studie görs var tredje år och i den senaste 
rapporten för 2012 presenteras ett stort behov av kompetensutveckling bland lärarna för att de 
ska kunna använda sig av den nya tekniken i undervisningen för att öka elevernas lärande. En 
annan sak som lärare har svårt med idag och behöver utbildning inom, är hur de lär eleverna 
internetvett, det vill säga hur de ska motverka kränkningar på nätet och hur de ska hantera det 
om det sker, samt hur man uppför sig på nätet. 

Forskningsöversikt 
I den här delen kommer vi att presentera tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning, samt 
vad IKT är och hur det kan användas i undervisningen. I vår forskningsöversikt har vi valt att 
utgå från det sociokulturella perspektivet, då vi liksom Vygotskij (2001) menar att all inlärning 
sker i ett samspel med andra och med hjälp av olika stödstrukturer, det människan lär, beror 
även på den miljö och kultur de växer upp i. I den första delen av forskningsöversikten tar vi 
upp generella aspekter för läs- och skrivinlärningen samt vårt val av teoretisk utgångspunkt. 
Därefter redovisas forskning kring användandet av IKT i skolan och dess historik för att sedan 
mer specifikt fokusera på forskning kring IKT i läs- och skrivinlärningen. 
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Att lära sig skriva och läsa 
Forskning kring läs- och skrivinlärning pekar på att ett effektivt sätt att lära sig läsa är genom 
att skriva. Forskningen kring skriftspråkets utveckling har under de senaste 40 åren 
dokumenterat att skrivning är lättare än läsning för barn mellan fem och nio år. Forskningen 
har flyttat fokus från läsning till skrivning och elevens eget skapande kommer allt mer i centrum 
samt att skrivning får större plats. I centrum för forskningen står elevernas förmåga att uttrycka 
sina egna tankar om vad som kan kommuniceras till andra. Fler och fler forskare betonar 
samspelet mellan skrivning och läsning, med skrivutvecklingen som dominerande faktor 
(Trageton, 2014). 

Enligt Skolverket (2007) är det vanligtvis mer naturligt att lära sig skriva innan man lär sig läsa, 
vilket även Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) anser. De menar att barn ofta 
tycker att det är roligare att uttrycka något med skrift än att ta del av något som andra har skrivit. 
Barn väljer mestadels skrivning före läsning, då det oftare är naturligt att tala eller berätta något 
(skriva) än att lyssna, ta del av någon annans berättande (läsa). Via samtal med barn har 
Dahlgren et al. (2013) uppmärksammat att barn hellre samtalar om skrivning än om läsning 
samt att de värderar skrivning som mer intressant än läsning. De har även märkt att barn 
upplever att kraven är högre i skolan när det gäller läsning än skrivning. 

Björk och Liberg (2004) anser även de, att skrivning ofta är den mest effektiva metoden för att 
lära sig läsa. De menar att skrivning är ett bra sätt att lära sig förstå förhållandet mellan 
bokstavstecken och dess ljud samt att det oftast är lättare att skriva genom att ljuda ut ord än att 
läsa och ljuda ihop dem. En fördel med skrivandet är att barnen möter kända ord, då de själva 
väljer vilka ord de har med i sin text. I läsandet möter barnen för dem mer okända ord, eftersom 
det är någon annan som skrivit texten. Det är detta som gör att en del forskare hävdar att det är 
lättare att skriva än att läsa. Att det hänger samman med att barnet vet vad han eller hon har 
skrivit (Hultin & Westman, 2013). En annan anledning till varför det är lättare att skriva än att 
läsa, är enligt Trageton (2014) att skrivning är något konkret medan läsning är något abstrakt 
med följden att skrivande kommer före läsandet och att läsförståelse kommer automatiskt när 
barnen skriver. 

Att läsa är en aktivitet som är mycket ansträngande, då det kräver en utvecklad kognitiv 
förmåga. I skrivandet får barnen möjlighet att ta en sak i taget. De ljudar först fram ett ljud och 
kan sedan stanna upp och fundera över vilken bokstav ljudet motsvarar och skriva bokstaven. 
Sedan går de vidare och ljudar igen och så vidare. Då barnen läser börjar de med att gå igenom 
bokstav för bokstav samt vilka ljud de motsvarar. Det svåra blir dock i nästa steg då barnen 
måste klara att hålla alla ljuden i minnet och samtidigt ljuda ihop dem. Ofta klarar barnen av 
själva ljudningen men de har ofta svårt att förstå vilket ordet är och ju svårare texten är desto 
svårare blir det för barnen. I skrivandet är det som sagt lättare att stanna upp i arbetet i varje 
steg och kunna fråga om hjälp gällande ljudningen (Björk & Liberg, 2004). De hävdar att barn 
inte bara lär sig att skriva, då de utforskar hur man gör när man översätter från det talande 
språket till ett visuellt språk, utan även att läsa. Lövgren (2009) menar att barn som skriver sig 
till läsning med datorn som skivverktyg ofta blir goda läsare tidigt, då varje skrivtillfälle även 
är ett lästillfälle. 

Hultin och Westman (2013) påpekar att det dock inte finns en metod för barn att lära sig läsa 
och skriva. Då barn är oerhört receptiva, lär sig de flesta barn att läsa och skriva oavsett metod. 
Hos en del barn kommer skrivningen först och hos en del kommer läsningen först. Dock finns 
det vissa förutsättningar för att barn ska lyckas i sin läs- och skrivinlärning oavsett metod. 
Barnen behöver ha en fonologisk medvetenhet, ett rikt ordförråd, förmåga att kunna återge 
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satser och berättelser samt förmåga att vara en aktiv samtalspartner. Hultin och Westman 
belyser dock vikten av att läraren tycker att arbetet är lustfyllt, oavsett vilken metod man väljer 
att arbeta med, då de anser att det har en avgörande roll för att eleverna ska lyckas i sin läs- och 
skrivinlärning. 

Lustfylld undervisning 
Dahlgren et al. (2013) påpekar att även eleverna måste finna arbetet med skriftspråket lustfyllt. 
De menar att allt arbete måste präglas av läs- och skrivglädje samt att arbetet måste upplevas 
som meningsfullt. När eleverna skriver och läser engagerade innehåll och får uppleva 
berättande samt ser vuxnas läsglädje och intresse för att läsa och skriva ökar sannolikheten för 
att eleverna behåller och utvecklar sitt skriftspråk. Det är lärarens ansvar och uppgift att få 
eleverna att bli intresserade samt underhålla intresset och utveckla bra läs- och skrivaktiviteter, 
så att de passar varje elevs utvecklingsnivå samt uppfattning om skriftspråket i ett sammanhang 
som är meningsfullt. Dahlgren et al. påpekar nämligen att det är viktigt för elevernas läs- och 
skrivinlärning att arbetet de gör upplevs meningsfullt. För att eleverna ska uppleva arbetet 
meningsfullt behöver de ha ett tydligt syfte med uppgifterna de arbetar med. Ett sätt för läraren 
att lyckas få eleverna att uppleva läs- och skrivundervisningen som meningsfull, är att ge 
eleverna uppgifter där det tydligt framgår hur dessa är relaterade till skriftspråket. Dahlgren et 
al. belyser också vikten av att det finns en mottagare till de texter som eleverna skriver. 
Skrivandet upplevs inte lika meningsfullt om det inte finns någon som ska läsa det. 

Miljö 
Något som är viktigt för barns inlärning är att de känner sig trygga och därför är en trygg miljö 
viktigt för barnens utveckling. En trygg miljö där barnen lär sig att klara av saker både på egen 
hand och tillsammans med andra stärker deras upplevelser att lyckas (Björk & Liberg, 2004). 
Förutom att barnen känner sig trygga är det även viktigt att de har en bra självkänsla enligt 
Dahlgren et al. (2013), då det har visat sig finnas ett tydligt samband mellan prognosen för 
inlärningen och utvecklingen av skriftspråket. Detta innebär att barn som är pressade eller 
ängsliga inför sin läs- och skrivinlärning har en sämre prognos än andra barn. Oro och okunskap 
om vad det innebär att lära sig läsa och skriva är dokumenterat missgynnande eftersom oron 
kan inverka på självkänslan, som i sin tur kan försämra möjligheterna till inlärning. Enligt Björk 
och Liberg (2004) är det också viktigt att miljön är inbjudande och stimulerar till utforskande 
av skriftspråket. 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Elever interagerar med teknik till vardags, via surfplattor, smarttelefoner, datorer etcetera. För 
att kunna göra det behöver de utveckla olika typer av kunskaper och lärprocesser. De tillskansar 
sig även ytterligare kunskap genom att använda tekniska redskap, eftersom de då bland annat 
får tillgång till ett mycket större utbud av information och kunskap från flera håll i världen 
(Säljö, 2015). Vygotskij (2001) menade att språket är människans största redskap för att lära 
sig ny kunskap, att det är genom språket som människor förstår hur omvärlden fungerar och då 
kan utvecklas i den. Han ansåg även att människor kan lära sig genom att använda sig av andra 
sorters redskap än språk, det vill säga olika medierande redskap/stödstrukturer för att förstå och 
utforska sin omvärld (Säljö, 2015). 

Enligt Vygotskijs teori är språket ett redskap för medvetande, tänkande och kommunikation 
och kunskapen som ryms därinom har följt med under många generationer. Människor lär sig 
saker som de sedan lär sina barn, vilka sedan i sin tur lär sina barn och så vidare. Kunskapen 
som ryms i språket, kommunikationen och medvetandet blir till en kultur som ärvs generation 
efter generation, vilket gör att teorin även kan betecknas som kulturhistorisk. I och med att 
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teorin trycker på att det sociala samspelet och språket har stor betydelse för utvecklings- och 
inlärningsprocessen, intar den en central plats inom modern pedagogisk psykologi (Imsen, 
2006). Denna kunskap samlas, sparas och överförs även i vissa redskap/stödstrukturer så som 
datorer, surfplattor etcetera. Eftersom människan enligt Vygotskij är en historisk, social, 
biologisk och kulturell varelse påverkas människors lärande av flera aspekter, det vill säga att 
även om människor föds med vissa förmågor kan de utveckla dem med hjälp av olika redskap, 
vilket gör att vi människor inte är begränsade i vårt lärande och vår kunskapsutveckling. 
Människor kan med hjälp av olika redskap förstå sin omvärld på ett helt annat sätt än om de 
inte hade haft dem (Säljö, 2015). 

Proximal utvecklingszon 
Den proximala utvecklingszonen utgår från att lärande och utveckling är det naturliga tillståndet 
för en människa. Vygotskij (2001) ansåg att alla människor oavsett ålder lever i en enda lång 
utveckling- och lärandeprocess och att denna fortgår hela livet. När barn är små lär de sig ord 
och normer av sina familjer, de bygger sedan på sin kunskap i möten mellan andra människor, 
skola, myndigheter etcetera. Vygotskij menade att det man inte bemästrar idag ligger inom 
räckhåll imorgon, alltså att när en elev har lärt sig exempelvis ett begrepp, förstår den efter ett 
tag alla samband med andra begrepp och till slut lär eleven sig även dem. Kunskapen finns 
alltid precis utanför gränsen av det egna kunnandet och när eleven är mogen för det kan han 
eller hon nå ut och gripa tag i ytterligare kunskap (Vygotskij, 2001). 

Om man då ser till exempelvis datoranvändning i skolan, utifrån den proximala 
utvecklingszonen, lär sig elever en viss del först för att sedan utveckla större förståelse och 
kunskap i hur de kan använda sig av datorn i exempelvis läs och skrivinlärningen. Oftast sker 
kunskapsutvecklingen och lärandet tillsammans, det är inte två processer som löper sida vid 
sida, utan båda sker kontinuerligt, vilket enligt det sociokulturella perspektivet ibland kan 
utvecklas lättare med hjälp av att eleverna kan arbeta ihop med en kamrat som kan lite mer än 
dem själva, den så kallade kompetente kamraten (Säljö, 2015). Exempelvis kan eleverna sitta 
två och två vid datorerna och skriva en text tillsammans eller läsa en text ihop. Eleven som inte 
är i framkant får ta del av kunskapen som den eleven som kan, besitter. Människans förmåga 
att läsa, räkna och skriva och utvecklandet av dessa förmågor med hjälp av olika medierande 
redskap, hur människor tar till sig kunskap och gör den till sin, är det som det sociokulturella 
perspektivet fäster störst vikt vid. Det kallas att människor approprierar med hjälp av 
medierande redskap (Säljö, 2012). 

Appropriering och mediering 
Appropriering betyder att ta till sig, låna in och ta över och göra till sitt eget (Säljö, 2015). Med 
det menas att elever exempelvis lär sig av någon annan hur en dator används, lär sig att förstå 
hur datorn fungerar samt vad den går att använda till och sedan i sin tur kan dela med sig av sin 
kunskap till andra. Mediering kommer från tyskans Vermittlung och betyder förmedling. Med 
ett medierande redskap menas att elever kan använda sig av ett verktyg eller ett redskap för att 
ta till sig kunskap eller för att förmedla kunskap vidare till andra, vilket leder till att de lär sig 
att förstå sin omvärld bättre. De medierande redskapen delas upp i två underkategorier och den 
ena fokuserar på språkliga redskap, exempelvis bokstäver, symboler, siffror och begrepp som 
människor använder för att tänka och kommunicera och på så sätt förstå sin omvärld. Den andra 
underkategorin inbegriper materiella/fysiska redskap så som datorer, surfplattor etcetera. För 
att uppnå viss kunskap krävs det olika typer av redskap, men Vygotskijs tanke var inte att 
människor använder sig av endast ett redskap åt gången, utan att de båda samspelar med 
varandra och är beroende av varandra, det vill säga en dator är ett fysiskt redskap, men det krävs 
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språkliga redskap så som bokstäver och symboler för att vi ska kunna tolka innehållet i datorn, 
exempelvis ord, bilder etcetera (Säljö, 2015). 

IKT som medierande redskap och stödstruktur i läs- och skrivinlärningen 
Vid läs- och skrivinlärning då eleverna lär sig att använda sitt språk, tecken, symboler samt 
bokstäver för att kunna göra sig förstådda och förstå det de ser i sin omvärld, behöver elever 
kunna förstå kunskap som redan finns, som funnits länge. Genom IKT, exempelvis en dator 
eller surfplatta kan de komma i kontakt med denna kunskap på ett annat sätt en tidigare. Skolan 
har en stor del i elevers lärande, då läraren och undervisningen ger elever kunskaper som behövs 
för att förstå andra kunskaper och processer i samhället och i naturen på ett annat sätt än vad 
eleverna får med sig hemifrån. Om lärare då använder sig av IKT-verktyg i undervisningen som 
stödstruktur och medierande redskap kan elever med hjälp av all denna inbyggda kunskap lära 
sig fler saker på kortare tid (Säljö, 2015). Säljö menar också att teknikens roll är mycket 
underskattad i människans lärande. Idag lär sig elever mycket med hjälp av exempelvis datorer, 
surfplattor etcetera, eftersom tidigare generationer lyckats omvandla sin kunskap till dessa och 
fyllt dem med ännu mer kunskap. Om vi inte hade haft exempelvis datorer i skolan hade vi 
endast haft tillgång till böcker som informations- och kunskapskälla, och bara kunskap som är 
relativt närproducerad. 

Med teknikens utveckling har människan kunnat få ännu mer kunskap genom tillgång till fler 
människors kunskaper, vilka är lättare att dela med sig av via olika program, appar, databaser 
etcetera. Med hjälp av ett medierande redskap, så som datorn kan en människa ta till sig ny 
kunskap och göra till sin, appropriera, vilket ökar människans lärande och förståelse för 
omvärlden (Säljö, 2015). Säljö menar också att barn föds in i en modern tid, med mycket 
teknikanvändande redan i tidig ålder. Detta gör att elever utvecklar vanor att lösa problem och 
kommunicera på ett annat sätt än tidigare i historien. Barnen blir således sociokulturella varelser 
genom att de föds in i en tidsålder där det redan finns stödstrukturer och kulturella redskap att 
tillgå, de tar över dem och utvecklar dem i sin tur till nästa generation. Säljö menar vidare, att 
vi människor fungerar olika beroende på vilka medierande redskap vi har tillgång till, att det 
inte är kulturen som påverkar oss, utan det är tillgången av kulturella redskap i vardagen som 
avgör hur vi lever och verkar. Är du exempelvis född i ett land, där IT-kulturen inte är norm, 
behöver du kanske inte använda dig av en dator på samma sätt som om du är född någonstans 
där det i ditt vuxna liv krävs att du kan hantera en dator, appar, surfplattor etcetera. 

Datorer och surfplattor är utmärkta redskap att använda som stödstrukturer i läs- och 
skrivinlärningen. Ljudande tangentbord samt talsyntes är bra hjälpmedel för att exempelvis få 
en text uppläst, där användaren kan anpassa läshastigheten. Användaren kan även få menyer 
och listor på ordförslag i stavningskontroller, taligenkänning och ordprediktion. Med ljudande 
tangentbord kan eleven få hjälp med att ljuda bokstäver och ord samt höra hur de låter. Att 
använda IKT på detta sätt kan vara extra bra för elever med lässvårigheter. Under 2000- talet 
har talsyntesen utvecklats och fått en skrivfunktion som kan användas för produktion av egna 
tankar. Med talsyntes som stödstruktur kan många läs- och skrivsvårigheter övervinnas. 
Eleverna bearbetar samt redigerar mer tillsammans innan en lärare ger återkoppling (Föhrer & 
Magnusson, 2003). Då elever använder talsyntes och får meningar och berättelser upplästa när 
de skriver, höjs kvalitén när det gäller både textens form och innehåll (Trageton, 2014). 
Wiklander (2014) anser att lättare läs- och skrivsvårigheter minskar om elever med dessa 
bekymmer får använda sig av verktyg som stödjer alternativa lärgångar. Ljudande tangentbord 
är en bra hjälp för de elever som lär sig långsamt, då det kan vara ansträngande för dem att gång 
på gång ljuda hur en bokstav låter, men tekniken är outtröttlig och hjälper eleverna så ofta och 
så länge som det behövs. Hultin och Westman (2013) anser att tekniken med dess olika 
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funktioner kan stödja eleverna på ett sätt som en lärare inte kan, men påpekar samtidigt att man 
givetvis aldrig skulle kunna ersätta en lärare med en dator, utan tekniken är ett komplement. 

IKT i läs- och skrivinlärningen 
Eva Hultin och Karin Westman gjorde 2013 en studie i Sandvikens kommun om vad som 
händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen. I Sandviken arbetade alla lärare i de 
yngsta skolåren med ASL (att skriva sig till läsning med dator). Hultin och Westman (2013) 
konstaterar att det krävs en del för att arbetssättet ska vara bra och effektivt. Tekniken måste 
fungera, man behöver samtala kring texter samt att teknik som stavningskontroll, talsyntes och 
ljudande tangentbord verkligen utnyttjas. 

Slutsatser Hultin och Westman (2013) kunde dra utifrån sin studie var att läsande och skrivande 
redan i årskurs 1 i högre grad blev ett medel för lärande och inte bara ett mål, samt att de lärde 
sig skriva och läsa snabbare än de elever som inte arbetade lika mycket med datorn som 
skrivverktyg. Wiklander (2014), som var ledare för projektet Att skriva sig till läsning i 
Sandvikens kommun, menar att detta i sin tur ledde till att de elever som hade svårigheter fick 
hjälp tidigt, vilket har visat sig vara en viktig faktor för elevernas möjlighet till en positiv läs- 
och skrivutveckling. När elever skriver på datorer eller surfplattor och använder ljudande 
tangentbord, talsyntes och stavningskontroll kan de se och höra vad de skriver och får en direkt 
respons av datorn eller surfplattan om de är rätt eller fel (Hultin, 2014). Även Grönlund och 
Agélii Genlott (2013) anser utifrån sin studie, som också handlar om att skriva sig till läsning 
med datorn som skrivverktyg, att elever som använder sig av IKT-verktyg lär sig läsa snabbare 
samt att de även får upp läshastigheten snabbare, men framförallt förbättras skrivandet samt 
elevernas kommunikationsförmåga. Enligt Grönlund och Agélii Genlott skriver eleverna också 
längre texter med ett tydligare innehåll och bättre struktur samt har ett mer genomarbetat språk. 
När elever arbetar med IKT som verktyg kan de redan i den tidiga läs- och skrivutvecklingen 
börja arbeta med själva förståelsen. Eleverna behöver inte vänta på att de kan skriva snygga 
bokstäver tillräckligt snabbt och bra för att kunna uttrycka det de vill säga. Genom att använda 
tekniken underlättar man skrivandet och eleverna kan fokusera på att utveckla sin förmåga att 
uttrycka sig samt på att kommunicera med andra (Grönlund & Agélii Genlott, 2013). 

Motivation 
En studie gjord av Folkesson och Swalander (2006) av elevers förmåga att läsa och förstå texter, 
visade att elever som har svårigheter med den metakognitiva förmågan för att förstå texten och 
innebörden vid vanlig läsning, lär sig att utveckla just denna förmåga snabbare och lättare vid 
användning av datorn. De lär sig också fler ordbilder på kortare tid. En förklaring till detta kan 
enligt Folkesson och Swalander vara att eleverna är mer motiverande att använda sig av datorer, 
vilket även visats i tidigare studier. Motivationsaspekten kan vara speciellt viktig och det som 
gör att omotiverade läsare faktiskt läser, istället för att göra något annat. En annan förklaring 
enligt Folkesson och Swalander kan vara att eleverna läser mer när de sitter vid datorn, eftersom 
datorns text är lätt att läsa samt att eleverna kan uppleva att det är enklare att skriva, då det är 
tydligare för dem att urskilja bokstäverna. 

Studien visade att tidigt spontant skrivande och fonemskrivande, alltså skrivande innan man är 
medveten om grammatik, verkligen förutspådde senare läsande och korrekt stavning. Den tidiga 
läsningen blir stärkt av att skriva fonem och producera ord. Skrivförmågan är en viktig faktor 
vid förklaring av läsförmåga, eftersom skrivande inkluderar frekvent läsande och omläsning 
under själva skrivprocessen (Folkesson & Swalander, 2006). Även Lövgren (2009) anser att 
barn som skriver sig till läsning med datorn som skivverktyg ofta blir goda läsare tidigt, då varje 
skrivtillfälle även är ett lästillfälle. När eleverna skriver på datorn anser hon att de dessutom 
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gör det med en bibehållen självkänsla och lust, vilket är viktigt för den fortsatta läs- och 
skrivinlärningen. Studien som Folkesson och Swalander (2006) genomförde visade också att 
miljön är viktig. Elever tycker det är roligare med datorn vilket gör att de själva är mer villiga 
att lära sig att förstå vad de gör. Av datorn får barnen feedback direkt, vilket kan leda till att de 
får ett bättre självförtroende och ökad motivation. Man kan anta att en självlärande miljö med 
mycket datoranvändande tillsammans med producerande av eget material kommer att gynna 
läsinlärningen. Om elever får sitta i en miljö där de själva får lära sig i sin egen takt med datorer 
till hjälp kan det vara positivt för deras läs- och skrivinlärning (Folkesson & Swalander, 2006). 

Motorik 
Enligt Lövgren (2009) är datorn ett bra verktyg för elever att använda när de ska lära sig att 
skriva. Med datorn som skrivverktyg blir det primära för eleverna att lära sig använda, känna 
igen samt att läsa ut bokstäverna. Enligt Trageton (2014) är tangentbordet ett grundläggande 
verktyg för inlärningen av bokstäverna och sammansättningen av dem till meningsbärande ord 
och satser i läsning och skrivande. Lövgren påpekar att datorn underlättar arbetet för eleverna, 
då de inte behöver kämpa med att forma bokstäver med pennan, vilket kan vara mycket svårt 
för en del elever som ännu inte utvecklat sin finmotorik tillräckligt bra för att kunna skriva utan 
att få ont i handen och liknande. När eleverna använder datorn som skrivverktyg behöver ingen 
elev välja bort att skriva och berätta på grund av att de får ont i handen och inte orkar skriva 
mer, vilket kan leda till att eleverna utvecklar sin berättarförmåga. Lövgren vill att alla elever 
ska få möjlighet att dela med sig av sina tankar, oavsett hur långt de har kommit i sin motoriska 
utveckling. När eleverna skriver med hjälp av datorn eller surfplattan och inte behöver lägga 
energi på det rent mekaniska i skrivandet kan de koncentrera sig mer på textens innehåll. Det 
blir dessutom lättare för dem att ändra eventuella fel samt göra ändringar i texten, då de slipper 
sudda för hand (Föhrer & Magnusson, 2003). Enligt Trageton (2014) ökar dessutom 
skrivglädjen och läslusten, då eleverna slipper kämpa med handskrivandet. Även Hultin och 
Westman (2013) kunde utifrån sin studie se att motoriken inte påverkade skrivandet samt att 
skrivandet kunde utgå från vad eleven ville säga och inte bara vad eleven förmådde att skriva. 
Med datorn eller surfplattan som skrivverktyg, kan alla elever skriva oavsett motorisk 
utveckling (Grönlund & Agélii Genlott, 2013). 

Att lära sig skriva och forma bokstäver med pennan som verktyg ser Lövgren (2009) som ett 
av många andra hantverk eleverna ska lära sig i skolan. Hon menar att det arbetet kan man 
arbeta med senare, då eleverna har utvecklat sin finmotorik mer, lärt sig alla bokstäverna samt 
knäckt skrivkoden. De är då bättre rustade och mer motiverade att lära sig skriva med pennan. 
Enligt Lövgrens mening har inte handstilen med skriv- och berättarförmågan att göra. 

Individualisering 
Sjödin (2014) som var verksam lärare under Hultin och Westmans studie i Sandvikens kommun 
2013, anser att datorn är ett effektivt verktyg för att individualisera läs- och skrivundervisningen 
samt inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla elever kan arbeta med samma uppgift 
fast med olika krav som är anpassade efter varje elevs behov och förutsättningar. De elever som 
behöver stöd av talsyntes eller ett ljudande tangentbord kan få det och ändå arbeta med samma 
uppgift som övriga elever. Det blir dessutom lättare att ställa högre krav på de elever som har 
kommit längre i sin läs- och skrivinlärning. Som lärare kan man be elever gå in och ändra i 
texterna utan att eleverna behöver sudda och skriva om, vilket möjliggör att kraven kan öka på 
textens form och innehåll. 

Enligt Trageton (2014) kan lärare använda sig av IKT i undervisningen på ett sådant sätt att de 
får med sig alla elever och att de har möjlighet att utveckla de förmågor som kursplanerna syftar 
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till. Exempelvis kan eleverna skriva texter själva, träna på stor och liten bokstav, de kan rätta 
sina texter, be en klasskamrat läsa sin text och rita egna bilder i ett bildprogram för att sedan 
infoga den. Alla elever kan arbeta utefter sina egna förutsättningar. Genom att ha en utbildad, 
kompetent och engagerad lärare kan eleverna lära sig utveckla sina förmågor med hjälp av IKT. 

Metod 
Vårt arbete bygger på kvalitativa studier med utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer. Vi 
valde att göra en kvalitativ studie, då vi ville komma åt lärarnas tankar kring hur de anser sig 
arbeta med IKT i läs- och skrivinlärningen på djupet för att få en god insikt och förståelse för 
deras tankar och idéer. Det innebar att vi gjorde djupgående intervjuer med ett fåtal informanter. 
Enligt Nylén (2005) är målet för kvalitativa metoder att finna mening och betydelser hos 
fenomen, snarare än att finna en mängd eller egenskaper. I vår undersökning handlar det om att 
få kunskap om hur lärare anser sig arbeta med IKT i läs- och skrivinlärningen samt vilka 
faktorer som påverkar deras val av arbetssätt. Med kvalitativa metoder är det således vanligt att 
framhäva den förståelseorienterade och tolkande ambitionen. 

I kvalitativa forskningsintervjuer är tanken att producera kunskap samt försöka förstå ämnen 
från den levda vardagsvärlden ur informationslämnarnas perspektiv och utveckla mening från 
deras erfarenheter. Strukturen för intervjun liknar ett vanligt samtal i vardagen, men som 
professionell intervju för den med sig en frågeteknik samt ett angreppssätt av arteget slag. I 
intervjun konstrueras kunskap i interaktionen mellan intervjuaren och informationslämnaren 
(Kvale & Brinkman, 2014). Eftersom en intervju är ett utbyte av åsikter mellan två individer 
som samtalar om ett tema av ett ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkman, 2014), ansåg vi att det 
var en lämplig metod för oss att använda, med tanke på att vårt syfte handlar om att få kunskap 
om hur lärare anser sig arbeta med IKT i läs- och skrivinlärningen. 

Att göra semistrukturerade intervjuer ansåg vi var lämpligt, då man som intervjuare har 
möjlighet att följa upp de svar man får genom att ställa följdfrågor och uppmana informanten 
att berätta mer för att få en djupare och bättre förståelse för det informanten delger. Till våra 
intervjuer konstruerade vi öppna konkreta frågor för att få till oss kunskap om lärarnas tankar 
och inställning till IKT i läs- och skrivinlärningen. Kvale och Brinkman (2014) anser att 
intervjufrågor bör vara korta och enkla samt att de med fördel kan vara konkreta. De menar 
dessutom att öppna frågor vanligtvis ger mer utförliga svar, vilket även Hansen Orwehag (2013) 
håller med om. Hansen Orwehag anser även att man i möjligaste mån bör undvika frågor som 
kan besvaras med ett enstavigt ja eller nej, då det inte alltid säger så mycket. 

Urval 
Inför vår studie valde vi att göra ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer 
informanter som är lätta att tillgå (Trost, 2012). Vi tog kontakt med sex lärare på tre olika skolor 
i tre olika kommuner, då vi hade personliga kontakter på dessa skolor. En av lärarna arbetade 
på en privat skola medan övriga arbetade på kommunala skolor. Vi valde att göra sex intervjuer, 
då vi ansåg det vara lagom många. Kvale och Brinkman (2014) menar att antalet vanligtvis i 
kvalitativa studier brukar ligga på femton stycken plus/minus tio stycken. Antalet kan skifta 
beroende på de resurser samt den tid som finns tillgänglig. En vanlig uppfattning i aktuella 
intervjustudier är att det hade varit bättre att göra färre intervjuer och istället lagt mer tid på att 
förbereda intervjuerna samt analysera dem. När lärarna accepterat bokade vi in intervjutider 
samt skickade ut ett missivbrev och intervjufrågor så att de skulle kunna förbereda sig innan vi 
kom på besök. 
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Insamling och bearbetning av data 
Det empiriska materialet har vi fått av de semistrukturerade intervjuer vi genomfört med olika 
lärare som arbetar på olika skolor med skolans yngre elever, förskoleklass till och med årskurs 
3. Alla intervjuer vi gjorde genomfördes på respektive lärares arbetsplats för att underlätta för 
dem. Vi satt oftast i lärarens eget klassrum eller i ett grupprum där vi kunde arbeta ostört. Vi 
medverkade båda två vid samtliga intervjuer för att få så likvärdiga intervjuer som möjligt samt 
för att kunna diskutera och analysera dem tillsammans i efterhand. Vi var båda aktiva i 
intervjuerna och ställde frågor, vilket fungerade bra eftersom det blev ett flyt i intervjun där alla 
var delaktiga. Vi spelade in alla intervjuerna med våra smartphones. Intervjuerna varierade i 
längd, de varade mellan 35 och 60 minuter.  

Efter varje intervju lyssnade vi igenom dem och skrev ned en sammanfattning. Vi gjorde sedan 
en textnära kodning, vilket innebär att man färgkodar olika avsnitt och punkter i 
intervjusammanfattningarna, för att sedan kategorisera dem under olika teman (Tjora, 2012). 
Vi delade in informationen under olika teman utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Enligt 
Tjora (2012) ger en textnära kodning en klar och tydlig bild av vad intervjuerna säger, då det 
synliggörs på ett tydligt sätt. 

Etiska ställningstaganden 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) är intervjuforskning ett projekt som kan innehålla moraliska 
dilemman. De moraliska frågorna gäller såväl medlen som målet för undersökningen. Den 
mänskliga interaktionen under intervjun påverkar informationslämnare och den kunskap som 
produceras, genom en undersökning påverkas förståelsen av människors villkor. En 
intervjuundersökning är alltså genomsyrad av etiska och moraliska frågor. Vi har därför i detta 
arbete följt de Forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) som består av de fyra 
huvudkraven: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. Vi utgick från dessa då vi utformade vårt missivbrev, som vi sedan valde att 
skicka ut via mail (se bilaga). För att vara säkra på att deltagarna tagit del av informationen, tog 
vi även med missivbrevet till intervjuerna. I missivbrevet informerade vi informanterna om att 
deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 
Informanterna fick även vetskap om att informationen är konfidentiell och endast kommer att 
användas i forskningssyfte.  
 

Studiens informanter 
Vi har gett alla lärare fingerade namn, för att skydda källorna. 

- Eva: 34 år, arbetar i förskoleklass på en privat skola, utbildad grundlärare 1-5. 10 års 
erfarenhet som lärare. 

- Maria: 45 år, arbetar i en årskurs 3 på en kommunal skola, utbildad grundlärare 1-6, 20 
års erfarenhet som lärare. 

- Sara: 25 år, arbetar i en årskurs 1 på en kommunal skola, utbildad grundlärare 1-6. 4 
års erfarenhet som lärare. 

- Anna: 63 år, arbetar i en årskurs 2 på en kommunal skola, utbildad grundlärare 1-3. 40 
års erfarenhet som lärare. 

- Carina: 48 år, arbetar i en årskurs 1 på en kommunal skola, utbildad grundlärare 1-6. 4 
års erfarenhet som lärare. 

- Emma: 29 år, arbetar i en årskurs 2 på en kommunal skola, utbildad grundlärare 1-6. 4 
års erfarenhet som lärare. 
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Resultat 
I den här delen av arbetet kommer vi att presentera och analysera det resultat vi fått av våra sex 
intervjuer med lärare från förskoleklass upp till och med årskurs 3. 

IKT-verktyg och arbetssätt 
Alla lärarna utom en, Eva som arbetar i förskoleklass, använder sig av IKT i läs- och 
skrivinlärningen. De IKT-verktyg som används är framförallt datorer och surfplattor. 
Anledningen till att Eva inte använder sig av IKT beror på att de i hennes förskoleklass inte har 
några IKT-verktyg att tillgå, förutom en surfplatta som endast är till för lärarna. De andra lärarna 
vi intervjuade har betydligt fler IKT-verktyg att tillgå. Sara och Carina som arbetar på samma 
skola i årskurs 1 har tio chromebooks (bärbara datorer) och fyra surfplattor, dessutom har de 
möjlighet att låna in ytterligare tolv surfplattor vid behov. Anna som arbetar i årskurs 2 har fyra 
stationära datorer och åtta surfplattor samt möjlighet att låna in ett flertal chromebooks om det 
behövs. I Marias klass, en årskurs 3, har varje elev var sin chromebook. Sara, Carina, Maria 
och Emma har även tillgång till smartboards i sina klassrum. Emma som arbetar i årskurs 2 har 
dessutom tillgång till fyra datorer. 

En av anledningarna till att tillgången på IKT-verktygen ser olika ut bland de lärare vi intervjuat 
kan vara att tre av lärarna medverkar i olika projekt. Sara och Carina som arbetar i årskurs 1, 
dock två olika klasser, är med i ett projekt som handlar om att skriva sig till läsning (ASL). Det 
är då nödvändigt att de har tillgång till ett flera datorer. Även Maria som arbetar i årskurs 3, är 
med i ett projekt där man testar att alla elever har var sin dator. Alla lärarna är överens om att 
det är viktigt att arbeta med IKT i läs- och skrivinlärningen, då IKT är en stor del av dagens 
samhälle samt att IKT får en allt större plats även i skolan, vilket syns i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Enligt den ska eleverna exempelvis 
kunna använda sig av modern teknik för att söka information (Skolverket, 2011). 

“IKT är nödvändigt att arbeta med i skolan, vi kan inte ha en musei-skola som inte 
skriver på det sätt som resten av världen skriver på” (Maria). 

Dock poängterar flera av lärarna att det är viktigt att det finns ett syfte med att använda IKT i 
undervisningen.  

”Man måste ha en tanke bakom och fundera över vad det är man tränar.” 
(Carina). 

Eva, som arbetar i förskoleklass, har erfarenhet av surfplattor under skoldagen från sin 
föregående anställning och hon menar att det är viktigt att det finns en medvetenhet i hur man 
som lärare använder tekniken, att den används på ett meningsfullt sätt. Hon har sett att lärare 
satt en surfplatta i handen på elever utan att det egentligen fanns något annat syfte än att den 
skulle vara en sorts barnvakt. När det gäller nackdelar är det enligt lärarna som deltagit i studien 
framförallt teknik som krånglar och inte alltid fungerar som den ska, exempelvis att det uppstår 
problem när internet inte fungerar eller att något går sönder. 

Att skriva sig till läsning med IKT som stöd 
Det finns både likheter och skillnader i lärarnas sätt att arbeta med IKT i läs- och 
skrivinlärningen. En likhet som tydligt framgår är att majoriteten av lärarna i studien arbetar 
med att eleverna ska skriva sig till läsning med hjälp av datorer och surfplattor. Att skriva sig 
till läsning är något som flera forskare lyfter fram som både naturligt och effektivt, då skrivning 
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är lättare än läsning för barn mellan fem och nio år. Allt fler forskare belyser vikten av samspelet 
mellan skrivning och läsning, med skrivandet som dominerande faktor (Trageton, 2014). Alla 
lärarna vi intervjuade anser att det är vanligt att eleverna skriver sig till läsning. Att det är 
naturligt för många barn att gå den vägen, vilket även Skolverket (2007) rapporterar.  

”De flesta går ju den vägen, skriva först och lyssna. Kan några ljud och bokstäver” 
(Anna). 

Flera av lärarna menar att när elever skriver ljudar de ut orden, vilket Björk och Liberg (2004) 
anser är lättare än att ljuda ihop dem som man gör vid läsning. De anser att skrivning även är 
ett bra sätt att lära sig förstå förhållandet mellan bokstavstecken och dess ljud. 

Majoriteten av lärarna menar även att när eleverna skriver på datorer eller surfplattor, får de se 
bokstäverna direkt på datorn precis så som de ska se ut, vilket de inte alltid gör om de själva 
skriver bokstäverna för hand, då elevernas handstil inte alltid går att tyda, samt att de lär sig 
bokstäverna i samband med att de skriver ord och texter. 

“Det blir naturligt att se och lära sig bokstäverna i samband med att de skriver ord” 
(Sara). 

Sara berättade att hon inte behöver ha någon direkt bokstavsgenomgång, där hon visar hur alla 
bokstäver ska se ut, eftersom eleverna ser det med hjälp av datorn eller surfplattan. Emma menar 
att eleverna även lär sig bokstäverna, då de letar upp dem på tangentbordet när de skriver. Anna 
anser att eleverna kan prova sig fram samt att de blir mer självständiga och kommer igång 
fortare. Anna som arbetat i skolans tidiga år sedan 70-talet, upplever generellt att eleverna som 
arbetar med att skriva på datorn, lär sig skriva och läsa snabbare än vad eleverna gjorde förr, då 
de inte hade IKT-verktyg att tillgå. Detta var även en av slutsatserna som Hultin och Westman 
(2013) kunde dra utifrån sin studie som handlar om vad som händer när datorn används i skriv- 
och läsinlärningen. 

Annas elever arbetar blandat med att skriva för hand med penna, på surfplattor och på datorer. 
Eleverna arbetar både individuellt samt i par. I början av läs- och skrivinlärningen fick eleverna 
arbeta mycket i par för att stötta och hjälpa varandra. Anna beskriver hur barn kan lära av 
varandra på ett effektivt sätt,  

“Barn lär barn, en som kan lite mer och en som kan lite mindre kan hjälpa varandra” 
(Anna). 

att så är fallet är något som stärks av det sociokulturella perspektivet, där den kompetente 
kamraten är ett centralt begrepp och innebär att barn ibland lättare kan lära sig av sina kamrater, 
än av vuxna, då de är på samma nivå och talar samma språk (Säljö, 2012). 

Sara och Carinas elever som arbetar med ASL (att skriva sig till läsning) skriver till största 
delen bara på datorer. I början av läs- och skrivinlärningen fick eleverna skriva ord som de gått 
igenom tillsammans i klassen samt ord som de själva kunde och allt eftersom eleverna lärde 
sig, gick det senare över till att eleverna fick skriva hela meningar och till slut hela texter. 
Eleverna använder ljudande tangentbord så de hör alla bokstavsljuden. Eleverna arbetar ofta i 
par, dels för att de ska kunna stötta och hjälpa varandra samt för att datorerna ska räcka till. 

Även Marias elever skriver mycket på datorerna, men även för hand med penna. De får skriva 
mycket texter i form av sagor och liknande på datorerna medan de samtidigt får skriva glosor 
för hand som de ska ha i läxa. Emmas elever skriver inte lika mycket på datorer. De får mest 
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skriva för hand och använder datorerna för att skriva rent sina texter för att med hjälp av 
stavningskontrollen se eventuella stavfel och liknande. Att använda stavningskontrollen för att 
rätta stavfel anser Emma är ett bra och effektivt sätt för eleverna att lära sig hur olika ord stavas. 
En anledning till att Emmas elever inte arbetar lika mycket med IKT i läs- och skrivinlärningen 
kan bero dels på att hon inte har samma tillgång på IKT-verktyg som övriga lärare, men det kan 
även bero på hennes bristande intresse för IKT samt hennes inställning. Hon berättade att hon 
inte är speciellt intresserad av IKT och att hon troligtvis kan uppfattas som något gammaldags 
i sitt sätt att undervisa, då hon gillar den mer traditionella undervisningsformen gällande läs- 
och skrivinlärningen. Hon medger dock att det är viktigt att variera arbetssätt och att hon ändå 
kan se fördelar med IKT. 

Alla lärare förutom Eva arbetar dessutom med appar på surfplattor. Det är appar där eleverna 
kan träna på att forma bokstäver, träna på att lära sig alfabetet, appar där eleverna både kan 
skriva vad de vill samt spela in vad de säger och sedan få det uppläst samt appar där eleverna 
kan lyssna på hur olika bokstavsljud låter. Många elever använder även datorer och surfplattor 
för att läsa olika sorters texter, där de samtidigt kan lyssna på texten. 

Motorik 
Alla lärare är överens om att skrivande på datorer och surfplattor är positivt för framför allt de 
elever som ännu inte har utvecklat en väl fungerande finmotorik. 

”Det är ett par elever har svårt att skriva för hand på grund av just finmotoriken. De vill 
ju gärna skriva på datorn för annars går det åt så mycket kraft och energi till att anstränga 
sig med pennan och så, kan ju tänka mer på vad de ska skriva” 
(Emma). 

 
”Många har ju svårt med finmotoriken, alltså det tar ju ganska lång tid innan man 
utvecklar den” 
(Sara). 

De menar dock att det även är positivt för de allra flesta elever gällande deras berättarförmåga, 
oavsett motorisk utveckling. Lärarna berättade om hur eleverna kan skriva och berätta vad de 
vill, utan att hindras av sin motoriska färdighet. De kan se hur texterna blir både längre och fler, 
då eleverna inte behöver kämpa med att forma bokstäver för hand med pennan och efter en 
stund tröttna för att orken tar slut. Även Eva som inte arbetar med IKT inom läs- och 
skrivinlärningen berättade att hon kan tänka sig att IKT-verktyg kan vara bra för att utveckla 
sin berättarförmåga samt att det kan underlätta skrivandet för många elever. Lärarnas utsagor 
går i linje med Lövgrens (2009) teori. Lövgren menar på att, då eleverna skriver på datorer eller 
surfplattor, kan de fokusera på att skriva och berätta, istället för att lägga tid och energi på att 
forma bokstäver. 

Eva, Anna, Emma och Maria som inte är med i projekt som ASL, poängterar dock att det är 
viktigt för eleverna att även få skriva för hand emellanåt också, att eleverna bör göra både och. 
Sara och Carina som däremot arbetar med ASL anser att motoriken inte nödvändigtvis måste 
tränas genom att skriva bokstäver förhand, utan att den kan tränas genom att rita, klippa och 
klistra. De anser precis som Lövgren (2009) att skrivandet för hand med penna kan påbörjas 
senare, då eleverna fått en mer utvecklad finmotorik. 

Motivation 
Alla lärarna berättade att de upplever att eleverna bli mer motiverade att skriva, då de får skriva 
på datorn eller surfplattan. Flera lärare poängterar att eleverna uppskattar att det de skriver blir 
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snyggt och prydligt, att de inte behöver kämpa med handstilen, utan “kan fokusera på rätt saker” 
(Emma). Det de skriver går att läsa, det blir inga konstiga bokstäver som inte går att tyda. 
Eleverna blir helt enkelt stolta över vad de presterar och vill gärna visa upp sina texter, vilket 
lärarna anser är viktigt, då flera av dem belyser vikten av att det finns en mottagare till det 
eleverna skriver för att deras arbete ska kännas viktigt. Även Dahlgren et al. (2013) anser att 
det är viktigt att det finns en mottagare till de texter som eleverna skriver, då skrivandet inte 
upplevs lika meningsfullt annars. Flera av lärarna upplever också att texterna som eleverna 
skriver på datorn eller surfplattan ökar i både längd och kvalitet. De anser även att texterna blir 
bättre när det gäller både form och innehåll. Anledningen till det tror de kan bero på att det blir 
enklare för eleverna att ändra och bearbeta sina texter, då det är lättare att göra förändringar på 
datorn eller surfplattan, vilket även Trageton (2014) påpekar. Eleverna slipper sudda för hand 
och skriva om. På datorn kan de på ett enkelt sätt både sudda samt klippa och klistra i sina 
texter. 
 

”De har inte ont av att de behöver ändra, de testar och skriver. Det är väldigt lätt att 
hoppa med pilen och sudda” 
(Sara). 

Carina berättade att hennes ettor, som skriver nästan allt på datorn, i princip skriver lika långa 
texter som hennes förra klass gjorde. De gick i årskurs 3 men skrev inte på datorn lika mycket. 
Hon kan se att ettorna som får skriva på datorn eller surfplattan utvecklas betydligt fortare. 
Emma däremot tycker sig inte kunna se någon direkt skillnad på form och innehåll, då hon 
jämför texter som eleverna skrivit på datorn eller för hand. 

Något annat som framgår av studien, är att de flesta lärarna menar att elevernas motivation ökar 
vid användandet av stavningskontrollen som finns på datorer och surfplattor. Majoriteten av 
lärarna upplever att eleverna uppskattar att de får feedback direkt på om det de skriver är rätt 
eller fel. Carina berättade att den snabba feedback eleverna får direkt på stavningen, ofta skapar 
vilja och nyfikenhet hos många elever, till att ta reda på hur orden ska stavas. 

”De vill själva istället för att jag ska gå fram och fråga vad står det här? De blir nyfikna 
på det själva. Det tror jag är väldigt viktigt, att de får känna efter själva, att det är de 
som undrar vad det är för fel. Det är inte fröken som varit där och petat och sagt att det 
är fel utan det är de som upptäcker det” 
(Camilla). 

Folkesson och Swalander (2006) menar att den snabba feedbacken eleverna får av datorn kan 
leda till att de får ett bättre självförtroende och där av en ökad motivation. 

IKT som stödstruktur och individualisering 
Flera av lärarna anser att datorer och surfplattor fungerar bra som stödstruktur i läs- och 
skrivinlärningen. Anna berättade även att de olika IKT-verktygen fungerar bra för många elever 
som har olika svårigheter. Eleverna som har svårt för att läsa kan använda sig av talsyntes, där 
de kan följa med i texten samtidigt som de får den uppläst. Enligt Trageton (2014) kan många 
läs- och skrivsvårigheter övervinnas, om elever som är i behov av extra stöd använder talsyntes 
som stödstruktur. När eleverna skriver kan de även använda ljudande tangentbord som hjälper 
eleverna att ljuda varje bokstav. Anna påpekar att dessa verktyg givetvis kan användas och vara 
bra för alla elever och inte bara för dem med svårigheter. Om elever med läs- och 
skrivsvårigheter får använda sig av verktyg som stöder alternativa lärgångar, anser Wiklander 
(2014) att lättare läs- och skrivsvårigheter minskar. 
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Majoriteten av lärarna anser även att användande av IKT-verktyg är ett mycket bra sätt för att 
underlätta individualiseringen av undervisningen, vilket även Sjödin (2014) belyser. Sjödin 
anser att alla elever kan arbeta med samma uppgift fast med olika krav som är anpassade efter 
varje elevs behov. Detta var något som även flera av lärarna berättade. 

”Man kan ha olika krav på olika barn, för några räcker det att de har skrivit nyckelorden 
rättstavat och andra behöver ha en ordentlig mening” 
(Sara). 

Lärarna poängterar att elever kan arbeta med samma uppgift, men på olika sätt. Ska eleverna 
exempelvis skriva sagor, kan eleverna göra detta fast med olika krav beroende på deras 
kunskapsnivå. En del arbetar med talsyntes som stöd, medan andra arbetar med 
stavningskontroll. En del elever har som mål att skriva sagor med ordentliga styckindelningar, 
medan vissa bara har som mål att skriva några få meningar. Flera av lärarna berättade också att 
det finns olika appar, där eleverna kan träna på olika saker beroende på deras behov. En del 
appar tränar exempelvis alfabetet medan andra appar tränar bokstavsljud. 

Lärarnas kompetens och utbildning 
Majoriteten av lärarna anser att de har goda och tillräckliga kunskaper för den sortens IKT de 
använder sig av för tillfället. Dock menar allihop att utvecklingen går snabbt framåt och att det 
därför behövs kompetensutveckling hela tiden för att de ska kunna hänga med i framtida sätt 
att undervisa med hjälp av IKT. De anser även att det behövs mer tid till att sätta sig in i hur de 
skulle kunna arbeta mer med IKT i undervisningen. Som det ser ut nu hinner många av lärarna 
inte med det under sina planeringstimmar, och om de själva inte kan materialet som ska 
användas blir det svårt för dem att lära ut det till eleverna, ”det behövs tid att testa” (Maria). 
Dessa utsagor kan kopplas till Vygotskijs (2001) tankar om den proximala utvecklingszonen, 
att människor lär sig något nytt genom något de redan har kunskap om, att allt ligger inom 
räckhåll och att man genom att samla på sig kunskap och lär sig nya begrepp till slut behärskar 
nya kunskaper. Detta gäller alla människor, stora som små och då även lärare och de medel de 
använder sig av i undervisningen. 

Lärarnas bakgrunder, utbildningar och eget intresse 
Lärarnas bakgrunder ser olika ut. Några av dem är relativt nyutexaminerade, och har arbetat i 
3 år medan några har arbetat betydligt längre, 20-40 år. De lärare som gått lärarutbildningen 
nyligen har fått en del kunskaper gällande IKT, men inte tillräckligt för att klara sig på i alla 
situationer i undervisningen. Anna som arbetat längst med sina 40 år har inte någon som helst 
utbildning inom IKT, då den tekniken inte fanns när hon utbildade sig till lärare. Maria som har 
en pilotgrupp, där de testar att varje elev har en egen dator, har fått en del extra utbildning 
genom sin kommun. Annars har alla lärarna utom en gemensamt att de genom sina respektive 
kommuner har möjlighet att gå på workshops, föreläsningar, kurser etcetera på sina 
kompetensutvecklingsdagar, samt på arbetsplatsträffar och liknande. Även studien om IT-
användning och IT-kompetens i skolan (2013) som genomförs var tredje år, visar att det finns 
ett stort behov av att kompetensutveckla lärare, så att de kan använda sig av IKT i 
undervisningen på bästa sätt. 

Lärarnas eget intresse varierar också, några tycker det är kul med telefoner och surfplattor 
hemma, medan en annan skrev ett eget examensarbete om barns syn på datorer redan 1992. 
Alla lärarna tycker dock att det är intressant med IKT, men ser också vikten av att kunna det de 
gör, då det kan kännas obekvämt att hantera verktyg de inte vet hur de fungerar. Enligt 
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Skolverket (2009) kan IKT vara en fallgrop för elevernas lärande om inte eleverna har 
engagerade och kompetenta lärare till hjälp i undervisningen. 

Lärarnas tankar om elevernas upplevelser 
Alla lärarna tror att eleverna upplever det roligt och lustfyllt att framförallt skriva på datorn i 
jämförelse med penna och papper. Bland annat eftersom det inte känns farligt att skriva fel, det 
är lätt att sudda och pappret blir inte förstört, samt att det inte hindrar de elever som har fysiska 
begränsningar så som svag finmotorik. Majoriteten av lärarna anser att eleverna tycker det är 
allmänt roligt och spännande att få använda sig av datorn och att de är positivt inställda till 
datoranvändning vid läs- och skrivinlärningen. Eva däremot, tror dock inte att det är en 
självklarhet att elevernas motivation ökar bara på grund av att de skriver och läser via en dator 
eller annat IKT-verktyg. 

“Det beror på läraren, det är ingen självklarhet. Om läraren tycker att det är 
meningsfullt, då blir det bra.” (Eva) 

Hon menar på att det beror på hur engagerad läraren är, om läraren inte är engagerad tror hon 
att det kan vara svårt att få upp elevernas motivation. Dessa tankar går i linje med Skolverkets 
(2009) teori, som poängterar att lärarnas engagemang är viktigt för elevernas motivation. 

En stor del till varför de flesta av lärarna upplever att eleverna blir mer motiverade av att skriva 
på datorer eller surfplattor, är enligt dem att det även blir finare, prydligare samt att bokstäverna 
ser ut så som eleverna tänker sig att de ska se ut. Lärarna anser att det höjer elevernas 
självförtroende när det blir snyggt och de kan få fina bokstäver på en gång utan att vara beroende 
av sin motorik och handstil, vilket även Grönlund och Agélii Genlott (2013) menar. En av 
lärarna berättade också att eleverna uppskattar att de får snabb feedback, då datorn reagerar 
direkt på felstavade ord. Eleverna kan då få svar av läraren direkt varför det är fel, utan att det 
ska bli en lång process, som när de lämnar in sina böcker för rättning, för att sedan lämnas ut 
igen. Ibland kan det ta en vecka innan eleverna får reda på att de stavat fel och varför, vilket 
kan göra att eleverna har glömt vad de skrev och därigenom tappa intresset av att lära sig 
ordbilderna rätt. 

Lärarna menar också att eleverna idag lever i en IKT-värld. Det blir därmed ingen större 
övergång från lek till arbete samt att de känner sig mer trygga i att skriva på datorer och 
surfplattor, då de flesta elever är vana vid dessa redskap. Att eleverna känner sig trygga i 
undervisningen, är något som Björk och Liberg (2004) poängterar som mycket viktigt för att 
elevernas progression i läs- och skrivinlärningen ska bli så bra som möjligt. 

Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att majoriteten av lärarna som deltagit i studien, arbetar efter teorin om att elever 
skriver sig till läsning. Eleverna får framförallt arbeta med IKT som skrivverktyg, då lärarna 
anser att det medför många fördelar för eleverna i deras läs- och skrivinlärning. Flera av lärarna 
är dock överens om att användandet av IKT måste vara väl planerat och ha ett genomtänkt syfte. 
De faktorer som påverkar lärarnas val av arbetssätt gällande IKT, visade sig vara framförallt 
tillgången på IKT-verktyg, lärarnas syn på lärande samt kompetens och uppdrag av 
arbetsgivare, exempelvis deltagande i olika projekt. 
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Diskussion 
I den här delen kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån syftet och med utgångspunkt i 
det sociokulturella perspektivet samt relatera till tidigare forskning. 

Faktorer som påverkar användningen av IKT vid läs- och 
skrivinlärningen 
Som resultatet visar finns det både skillnader och likheter i hur lärare använder IKT-verktyg i 
läs- och skrivinlärningen. Vi kommer i denna del att diskutera lärarnas arbetssätt, utifrån de 
skillnader och likheter som visade sig samt de faktorer som påverkar lärarnas arbetssätt. 

Tillgång till IKT-verktyg 
Som vi beskrivit tidigare ser tillgången till IKT-verktyg olika ut hos de lärare vi intervjuat. Vi 
har sett att det finns skillnader beroende på kommun och skola, om skolan är privat eller 
kommunal, samt vart intresset hos rektorn ligger. I Lgr11 beskrivs att alla elever har rätt till en 
likvärdig utbildning. Med detta menar Skolverket att elevernas förutsättningar och behov ska 
ligga till grund för hur undervisningen bedrivs oberoende av i vilken skolform och var i landet 
det är, vilket i sin tur inte betyder att alla elever ska ha var sin dator eller surfplatta (Skolverket, 
2011). Med det i beaktande är vår tolkning, att när det finns flera elever i klassen som har 
motoriska svårigheter, ska de få de resurser som krävs för att ha lika stor möjlighet att uppnå 
samma mål som sina klasskamrater. På de skolorna vi besökt anser vi att detta inte varit någon 
svårighet, utan det har funnits resurser till de elever som varit i behov av det. Skillnaden i hur 
mycket de olika skolorna och kommunerna satsar på IKT utöver detta tror vi kan bero på hur 
benägna skolorna och kommunerna är i att hänga med i tiden och den tekniska utvecklingen, 
för att vi idag inte ska ha en så kallad museiskola. Eftersom IKT har en stor betydelse i dagens 
samhälle, där det exempelvis förkommer på många arbetsplatser, anser vi att det är viktigt att 
alla elever får likvärdiga kunskaper gällande IKT. Enligt Lgr11 har skolan dessutom i uppdrag 
att främja elevernas lärande för att på så sätt förbereda dem för att kunna leva och verka i 
samhället (Skolverket, 2011). Vi anser därför att alla skolor bör ha liknande tillgång till IKT 
för att alla elever ska få liknande förutsättningar för framtiden. 
 
Ute i skolorna har alla lärarna utom Eva tillgång till både surfplattor och datorer och de upplever 
att de har god tillgång till IKT-verktyg, vilket även vi håller med om. Emma, Sara, Carina och 
Maria har även smartboards installerade i sina klassrum. Det var värre för Eva, där tillgången 
till IKT-verktyg i förskoleklassen inte var stor. Vi anser att det kan bero på att det är en 
förskoleklass och att det där inte hålls några lektioner på samma sätt som i grundskolan. En 
anledning kan också vara att det är en privat skola och att skolledningen har valt att göra 
satsningarna i förskolan och på låg- och mellanstadiet istället. Dock ska det inte ha någon 
betydelse om en skola är privat eller kommunal, då utbildningen enligt Skollagen (SFS 
2010:800) ska vara likvärdig oavsett skolform. Om skolan har valt att inte satsa på IKT i 
förskoleklassen för att de gör satsningen i senare årskurser, kan vi tycka att det är synd, eftersom 
det kan vara bra att fånga upp de elever som exempelvis har svårt med motoriken så tidigt som 
möjligt så att de kan komma igång med sitt skrivande och läsande. De senaste 40 åren av 
forskning, om skrivutveckling visar att det är lättare för yngre barn att lära sig skriva först och 
att läsningen utvecklas i takt med att de skriver (Trageton, 2014). 

I skolan där de hade ett större antal surfplattor, chromebooks och även smartboards att tillgå 
var två av lärarna med i projektet ASL och en i ett annat projekt där elever ska arbeta en-till-en 
med datorer, det vill säga att alla elever har tillgång till var sin dator. Vi tror att ytterligare en 
anledning till att tillgången till IKT skiljer sig åt mellan skolorna kan vara att den här skolan 
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varit tvungna att köpa in olika sorters verktyg, i och med att deras kommun har satsat på IKT 
och arbetar för att det ska vara en framskridande skola inom just detta område. I skolor där 
sådana projekt pågår är oftast tekniktillgången högre. Trageton (2014) menar att tillgång till 
lämpligt material är en viktig del i att lyckas med sitt projekt. Risken med att skolorna och 
kommunerna själva bestämmer hur mycket som ska satsas på IKT, anser vi kan vara att elever 
går igenom lågstadiet med olika utvecklade kunskaper och förmågor, vilket vi anser kan leda 
till att eleverna går ur lågstadiet med olika förutsättningar för framtiden. 

Av det vi har sett, både under praktik och under arbetstillfällen, samt med stöd av intervjuerna 
som gjorts i anknytning till vår studie anser vi att tillgången till IKT-verktyg som stödstruktur 
varierar beroende på hur mycket skolan och kommunen valt att satsa, att det inte beror på hur 
många elever som behöver speciellt stöd utan att det är för att skolan inte ska hamna på 
efterkälken i den tekniska utvecklingen. Vi anser att det är viktigt att inte bara köpa in IKT, 
utan det måste finnas en plan för vad som ska användas, när det ska användas, varför det ska 
användas och hur det ska användas, då Skolverket (2009) menar att det måste finnas en 
medvetenhet. Finns inte kompetensen blir det inte bra i slutändan, vilket även Skolverkets 
studie om IT-användningen och IT-kompetensen i skolan (2013) visar. Deras studieresultat 
visar att det är stor skillnad ute i skolorna, både när det gäller tillgången på IKT-verktyg samt 
lärarnas kompetens och enligt studien är det kompetenshöjningen som bör läggas fokus på i 
första hand, i och med att de nya teknikerna utvecklas och förbereds för användning i 
klassrummen. 

Lärarnas kompetens och utbildning 
För de av lärarna som arbetat en kortare tid hade alla gemensamt att de fått någon form av 
didaktisk utbildning inom IKT i sin lärarutbildning, till skillnad från dem som utbildat sig för 
en längre tid sedan. Alla lärarna hade dock möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling 
av något slag genom sina arbetsgivare. Vi tror att det är viktigt att få den vidareutbildningen, 
då det är viktigt för en lärare att kunna sina verktyg ordentligt själv för att bättre kunna lära ut 
till eleverna. I det sociokulturella perspektivets proximala utvecklingszon menar Vygotskij 
(2001) att människor lär sig saker hela tiden av sin miljö och sin kultur och approprierar, gör 
om denna kunskap till sin och att nya kunskaper ligger inom räckhåll. När man förstår en sak 
eller ett begrepp är man snart på väg att förstå något mer. 

Detta anser vi även gäller ute i verksamheterna, vilket kan vara lätt att glömma bort. Vi menar 
att utifrån detta perspektiv behöver lärarna också ges möjlighet att få utveckla sina färdigheter 
och kunskaper genom att testa sig fram, både med stöd av kursledare och handledningar samt 
genom att sitta själva och försöka förstå sig på hur medierande redskap fungerar, i det här fallet 
olika former av IKT. Alla lärarna anser att det är ont om tid att lära sig och ta sig an något nytt, 
då de är tvungna att använda sig av sin planeringstid, vilken behövs utnyttjas till annat också. 
Vi anser därför att lärarna behöver mer utrymme att lära sig, eftersom de känner sig tryggare 
med att lära eleverna använda IKT om de själva vet hur de ska göra. Det är därför viktigt att 
lärare får tid till att sätta sig in i ny teknik, hur den fungerar och hur de kan använda den på ett 
meningsfullt sätt. Detta för att de inte ska använda sig av tekniken enbart som en barnvakt eller 
belöningsmedel när eleverna är färdiga med sina huvuduppgifter, utan för att på riktigt 
implementera dem i undervisningen som ett medierande redskap, det vill säga som en 
stödstruktur med vars hjälp eleverna lättare och snabbare kan uppnå ny kunskap (Vygotskij, 
2001, Säljö, 2015). Även Skolverket (2009) menar att en av de större svårigheterna med IKT i 
undervisningen idag är att lärare inte har tillräcklig kompetens och engagemang. Det anser vi 
kan bero på att, precis som våra informanter säger, det finns för lite tid att lära sig, vilket leder 
till att de inte kan vara engagerade och veta hur de ska få till en bra undervisning med stöd av 
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exempelvis surfplattor och datorer. Enligt Lgr11 är det rektorns ansvar att se till att lärare får 
den kompetensutveckling som krävs för att de på ett professionellt sätt ska kunna utföra sitt 
uppdrag (Skolverket, 2011). 

Lärarnas eget intresse och arbetsuppgifter 
Majoriteten av lärarna berättade att de tycker att det är kul att lära sig ny teknik och de använder 
sig av smartphones, surfplattor och datorer dagligen. Sara och Carina, som var med i ASL-
projektet hade inte fått någon större förvarning om hur eller vad de skulle göra, de hade endast 
blivit tilldelade två böcker, vilka de skulle läsa innan projektstarten. De anser själva att det inte 
skulle bli ett likadant resultat i elevernas lärande om de inte varit engagerade och intresserade 
själva, vilket vi är benägna att hålla med om. Om lärarna själva är intresserade av IKT och vågar 
testa sig fram, menar vi på att det kan göra dem mer mottagliga för förändring och utveckling, 
eftersom de då kan se nya möjligheter att använda IKT som stödstruktur i undervisningen. Vårt 
resultat går i linje med Skolverkets slutsatser om att lärarnas eget intresse och engagemang syns 
i hur och om de använder sig av IKT och att det är kompetenta och engagerade lärare som utgör 
en stor del i att få elever motiverade (Skolverket, 2009). Maria som var med i ett pilot projekt, 
där alla elever i klassen har varsin dator, berättade att det var tack vare hennes eget intresse som 
projektet föll väl ut för hennes elever. 

IKT som stödstruktur och medierande redskap 
Enligt Vygotskij (2001) är ett medierande redskap något människor använder sig av för att 
appropriera ny kunskap, och som studien visar använder sig de lärare vi intervjuat framförallt 
av IKT som medierande redskap vid skrivinlärning. En anledning till det kan bero på att flera 
av lärarna anser att eleverna lär sig läsa genom att skriva, vilket även Trageton (2014) menar. 
Enligt Trageton pekar den senaste forskningen på att det är vanligt att barn skriver sig till 
läsning. En av lärarna förklarade att det är naturligt för många elever att skriva sig till läsning, 
då det är enklare för dem att ljuda ut orden, vilket de gör när de skriver, än att ljuda ihop dem 
som de gör när de läser. Även Björk och Liberg (2004) anser att det förhåller sig på detta sätt 
samt att skrivning är ett effektivt sätt för eleverna att lära sig förstå förhållandet mellan 
bokstavstecken och dess ljud. 

En annan anledning till att det är naturligt för många barn att skriva sig till läsning kan enligt 
Dahlgren et al. (2013) vara att barn ofta upplever att det är roligare att uttrycka något med skrift 
än att ta del av något som andra har skrivit. Barn väljer vanligtvis att skriva framför att läsa, då 
det oftare är naturligt att berätta något, än att ta del av någon annans berättande. När barn skriver 
får de möjlighet att skapa något, det blir något och de ser ett resultat i form av en text till skillnad 
från när de läser, vilket vi tror att eleverna uppskattar. När de får skapa och producera saker 
som de sedan kan visa upp och känna sig stolta över, tyder det enligt oss på att eleverna kan 
uppleva undervisningen som mer meningsfull, då Dahlgren et al. (2013) anser att 
undervisningen vanligtvis upplevs mer meningsfull om det finns en mottagare till det som 
eleverna producerar. Enligt Trageton (2014) fokuserar även forskningen numera på skrivandet 
och elevens eget skapande. Elevernas förmåga att uttrycka sina egna tankar om vad som kan 
kommuniceras till andra är det som står i centrum för forskningen. 

Enligt lärarna i studien finns det många fördelar med att använda IKT i läs- och 
skrivinlärningen. Flera av lärarna anser att skrivandet på datorer och surfplattor hjälper eleverna 
att lära sig alla bokstäver, då varje bokstav de skriver visas direkt på skärmen precis så som den 
ska se ut. En av lärarna berättade att eleverna även lär sig de olika bokstäverna när de letar efter 
dem på tangentbordet, vilket vi kan hålla med om då vi menar att eleverna får en tydlig bild av 
hur bokstäverna ser ut. Trageton (2014) anser att tangentbordet är ett grundläggande verktyg 
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för elevernas inlärning av bokstäverna och sammansättningen av dem till meningsbärande ord 
och satser i läsning och skrivning. Vi tror dock att att en del elever kan uppleva att det blir för 
många olika tangenter med olika bokstäver att hålla reda på, att det blir svårt för dem att 
fokusera och hitta rätt tangent. Dessa elever anser vi kan behöva extra lugn och ro när de arbetar 
för att kunna fokusera. 

Andra fördelar som lärarna vi intervjuade kan se med att arbeta med IKT i läs- och 
skrivinlärningen är de olika hjälpmedel som finns på datorer och surfplattor. Eleverna kan få 
stöd av stavningskontroll, ljudande tangentbord samt talsyntes. Ljudande tangentbord som 
hjälper eleverna att ljuda ut bokstäverna anser Wiklander (2014) är en bra hjälp för de elever 
som lär sig långsamt, eftersom det krävs extra tid och energi för dem att gång på gång ljuda 
varje bokstav, men tekniken är outtröttlig och hjälper eleverna. När det gäller talsyntes tror vi 
att det kan vara en bra stödstruktur för framförallt elever med lässvårigheter. Om de får 
möjlighet att lyssna på texten samtidigt som de följer med i den, tror vi att det kan hjälpa dem 
att hitta ett bättre flyt i sin egen läsning, då de hör hur orden ska utläsas. Enligt Föhrer och 
Magnusson (2003) kan många läs- och skrivsvårigheter övervinnas om elever får arbeta med 
talsyntes som stödstruktur. Ljudande tangentbord anser vi kan vara extra bra för de elever med 
talsvårigheter, som inte alltid kan få fram rätt ljud till respektive bokstav. Om de eleverna får 
använda ljudande tangentbord får de möjligheten att höra hur varje bokstav ska låta. 

Dessa olika stödstrukturer tror vi kan vara viktiga för många elever, då vi tror att de kan skapa 
en trygghet hos dem. Enligt Dahlgren et al. (2013), är det viktigt att eleverna känner sig trygga 
samt att de har en bra självkänsla, då det har visat sig ha ett tydligt samband med prognosen för 
inlärningen och utvecklingen av skriftspråket. Både vi och våra informanter anser också att 
dessa verktyg givetvis kan vara bra för alla elever och inte bara för dem med svårigheter. Enligt 
Hultin och Westman (2013) lär sig eleverna att både skriva och läsa fortare om de får arbeta 
med dessa verktyg samt att läsande och skrivande tidigare blir ett medel för lärande och inte 
bara ett mål i sig. Anita som arbetat som lärare sedan 70-talet upplever att eleverna som arbetar 
med IKT i läs- och skrivinlärningen lär sig läsa och skriva snabbare än vad eleverna gjorde förr, 
då det inte fanns några IKT-verktyg att använda. 

Motorik 
Alla lärarna vi intervjuade var överens om att datorer och surfplattor underlättar skrivandet för 
många elever. Det fungerar som en bra stödstruktur för framförallt elever med motoriska 
svårigheter, men det är även bra för de allra flesta eleverna gällande utvecklingen av deras 
berättarförmåga. Flera av lärarna berättade att elevernas texter blir både längre och fler när de 
skriver på datorer eller surfplattor. En anledning till det menar vi kan vara att eleverna slipper 
kämpa med att forma bokstäverna för hand och istället kan lägga kraft och energi på det de vill 
berätta, vilket även Lövgren (2009) håller med om. Hon menar att då eleverna använder datorn 
som skrivverktyg behöver ingen elev välja bort att skriva och berätta på grund av att de får ont 
i handen och inte orkar skriva mer. Även Hultin och Westman (2013) kunde utifrån sin studie 
se att skrivandet utgår från vad eleven vill säga och inte bara vad eleven förmår att skriva när 
de skriver på datorer och surfplattor. Om man som lärare då endast låter eleverna skriva för 
hand anser vi att det kan finnas en risk att elevernas textproducerande och fantasi begränsas. 
När vi har varit ute på praktik, har vi ofta mött elever som har en idé om vad de ska skriva, men 
som klagar över att de inte orka skriva, då de skriver för hand med penna. 

En fördel med att skriva med hjälp av IKT, tror vi kan vara att eleverna blir mer motiverade, då 
flera av lärarna berättade att eleverna blir nöjda och stolta över de texter de skriver på datorer 
och surfplattor. Det blir snyggt och prydligt samt att det blir läsligt, vilket det inte alltid blir om 
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eleverna skriver för hand. Dessutom tror vi att eleverna upplever det mer lustfyllt att skriva på 
datorer och surfplattor, då eleverna dels slipper kämpa med att forma bokstäver, men också för 
att vi tror att det är verktyg som många elever känner sig trygga med, eftersom många elever 
har dem hemma och har stor erfarenhet av dem. Vygotskij (2001) menar att människan lär sig 
av sin närmaste kultur och miljö, vilket vi anser påverkar både deras trygghet och val av redskap 
även i skolan. 

Trots alla fördelar med att skriva på datorer och surfplattor är flera av lärarna överens om att 
det är viktigt att variera arbetssätten när det handlar om att skriva, att eleverna bör skriva både 
med hjälp av IKT och för hand med penna. Flera av lärarna anser att eleverna behöver skriva 
för hand med penna för att öva upp sin finmotorik. Sara och Carina som arbetar med projektet 
ASL med hjälp av datorer håller dock inte med övriga lärare. De anser att eleverna kan vänta 
med att skriva för hand tills dess att de utvecklat sin finmotorik. Sara och Carina anser att 
motoriken inte behövs tränas genom att skriva, utan att eleverna kan träna upp sin finmotorik 
genom att bland annat rita, klippa och klistra. Detta är något som stöds av Lövgren (2009) som 
anser att skrivandet för hand är ett av många hantverk som eleverna ska lära sig i skolan, men 
som kan göras senare när eleverna har utvecklat sin finmotorik mer och dessutom knäckt 
skrivkoden och lärt sig alla bokstäver. Hon anser att eleverna då är mer motiverade att lära sig 
skriva med pennan. 

En anledning till att Sara och Carina inte håller med de andra lärarna gällande hur mycket och 
ofta eleverna bör skriva på datorer eller för hand med penna tror vi kan bero på att de arbetar 
med ASL som ett projekt. De har genom projektet fått nya kunskaper och erfarenheter kring 
den forskning som stöder ASL, vilket kan ha lett till att de utvecklat en mer positiv inställning 
till att i princip bara skriva med hjälp av IKT i början av läs- och skrivinlärningen. 

Vi själva känner oss dock kluvna och inte helt säkra på vad vi anser är bäst. Vi menar att 
eleverna själva kan vara med och påverka sitt arbetssätt när det gäller vilket verktyg de ska 
använda för att skriva. Enligt Lgr11 ska läraren se till att alla elever får inflytande på bland 
annat arbetssätt och arbetsformer i undervisningen (Skolverket, 2011). Skolan har enligt Lgr.11 
även som mål att varje elev ska ta ett eget ansvar för sina studier (Skolverket, 2011). Dessutom 
anser vi att det kan skapa en trygghet hos eleverna om de själva får välja skrivverktyg, 
framförallt i början av läs- och skrivinlärningen, då det är viktigt för barns inlärning att de 
känner sig trygga (Björk & Liberg, 2004). Eftersom eleverna i skolan oftast behöver skriva för 
hand med penna i andra sammanhang än i läs- och skrivundervisningen, exempelvis i olika 
läroböcker, kan det enligt oss därför vara en fördel att låta eleverna skriva både för hand och på 
datorer och surfplattor redan från början. Vi anser dock att oavsett hur man som lärare väljer att 
göra, är det viktigt att inte vänta allt för länge med att låta eleverna skriva för hand, då eleverna 
enligt Lgr11 ska ha en läslig handstil senast i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011). 

Motivation 
Alla lärarna anser att arbetet med IKT i läs- och skrivinlärningen gör eleverna mer motiverade 
att framförallt skriva. En anledning till det tror både vi och lärarna kan bero på att arbetet med 
att skriva underlättas av att eleverna dels slipper kämpa med att forma bokstäverna för hand 
samt att det är enklare för dem att ändra om något blir fel. Det är lätt att sudda och skriva om 
och eleverna kan på ett enkelt sätt ändra i sina texter genom att klippa och klistra. På grund av 
detta anser flera av lärarna att eleverna lättare kan bearbeta sina texter, vilket har lett till att flera 
av elevernas texter blir både längre och bättre både när det gäller form och innehåll. Emma 
däremot tycker sig inte kunna se någon skillnad i sina elevers texter beroende på om de är 
skrivna för hand med penna eller inte. Det tror vi dock kan bero på att hennes elever är vana 
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vid att skriva för hand med penna och inte har lika stor erfarenhet av att skriva på datorer eller 
surfplattor som övriga lärares elever har. Då Emma inte använt sig av datorn lika mycket i läs- 
och skrivundervisningen som de andra lärarna, har eleverna troligtvis vant sig vid att skriva för 
hand och producerar troligtvis inte mer text endast för att de byter redskap. 

Andra faktorer som påverkar elevernas motivation är enligt flera av lärarna den snabba 
feedback eleverna får av datorer och surfplattor. När eleverna använder stavningskontrollen får 
de direkt reda på om det de skrivit är rätt eller fel, vilket enligt Carina leder till att många elever 
blir nyfikna på att ta reda på hur orden ska stavas korrekt. Även Folkesson och Swalander 
(2006) anser att eleverna kan få en ökad motivation av den snabba feedbacken som eleverna får 
av datorn eller surfplattan. Att motivationen ökar hos eleverna på grund av att de får direkt 
feedback kan enligt oss bero på att de istället för att följa den traditionella vägen: att sitta och 
skriva, lämna in sin bok eller sitt papper för rättning, få tillbaka den efter ett par dagar och då 
kanske ha glömt vad de skrivit eller vad de gjort, får möjlighet att skriva rätt på en gång och då 
har mer tid att befästa den nya kunskapen. Vi tror att inlärningen kan gå snabbare med detta 
arbetssätt, eftersom responsen och handledningen sker direkt. Dessutom slipper eleverna få 
tillbaka sin rättade text med felmarkeringar i som ska ändras, vilket vi menar på kan leda till att 
eleven känner att de har misslyckats och tappar motivationen. När eleverna skriver på datorer 
eller surfplattor kan de ändra felen på en gång (Trageton, 2014). 

Eva som arbetar i förskoleklass och som inte arbetar med IKT i läs- och skrivinlärningen tror 
dock inte att det är självklart att motivationen hos eleverna ökar, bara för att de skriver och läser 
med hjälp av datorer eller surfplattor. Hon anser att mycket beror på lärarens inställning, hur 
engagerad läraren är, även Skolverket (2009) poängterar att lärarnas inställning har betydelse 
för elevernas motivation. Om läraren inte är motiverad och engagerad tror Eva att det kan vara 
svårt att få eleverna motiverade. Detta är något även vi menar, då vi tror att läraren ofta är en 
inspirationskälla för eleverna, då vi på vår praktik upplevt att eleverna ser upp till sin lärare. 
Det kan enligt oss bero på att läraren är en kunnig och betydelsefull person för eleverna. 

Individualisering 
Flera av lärarna förklarade att IKT-verktygen även gör det enklare för dem att individanpassa 
undervisningen. Med hjälp av olika appar på surfplattorna kan elever träna på olika saker som 
är anpassade efter deras behov. Anna berättade också att när eleverna skriver på datorn eller 
surfplattan kan de arbeta med samma uppgift fast med olika krav. Hon beskrev att en del elever 
kan ha som krav att skriva hela meningar medan andra elever har som krav att skriva hela texter. 
Här anser vi dock att dessa olika krav på hur eleverna skriver sina texter fungerar lika bra om 
eleverna skulle skriva för hand med penna. Det som enligt oss går att individualisera, då 
eleverna skriver på datorer eller surfplattor är att de kan få olika sorters stöd. De elever som 
behöver talsyntes kan få tillgång till det och de elever som är i behov av exempelvis ljudande 
tangentbord kan få använda det. Genom dessa stödstrukturer tror vi att det kan möjliggöra att 
elever kan arbeta med samma uppgifter, men på olika sätt utefter sina egna förutsättningar. Att 
individualisera och anpassa undervisningen efter varje elevs behov, är något som vi anser är 
både viktigt och nödvändigt i all undervisning för att alla elever ska lyckas i skolan och uppnå 
kunskapskraven. Enligt Lgr11 är alla lärare dessutom skyldiga att göra detta (Skolverket, 2011). 
Genom att använda olika funktioner på datorer och surfplattor, anser vi att det även blir en mer 
inkluderande undervisning. Att undervisningen går att individualisera med hjälp av IKT är 
något Sjödin (2014) står bakom, då det var något hon kunde se under Hultins och Westmans 
studie i Sandviken 2013. Hon anser precis som vi att datorers och surfplattors olika funktioner 
gör det möjligt för elever att arbeta med samma uppgift, trots olika behov och förutsättningar. 
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Metodvalsdiskussion 
Vi valde att göra vår studie med teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, 
eftersom vi anser att det passade bäst för studiens syfte. Vi anser att människor är varelser som 
tillägnar sig ny kunskap beroende på i vilken miljö och kultur de växer upp i samt med hjälp av 
olika stödstrukturer. En nackdel vi upplevt med vår teoretiska utgångspunkt, är att det var svårt 
i början att precisera vad en stödstruktur är, då det begreppet kan användas på olika sätt ute i 
verksamheterna, jämfört med hur det preciseras i det sociokulturella perspektivet. 

Genom att använda oss av den kvalitativa intervjuformen anser vi att vi har fått svar på studiens 
frågeställningar. Vi har genom intervjuer fått kunskap kring några lärares arbetssätt samt åsikter 
gällande användningen av IKT i läs- och skrivinlärningen, vilket vi anser har lett fram till ett 
tillfredsställande resultat samt att syftet är uppnått. Med tanke på tidsaspekten var ett 
bekvämlighetsurval det mest passande, då vi inte hade mycket tid till att finna informanter. 
Dock finns det en risk med att urvalet kan ha påverkat resultatet, då vi känner flera av 
informanterna sen tidigare samt att vi inte gjort något slumpmässigt urval. Att vi hade 
informanter som vi känner sedan tidigare, kan dock ha varit en fördel, då vi har goda relationer 
till dem, vilket i sin tur kan ha lett till att de upplevde situationen som trygg och därigenom 
vågade vara personliga i sina svar. Något annat som skulle ha kunnat påverka resultatet, är 
informanternas varierande åldrar, då IKT är mer vanligt bland senare generationer. Vi kunde 
dock inte se några tydliga skillnader i hur lärarna arbetar med IKT i relation till deras ålder. 

Förslag till vidare forskning 
Under tiden vi har arbetat, har nya tankar väckts kring studiens ämne. Vi anser att det skulle 
vara intressant att göra en liknande studie men med ett större antal informanter genom ett 
slumpmässigt urval, för att på så sätt få en mer generaliserbar bild av hur hela populationen ser 
på IKT-användning vid läs- och skrivinlärningen och hur det påverkar elevers lärande. Det 
skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie gjord ur barns perspektiv, för att 
på så sätt inkludera deras syn. En annan tanke som väcktes var om det finns några negativa 
följder av att använda sig av IKT och vilka i så fall. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Väst 
Institutionen för Individ och Samhälle 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter på Högskolan Västs Grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass – 
årskurs 3, som skriver ett examensarbete om hur lärare tänker om IKT vid läs- och 
skrivinlärningen. Vi är intresserade av hur lärare ser på IKT ute i verksamheten, då vi med egna 
ögon sett att det är stor skillnad i användandet beroende på i vilken skola, kommun eller i vilket 
län man arbetar. Vi hoppas att dina svar kan ge oss och andra en bild över varför och hur det 
kan komma sig. 
Undersökningen görs helt anonymt och vid sammanställning av resultat kommer ingen att veta 
vem som sagt vad. Vi kommer att intervjua ett antal lärare ifrån olika skolor och kommuner för 
att se om det finns någon skillnad.  
Intervjun är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta din samverkan.  
Har du några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Henrietta Thim, telefon; 
0737-860896 och Hanna Svensson, telefon; 0707-971329. 
 
På förhand tack för din medverkan! 
Uddevalla i april 2015 
 
 
Hanna Svensson 
Henrietta Thim 
 
Studenter 
Grundlärarprogrammet F-3, Högskolan Väst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 



 
 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

• Hur arbetar du med IKT i läs- och skrivinlärning? 
 

• Vilka fördelar ser du med att använda IKT vid läs- och skrivinlärning? 
 

• Vilka nackdelar ser du med att använda IKT vid läs- och skrivinlärning? 
 

• Vad för IKT- verktyg har du att tillgå?  
 

• Upplever du att du har tillräckliga kunskaper kring IKT och de IKT-verktyg du har att 
tillgå?  

 
• Har du fått någon utbildning inom IKT?  

 
• Har du ett eget intresse i IKT?  

 
• Hur tror du att eleverna upplever användandet av IKT?  

 
• Tror du att eleverna blir mer motiverade att lära sig skriva och läsa om de får arbeta med 

IKT? 
 
 
 
Då intervjun är semistrukturerad till sin karaktär kan det komma att ställas följdfrågor! 
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Bilaga 3 
 

Arbetsfördelning 
 
Hanna (Författare 1):  

• Kontaktade skolorna inför intervjuer 
• Deltog under intervjuerna  
• Sökt och läst litteratur 
• Skrivit missivbrev och intervjufrågor tillsammans med Henrietta  
• Analyserat och sammanfattat intervjuerna tillsammans med Henrietta 
• Skrivit examensarbetet tillsammans med Henrietta 

 
Henrietta (Författare 2):  

• Kontaktade skolorna inför intervjuer 
• Deltog under intervjuerna 
• Sökt och läst litteratur 
• Skrivit missivbrev och intervjufrågor tillsammans med Hanna 
• Analyserat och sammanfattat intervjuerna tillsammans med Hanna 
• Skrivit examensarbetet tillsammans med Hanna 

 
 
Vi har under hela examensarbetet arbetat tillsammans och samarbetet har fungerat mycket bra. 
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