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Studiens syfte är att fördjupa och vidga förståelsen för lärarens upplevelse av alternativa 

verktyg. Få syn på deras didaktiska strategier kring användning av alternativa verktyg och hur 

det påverkar elevers läs- och skrivundervisning, när det gäller flickor och pojkars lust, 

motivation och interaktion. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och är till viss del är 

inspirerade av fenomenologin. Lärarens upplevelse står i centrum för studien. Vi genomförde 

sju halvstrukturerade intervjuer och tio observationer för att samla in data. Studiens resultat 

visade att lärarna upplever att alternativa verktyg har en positiv påverkan på elevers 

motivation och lust till att lära sig läsa och skriva. Lärarna upplever att alternativa verktyg 

gynnar alla elever, men i något högre grad pojkar i finmotoriska eller fonologiska svårigheter. 

Lärarna känner att eleverna lyckas skriva både längre texter med en större språkligkorrekthet. 

Studien visar att interaktionen mellan elever sinsemellan och lärare är positiv, då de lär av 

varandra. Lärarna beskriver att de alternativa verktygen gör det lättare att anpassa 

arbetsuppgifter efter elevernas förmåga, vilket gör att fler elever känner sig inkluderade. Det 

har en positiv inverkan på elevens självförtroende. Samtidigt betonar lärarna vikten av ett 

tillåtande klassrumsklimat, där lärarens handledning och stöttning krävs för att få ett lyckat 

resultat. Våra slutsatser är att användning av alternativa verktyg som ett komplement i läs-och 

skrivundervisningen har en positiv effekt. AV stimulerar elevers motivation och lust att lära, 

samt bidrar till interaktion. Ett lärande av varandra. 

 

Nyckelord: alternativa verktyg, genus, interaktion, lust, läsundervisning, motivation, 

skrivundervisning 
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Inledning 

 

Dagens samhälle genomsyras av digital teknik. Denna teknik har även fått genomslagskraft 

inom skolans värld, där ny teknik och pedagogik går hand i hand (Dambers, 2013). Flera 

pedagogiska metoder kring läs- och skrivundervisning bygger på användningen av olika 

digitala verktyg, både för att träna, stärka eller för att kompensera brister i läs- och 

skrivundervisning, betonar Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015). 

De Internationella studierna PISA 2012 och PIRLS 2011 visar att svenska elever fortfarande 

har relativt goda resultat i läsförmåga, men ändå markerar studierna försämrade resultat i att 

läsa och förstå texter. Barnkonventionen (2014) fastslår att varje barn ska ges möjlighet att 

utvecklas och nå sin fulla potential och att alla barn har samma rättigheter. 

Barn som inte har tillgång till sina mest grundläggande rättigheter, att lära sig att läsa och 

skriva riskerar att halka efter i sin utveckling och ges på så vis inte samma förutsättningar. 

Bruner (1971) menar att människans lust och motivation att lära ökar genom att samarbeta 

med andra människor. Kan det vara så att elevernas lust att lära ökar genom att få möjlighet 

att samarbeta med andra elever, där digital teknik är ett komplement i undervisningen? 

 

Enligt vår erfarenhet och tillgänglig statistik (Statistiska centralbyrån/SCB, 2015) är dagens 

barn uppväxta med digital teknik och vana vid att hantera den. Samtidigt finner de stor glädje 

i användandet. Den digitala tekniken, så som datorer och lärplattor fascinerar dem. Vårt syfte 

med studien är att få en större förståelse av lärarens upplevelse av hur dessa digitala verktyg, 

program och metoder, (i fortsättningen kallad alternativa verktyg) påverkar elevernas 

motivation och lust till att lära sig läsa och skriva. Vi vill synliggöra lärarens didaktiska 

strategier när det gäller användning av alternativa verktyg i läs- och skrivundervisningen. Vårt 

intresse, som blivande speciallärare ligger också i hur lärare upplever att de alternativa 

verktygen påverkar interaktion. Sker ett samspel, lär eleverna av varandra? Dessutom är vi 

intresserade av hur lärare uppfattar att pojkar och flickor upplever användningen av 

alternativa verktyg i sin läs och skrivinlärning. 
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Bakgrund 

 

I bakgrunden presenteras och förklaras först innebörden av alternativa verktyg. I kapitlet 

tidigare forskning redovisas olika läs- och skrivundervisningsmetoder, alternativa verktyg i 

undervisningen, samt hinder och möjligheter kring AV. Därefter beskrivs metoderna att skriva 

sig till läsning/ASL,(Trageton, 2007) och Write to read /WTR (Takala, 2013). Slutligen 

redogör vi för forskning kring lust och motivation, pojkar och flickors lärande samt 

interaktion. 

I den teoretiska referensramen beskrivs hur det sociokulturella perspektivet är kopplat till 

forskning kring dessa områden. Slutligen redogör vi för vårt syfte och våra frågeställningar. 

  

Alternativa verktyg- innebörd och användningsområden 

 

Specialpedagogiska myndigheten, SPSM (2015), anser att alternativa verktyg gör 

undervisningen för alla elever mer tillgänglig och därmed ökar deras delaktighet och 

motivation. För en del elever är alternativa verktyg en förutsättning för att nå kunskapskraven 

i skolan. SPSM menar att de måste finnas med från början i skolans IT-arbete, gärna i ett 

förebyggande arbete. Uttrycket alternativa verktyg betonar skolans roll och ansvar för att se 

till att lärmiljön är tillgänglig för alla elever, inte bara för dem i svårigheter och i behov av 

stödinsatser.  

IKT (informations och kommunikationsteknik) är ett vanligt förekommande begrepp på 

alternativa verktyg. Ordbehandlingsprogram, stavningskontroll och talsyntes är några av 

dessa. Talsyntes, ” Skolstil och ”Clareoread” är skrivprogram med bokstavsljud och används 

för att elever ska kunna lyssna på skrivna bokstäver och text (SPSM, 2015). Det hjälper 

eleven att analysera sin text, välja bokstav och är ett bra komplement till datorns 

ordbehandlingsprogram. Stavningskontrollen urskiljer felstavade ord och hjälper eleven att bli 

medveten om stavning. Interaktiva skrivtavlor är en tryckkänslig whiteboardtavla som är 

kopplad till en dator. Här kan lärare och elever tillsammans se, utveckla och bearbeta en text 

(SPSM, 2015).  

I vår studie har vi valt att använda oss av begreppet alternativa verktyg/AV, då vi talar om de 

program, metoder och verktyg som används i de texter, intervjuer och observationer som vi 

tagit del av. De alternativa verktyg som benämns är datorer, lärplattor, projektorer, interaktiva 

skrivtavlor, talsyntes, ordbehandlingsprogram och stavningskontroll. 
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Tidigare forskning 

Läs- och skrivundervisningsmetoder 

 

I studien benämner vi traditionell läs- och skrivundervisning. Vad menar vi med det? Frost 

(2002) och Snow och Juel (2007) redogör för två olika läspedagogiska traditioner. 

Helordsmetoden har en kommunikativ utgångspunkt. Barnet lär sig läsa hela ord och 

meningar. Här spelar fonem/ljud en underordnad roll i läsningen. Kontexten har stor 

betydelse. Den andra läsinlärningsmetoden som benämns är ljudningsmetoden och kan ses 

som en motsats till helordsmetoden. Här utgår man ifrån fonemen, de små enheterna, 

förståelsen av kopplingen mellan bokstav och ljud, innan man inriktar sig på meningsinnehåll. 

Forskarna Catts och Kamhi (2005) och Snow och Juel (2007) framhåller att ljudning är en 

bättre metod. Den lär barnen den alfabetiska principen och stavning. Eleven blir då också 

fonologiskt medveten och lär sig att känna igen ord, menar de. 

I dag kombinerar många lärare ofta dessa metoder vid läs- och skrivundervisning i skolan, 

vilket även Liberg (2006) upplyser om. Hon menar att dagens traditionella läs- och 

skrivundervisning ofta består av kombinationen ljudmetod och helordsmetod. Där även stort 

fokus ligger på att använda sig av färdigproducerade texter. Det är denna kombination som vi 

menar är en traditionell läs- och skrivundervisning. Eleverna tränar fonologisk medvetenhet, 

kopplingen mellan bokstav och ljud samt lär in hela ordbilder. Snow och Juel (2007) hävdar 

att det går att arbeta med båda metoderna integrerat på ett meningsfullt sätt, eftersom eleverna 

är olika mår de bra av det, men de behöver få individuella instruktioner.  

Catts och Kamhi (2005) och Byrnes (2005) redogör för betydelsen av att vara fonologisk 

medveten när man ska lära sig läsa. För att kunna lära sig avkoda behöver eleven uppfatta 

språkljuden rätt och sedan kunna översätta dessa språkljud till rätt bokstavstecken. De hävdar 

att det är en grundläggande förmåga som krävs för att nå framgång i läsning. Brister i den 

fonologiska medvetenheten är ofta en bidragande orsak till läs och skrivsvårigheter, anser de. 

Catts och Kamhi (2005) framhåller att efter en tid kan svag läsning leda till sämre 

språkutveckling. Samtidigt kan tidiga svårigheter med fonologiska kunskaper ligga till grund 

till läs- och skrivsvårigheter, anser författarna. Särskilt barn som kommer ifrån hem med 

socioekonomiskt låg status, barn med litet ordförråd och barn med en litterat fattig bakgrund 

behöver öva sig i ljudningsteknik och fonologisk medvetenhet, menar Snow och Juel (2007). 

Fouganthine (2012) visar i sin avhandling att läs och skrivsvårigheter hänger med hela livet, 
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där läsutveckling kan stanna av efter avslutad skolgång. Hon förtydligar att om man har 

fonologiska svårigheter och inte tränar upp förmågan kan bristerna kvarstå hela livet. Vilket i 

sin tur även senare kan påverka och ev. begränsa både val av utbildning och yrke. Därför är 

det av stor vikt att lägga ner tid på att träna fonologisk medvetenhet i yngre åldrar, anser hon. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det bättre att använda barnens egna texter, där de känner 

igen sig, är involverade och delaktiga, menar Liberg (2006). Hon förespråkar helordsmetoden, 

eftersom den i högre grad utgår från elevernas erfarenheter, intresse och aktiverar läraren att 

söka och skapa meningsfulla sammanhang. Snow och Juel (2007) anser att det är svårt att 

avgöra vem som behöver vad. Vart efter barnen utvecklas måste ändå läraren anpassa 

arbetssätt och läsmetod efter elevens individuella förmåga. Det är helt avhängt lärarens 

skicklighet. 

Bråten (1994) tycker att ett nära förhållande mellan läsning och skrivning förekommer, vilket 

inte alltid tas till vara på i den traditionella läs- och skrivundervisningen. Gör läraren 

kopplingen, ges de svaga eleverna större möjligheter att tillägna sig skriftspråket. Även Frost 

(2002) beskriver vikten av att ta hänsyn till förhållandet mellan skrivning och läsning i 

undervisningen just för nybörjare i skolan. Han menar att det är en fördel att arbeta parallellt 

med skrivning och läsning under skolans första år i högre grad än vad man brukar göra i den 

traditionella nybörjar läs- och skrivundervisningen. Här finns en samstämmighet med 

Tragetons (2007) syn på läs- och skrivundervisning. Trageton utvecklade modellen att skriva 

sig till läsning, ASL. Det innebär att datorn används som skrivverktyg, med stöd av ett 

ljudande tangentbord och talsyntes. Precis som Trageton (2007) menar Frost (2002) att 

lekskrivandet i ASL kan jämföras med spökskrivande, där lekskrivandet är ett betydelsefullt 

metodisk instrument när det gäller att lära barn att skriva. Barnet skriver som det tror att det 

stavas.  

 

Alternativa verktyg  

 

Det ökade intresset för användning av tekniska hjälpmedel för elever i särskilda behov kan 

spåras till lagstiftning som infördes i flera europeiska och nordamerikanska länder under 

1980- och 1990-talet, vilket Maor, Currie och Drewry (2011) studie visar. Trots denna 

lagstiftning är få studier gjorda som belyser specifika frågor i samband med alternativa 

verktyg, menar författarna. Alternativa verktyg/AV ses ofta av skolor, föräldrar och lärare 
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som verktyg för att hjälpa elever med särskilda behov genom att tillhandahålla en 

kompensatorisk hjälp, åtgärda inlärningsproblem och för att främja personligt oberoende. I 

huvudsak syftar dessa verktyg till att hjälpa eller utöka elevens funktion eller kapacitet. Denna 

teknik består av allt från enkel stavningskontroll till pedagogiskprogramvara. Maor et al. 

(2011) granskade litteratur från 2004-2009 i ett försök att se om senare forskning har belyst 

användningen av alternativa verktyg, för vem tekniken är lämplig, samt om den är effektiv för 

barn i behov av dem. Studien fokuserade på redan gjorda forskningsstudier som publicerats 

och som undersökt effektiviteten av hjälpmedel som har läsning, skrivning, stavning och tal i 

fokus. Författarna sökte svar på frågorna: Vilka typer av teknik användes i dessa studier och 

vad har varit dess inverkan på elever i inlärningssvårigheter? Efter en genomgång framkom 

det att de flesta studierna konsekvent funnit ett förbättrat resultat av läs och skrivförmågan 

hos berörda elever. Majoriteten av dessa studier indikerade att AV, oavsett om de var 

experimentella eller fallstudier, hjälpt eleverna att öka sina färdigheter i de testade områdena.  

 

Hinder och möjligheter kring alternativa verktyg 

 

Trots det goda resultatet visar Maors et al. (2011) studie att bristen på stöd till familjen är en 

viktig orsak till att eleven slutar använda alternativa verktyg. En komplicerad konstruktion, 

orimliga kostnader och brist på teknisk support bidrog till detta. Takala (2013) beskriver även 

hon i sin enkätstudie lärares upplevelse av användningen av Write To Read/WTR, en 

databaserad skriv och läsundervisningsmetod. Takala betonar att lärarnas egna 

datorkunskaper påverkade inställningen till metoden. Detta är inte förvånande, då 

grundläggande datorkunskaper behövs för att tycka om och använda metoden, menar hon. 

Vinsterna och möjligheterna var ändå betydligt fler än hindren, visar studien. 

 

Damsby (2008), Föhrer och Magnusson (2003) uppmärksammar och belyser flera vardagliga 

problem som kan vara hinder i införandet av alternativa verktyg.  

Damsbys (2008) rapport pekar på flera svårigheter att lösa innan införandet av alternativa 

verktyg kan ske, så som ansvar, samverkan och attityd. Kroksmark (2013) belyser möjligheter 

och hinder ur elev- och lärarperspektiv när det gäller alternativa verktyg. Med den snabbhet 

som tekniska interventioner görs, kan det vara svårt för lärarna att hänga med och upptäcka 

den nya teknik som kan hjälpa eleverna inom områdena läsning, stavning, skrift och tal, 
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hävdar han. Kroksmark benämner begreppet tidstjuv. Där lärare uttrycker att tekniken stjäl tid 

från välbehövlig och värdefull planering av den dagliga undervisningen. Här kan även lärares 

ovilja till förnyelse vara ett hinder och skolans ekonomi kan bromsa utvecklingen, menar 

Kroksmark (2013). 

Maor et al. (2011). Kjällander (2014) och Kroksmark (2013) studier ställer sig frågande till att 

med tanke på den höga investeringsnivån som utbildningsmyndigheter runt om i världen gör i 

alternativa verktyg, är det förvånande att det endast finns ett litet antal studier som belyser 

dess effekter. 

Både Kroksmarks (2013) och Kjällanders (2014) breda studier fokuserar på 1:1-skolor där 

varje elev har en egen dator. I Kjällanders studie deltar elever i förskoleklass, grundskolan 

och gymnasiet. De skolor som ingår i studien ligger alla i framkant avseende alternativa 

verktyg. Kjällander menar att hennes avhandling kan ge lärare en förståelse för hur komplext 

det är att låta elever arbeta med datorn. Man kan lätt tro att elever är så duktiga att de klarar 

sig bäst själva. Damsby (2008) avråder att lämna eleven utan handledning. Då kan alternativa 

verktyg snarare få motsatt effekt. Damsby (2008) varnar också för att ny teknik inte på något 

sätt kommer att tillhandahålla kunskaper om läsinlärning eller kompensera lärarnas 

undermåliga pedagogik.  

Mac Arthur (2009) lyfter flera fördelar av användning av olika alternativa verktyg och 

program i skolan, speciellt riktat mot elever i läs-och skrivsvårigheter. Här uppmärksammar 

Mac Arthur och visar både fördelar och nackdelar vid användningen av rättstavnings- och 

ordbehandlingsprogram. De kan till viss del underlätta för elever när det gäller stavning, men 

Mac Arthur framhåller att dessa programs urval av ord är begränsat och inte visar alla ord 

som kan tänkas passa. En elev i lässvårigheter kan då få svårt att välja rätt ord. Ett annat 

vanligt problem med rättstavningsprogram, är att själva programmet har svårt att rätta ord 

som är felstavade i början. I dessa fall blir inte tekniken till någon hjälp.  

Man kan inte helt förlita sig på att olika verktyg och program ska göra lärarens jobb. Eleven 

behöver instruktioner och tydlig handledning, först då kan tekniken göra rättvisa och större 

inlärning kan ske, hävdar Mac Arthur (2009). 

 

Kjällander (2014) och Kroksmark (2013) framhåller att dagens elever är modiga på ett annat 

sätt än tidigare. Eleverna behöver dock mer hjälp av läraren i den digitala lärmiljön än vad 

läraren kanske är medveten om. Det ställer krav på läraren, att både handleda och träna eleven 

att hantera dessa nya tekniska verktyg. Mac Arthur (1996) menar att skriva på datorn är 
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enklare än att skriva för hand och det krävs mod av läraren att våga ta steget från pennan till 

tangenten. Mac Arthur menar, att ge en mängd ny teknik till lärare och elever gör inte att 

eleven automatiskt lär sig mer. Lärarna måste få kunskaper om de hjälpmedel som finns. 

Metoder och rutiner behöver utformas för att det ska fungera bra. Samtidigt poängterar 

Kroksmark (2013) att digitala verktyg inte kan ersätta alla kvalitéer som skolan kan erbjuda 

t.ex. lärandet i ett socialt sammanhang, det fysiska mötet mellan eleverna och läraren, 

dialogen och interaktionen dem emellan.  

 

Dambers (2013) studie stödjer tanken om att datorer och alternativa verktyg ökar i skolan i 

förhållande till mer traditionell undervisning, speciellt vid läs-och skrivundervisning. 

Kroksmark (2013) menar att vi inte kan ha en skola som inte utnyttjar modern teknik för 

kunskapsinhämtning och utveckling. Samhällsutvecklingen går i raketfart när det gäller digital 

kommunikation och kunskapsdelning. Dambers (2013) stöttar den tanken och anser att skolan 

bör anpassa sig till de krav som informationssamhället ställer och ge barnet möjlighet att lära 

sig dem. Damsbys (2008), Föhrer och Magnusson (2003) och Samuelsson (2009) uppmuntrar 

till att använda och erbjuda alternativa verktyg till alla barn i hela klassen. Ur en 

specialpedagogisk synvinkel, gynnar införandet av AV alla elever. Blir det ett naturligare 

inslag i klassrummet väcker det inte heller samma uppseende. Elever som i högre grad 

behöver detta stöd känner sig inte heller lika utpekade. Föhrer och Magnusson (2003) ger 

konkreta beskrivningar av hur alternativa verktyg kan ge snabb feedback, lätt anpassas efter 

elevens nivå, stimulera flera sinnen, skapa motivation och en individuell variation. 

Kjällander (2014) uppmärksammar att redan små barn kan använda sig av alternativa verktyg 

i form av lärplatta och appar som stimulerar lärandet och fantasin. 

Att skriva sig till läsning 

 

Metoden Write to read/ WTR, utvecklades under 1980-talet i USA (Willows, 1988) Den 

bygger på att 5-6 åringar lär sig skriva och läsa med hjälp av datorn som verktyg. Eleverna 

utgår från sina egna skrivna texter. Datorn möjliggör skrivandet, då det kan finnas 

finmotoriska hinder för handskrift hos barn i de tidiga skolåren. Metoden bygger på 

samverkan mellan skrivning och läsning. När eleven skriver ljudar de samtidigt bokstav för 

bokstav, vilket medför att skrivandet får en naturlig koppling till läsning, beskriver Willows 

(1988). 
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Trageton (2007) inspirerades av denna metod och utvecklade den. Han genomförde i slutet på 

90-talet och i början på 2000-talet ett liknande projekt, att skriva sig till läsning, ASL. I 

projektet ingick flera nordiska länder. Precis som i metoden WTR användes datorn i läs-och 

skrivinlärningen med ett positivt resultat som följd. Datorn användes som skrivverktyg, med 

stöd av ett ljudande tangentbord och talsyntes. Eleverna lärde sig att läsa snabbare och skrev 

texter med en högre kvalité. Eleverna fick möjlighet att tillsammans skapa både egna och 

gemensamma texter, både med lärare och med klasskamrater vilket i sin tur skapade 

delaktighet, intresse och motivation till lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är denna 

lärandegemenskap av stor vikt, hävdar han. 

Metoden att skriva sig till läsning, ASL förekommer på många skolor i Sverige (Trageton, 

2007). Lövgren (2005) har utarbetat en modell av ASL. Hultin och Westman (2013) redogör 

för vad som krävs för att nå ett framgångsrikt arbete med att skriva sig till läsning i sin studie. 

Metoden bygger på Tragetons ASL, men utvecklades ur ett speciallärarperspektiv på läsning 

och skrivning. Metoden visar att lärandet är en social aktivitet, en process där 

kommunikation, delaktighet, givande och tagande bör ske. Det är ett språkutvecklande 

arbetssätt. Eleverna samarbetar och lär av varandra. Hultin och Westman (2013) beskriver i 

sin undersökning vad som händer hos elever och lärare i åk.1 och 2 när digitala skrivverktyg 

används i skriv- och läsundervisningen. De poängterar att läsundervisningen skiftat spår från 

traditionell bokstavsinlärning till en mer textproducerande tradition. Från ljudning av 

bokstäver och handstilsträning till ett kollektivt klassamtal kring olika teman som i sin tur ger 

eleverna goda exempel och stödjer dem i sin individuella skrivprocess. Datorn som 

skrivverktyg underlättar rent fysiskt skrivproceduren, jämfört med när eleven skrev för hand. 

Rättstavningsprogram och talsyntes hjälper sedan eleven att bearbeta sin text, vilket leder till 

att eleven blir mer medveten om hur man formulerar en text. Det nära samarbetet, den sociala 

interaktionen mellan eleverna har både förändrats och ökat, menar Hultin & Westman (2013).  

 

Takalas (2013) studie indikerar att WTR är ett bra komplement till olika metoder vid läs- och 

skrivundervisning. Eleverna samarbetade i par och skrev texter på datorn. Lärarna i studien 

anser att de viktigaste positiva aspekterna av WTR, ur elev perspektiv, är att det motiverar 

eleverna. Lusten att lära och utveckla språket ökar. Pararbetet främjade och tränade social 

kompetens. I diskussionerna fick eleverna träna på att kompromissa och turtagning. Metoden 

individualiserar på ett naturligt sätt. Alla elever kunde skriva på sin egen nivå, vilket 

minimerar skillnader mellan elever, ökar jämlikhet och självtillit, då eleverna anpassar nivån 
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efter förmågan. Detta är särskilt fördelaktigt för barn i särskilda behov så som koncentrations- 

och inlärningssvårigheter. Eleverna får en större chans att utveckla språket, uttrycka sig och 

att öva tänkandet, menar lärarna i studien. En annan fördel var att metoden speciellt motiverar 

livliga pojkar. Metoden skapar känslor av framgång och glädje hos alla elever. Lärare antydde 

att eleverna skrev längre, mer välarbetade texter än innan. Arbetssättet ökade medvetenheten 

kring språkets uppbyggnad. Dessutom kunde eleverna lätt rätta till misstag. Metoden ökade 

inte heller lärarnas arbetsbörda. Tvärtom, eftersom de inte behöver planera individuella 

skrivuppgifter. Många elever lärde sig även hantera tangentbordet. WTR främjar inkludering, 

eftersom eleverna inte behöver lämna klassen. Det ger också möjligheter till nya, flexibla sätt 

att undervisa och lära, menar Takala (2013). Hon betonar att ytterligare studier behövs för 

noggrann utvärdering av metodens långsiktiga effekter. Genlott och Grönlunds (2013) studie 

visar samma goda resultat. De beskriver hur lärare utvecklat metoden och har en 

ämnesintegrerad skriv- till läsundervisning, i studien kallad Integrated Write To Read/IWTR.  

Genlott och Grönlund (2013) anser att en anledning till att använda alternativa verktyg vid 

läs-och skrivinlärning är den enorma ökningen av informationsaktiviteter på grund av Internet 

och annan informationsteknik/IT som människan möter idag. Det betyder att läskunnighet och 

utbildning måste förbättras så fler barn i världen får bättre och fler chanser till inlärning. Att 

lära sig läsa och skriva är en grundläggande färdighet som alla tyvärr inte förvärvar tillräckligt 

väl och alternativa verktyg kan underlätta och påverka lusten att lära, hävdar de. 

 

Interaktion 

 

Både Genlott och Grönlund (2013) och Takalas (2013) undersökningar visar att IWTR 

metoden bygger på det sociala samspelet som Vygotskij (1995) beskriver. I Genlott och 

Grönlunds studie beskrivs användningen av en webbplats, där eleverna får snabb återkoppling 

och samtidigt ta del av varandras texter som goda exempel, för att kunna utvecklas vidare i 

läs-och skrivprocessen. Resultaten visar att förutom att läsförmågan utvecklades, förbättrades 

också elevernas skrivkunskaper. Genlott och Grönlund (2013) hävdar att de goda resultaten 

både kan förklaras av den teknik som används, samt av det goda sociala samspelet mellan 

elever. Just användningen av en gemensam webbplats med en tydlig mottagare, där texter lätt 

kan nås och kommenteras skriftligen var betydelsefull. Den skriftliga återkopplingen, att 

kunna läsa sina kamraters och lärares kommentarer om och om igen visade sig vara mycket 

viktigt för alla. I synnerhet för dem som hade svårigheter att läsa och skriva. Även barn som 
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av olika skäl t.ex. barn i motoriska svårigheter, som inte skulle ha kunnat producera en läsbar 

text med penna och papper har kunnat göra det med hjälp av tangentbordet och talteknologin, 

t.ex. talsyntes. Dessa tolkningar av orsakerna till framgången ligger i linje med resultaten i 

Hatties och Timperleys (2007) studie där rätt återkoppling/feedback på elevens arbeten är en 

av de mest effektiva metoderna för att eleven ska utvecklas maximalt. Rätt feedback, att förstå 

och se sitt eget lärande är motivationshöjande, betonar Hatties och Timperley. Det gäller för 

läraren att visa eleven var den ska, ha tydliga mål. Hur man tar sig dit, vad eleven behöver 

utveckla vidare och vad som är nästa steg.  

Kjällanders forskning (2014) visar att eleverna självmant samarbetat oavsett ålder. Den visar 

att eleverna uppfattar uppgiften de får som ett gemensamt ansvar. Eleverna skapar sitt eget 

lärande. Interaktionen, samspelet mellan eleverna är stort. Denna attityd till kunskap tror hon 

kan leda till ökat lärande.  

Gelpi Lomangino (1999) beskriver vikten av att läraren behöver vara en god förebild. Så att 

eleverna ska kunna få en modell för att kunna utveckla det goda samspelet. Eleverna fick 

använda varandra som resurser under sitt parskrivande. De fick träna på att vara goda 

förebilder för varandra. Gelpi Lomangino (1999) betonar elevernas behov av att få se läraren 

tänka högt både i sitt planerande av hur texten kan fortskrida och hur man kan lösa 

meningsskiljaktigheter genom att läraren visar olika turtagningsprinciper och ger goda 

exempel som observerats i elevgruppen.  

Lust och motivation till lärande  

 

Lusten att lära, begreppet uttrycks i vår skollag kapitel 1 § fyra. I Svensk författningssamling 

2010 "Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”.  

Takala (2013) visar att det idag inte är så lätt att hitta forskning som bygger på alternativa 

verktyg och dess effekt. Det är lättare att hitta forskning som bygger på elevens lust och 

motivation att lära, menar hon. Det finns tydliga indikationer på att alternativa verktyg främjar 

elevers motivation och lärande. Skarins (2007) visar i skolverkets rapport ett antal 

forskningsstudier som tydligt pekar på att användningen av alternativa verktyg i skolan är 

positiv för elevens inlärning, utveckling och motivation. Hattie (2009) menar att motivationen 

är en av de betydande faktorer som gör det lättare att lära för oss människor. Motivation är av 

stor vikt för att inlärningen ska bli så givande som möjligt. Utan denna drivkraft är det svårt 
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att överhuvudtaget lära sig något. Druid-Glentow (2006) sätter ord på de inre drivkrafterna i 

sin metodbok, nyfikenhet, strävan efter kompetens, identifikation och ömsesidighet. Dessa 

drivkrafter måste skolan ta vara på och arbeta med på alla nivåer, hävdar hon. Även Byrne 

(2005) diskuterar betydelsen av elevens motivation som en central faktor som inte får förbises 

vid läsundervisning. Finns inte motivationen så kan det få katastrofala följder för barnets 

fortsatta läsinlärning. För att lyckas i sitt lärande måste eleven tidigt få en rik och strukturerad 

stimulans av sin omgivning.  

Giotta (2002) beskriver i sin forskningsöversikt, att den svenska skolan inte riktigt tar vara på 

elevernas lust att lära. Giotta pekar i sin forskning på hur olika typer av motivation hänger 

ihop med elevers självkänsla och prestationer i skolan över tid. Hon belyser vilken effekt 

individualiseringen har haft på undervisningen i grundskolan och gymnasiet. Hon menar att 

en del elever inte klarar av den form av arbetssätt som ett flertal skolor genomför, t.ex. att 

planera sitt eget lärande och söka kunskap på egen hand. Följden blir att eleven då tappar tron 

på sig själv och lusten att lära. För att eleven ska behålla lusten krävs enligt Giotta att 

undervisningen i högre grad utgår från elevernas inre motivation och den iver att lära som alla 

barn har med sig i skolan. Det sker dels genom att skapa trygga relationer mellan lärare och 

elever, där det finns en ömsesidig respekt. Där läraren handleder eleven. Hon påpekar att det 

är den inre motivationen och lusten att lära som ger de mest bestående kunskaperna och har 

väldigt lite att göra med elevens intellektuella förutsättningar.  

McGeown, Goodwin, Henderson och Wright (2012) belyser kopplingen mellan läsmotivation 

och kön. McGeown et al. menar att flickors attityd till läsning oftast är positivare och det 

leder till större självförtroende i läsning. Motivation kan ha olika bakomliggande orsaker, men 

för många flickor är det en del av könsidentiteten och det gynnar dem. För pojkar kan det vara 

tvärtom. Det anses inte manligt att läsa, vilket i sin tur kan ge pojkar sämre läslust. Logan och 

Johnston (2010) beskriver att elever med hög socioekonomisk bakgrund trodde mer på sin 

läsförmåga än de med låg socioekonomisk bakgrund. De menar att det kan vara svårt att 

förklara vad som är motivation. Den kan beskrivas av inre och yttre faktorer. Är man 

intresserad av ett ämne kan den inre motorn vara drivande för eleven. Andra elever behöver 

yttre motivation för att lyckas.  

Precis som Logan och Johnston (2010) belyser Tjernberg (2013) vikten av att leta upp 

ämnesområden som eleven är intresserad av. Tjernbergs avhandling och Hatties (2009) lyfter 

flera andra framgångsfaktorer, så som tydlig struktur, feedback, god interaktion mellan elever 
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och lärare. Där läraren har höga förväntningar på eleven och variationer i den fysiska 

klassrumsmiljön erbjuds. Eleverna görs delaktiga i lärandet, för att tillsammans kunna skapa 

kvalitativ undervisning. Läraren tar vara på elevernas förkunskaper, knyter ihop förståelse 

utifrån erfarenheter, med skolans krav och mål. Där ett tillåtande klassrumsklimat mot 

olikheter råder.  

 

Tjernberg (2013) och Säljö (2000) menar att en elev behöver ställas inför utmaningar för att 

utvecklas. Uppgifterna eleverna ska möta bör ligga på gränsen till vad eleven klarar av. 

Eleven ska ges stöd, erbjudas stöttor och modeller för att för att utvecklas i sitt lärande. För att 

kunna ge rätt utmaningar i lärandet gäller det att läraren vet var eleverna befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Tillfredsställelsen i att klara en svår uppgift stärker självkänslan. 

Tjernberg (2013) anser att i en god lärmiljö byggs broar mellan elevens förutsättningar i 

förhållande till omgivningens krav. Det kräver goda teoretiska kunskaper om läs- och 

skrivundervisningens grunder, framhåller hon. Även Sandström-Kjellin, M. (2007) menar att 

lärarens förhållningssätt och tron på eleven är av stor vikt. Hon diskuterar hur vi kan använda 

oss av elevernas kapacitet, möjligheter och intresse som verktyg när vi formar läs- och skriv 

undervisningen. Hon diskuterar hur olika vi interagerar med varandra och att det vid 

interaktion kan bildas både positiva och negativa spiraler.  

Savolainen (2009) förklarar de finska skolframgångarna i läsning, där man ligger i topp 

jämfört med andra OECD länder. Han pekar på flera faktorer: den finska utbildningspolitiken 

och dess skolreform, samt utformningen av specialundervisningen. Där alla elevers 

inkludering i klassrummet är betydelsefull för framgång i läs- och skrivinlärning.  

Savage (2006) letar samband mellan effektiv tidig läsinlärning och inkludering genom att titta 

närmare på den senaste forskningen om läsinlärning. Hur hänger empirisk forskning ihop med 

ett inkluderande synsätt i skolan? Han menar att många forskare som tidigare haft ett mer 

kategoriskt perspektiv på hindren numera har ett större relationellt perspektiv. Där 

forskarljuset istället riktas mot huruvida kvaliteten på undervisningen har betydelse för 

lärandet. Nya rön tyder på att social inkludering i klassen tycks vara viktig för effektiv 

läsinlärning, vid sidan av en strukturerad undervisning, menar Savage (2006). Snow och Juel 

(2007) poängterar att en skicklig lärare är viktigare än metod, särskilt för barn i läs-och 

skrivsvårigheter.  

 

Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, SchatSchneider, och Sweeney, (2008) betonar vikten av tidig 

inlärning, att fånga upp barn i riskzon. Artikeln visar att pedagogiska samtal med handledning 
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är effektiva för att medvetandegöra lärarna kring den undervisning de bedriver. Detta har i sin 

tur stor effekt på elevernas utveckling, menar Scanlon et al. Elevens framgångar beror i hög 

grad på den undervisning som bedrivs, på lärarens struktur och på de instruktioner eleven får 

av läraren. Författarna anser att för lite forskning är gjord på just klassruminstruktioner. De 

menar att den största effekten av god inlärning beror på hur man ger instruktioner. Läraren 

bör bedriva språkliga aktiviter med ett tydligt syfte, där grundläggande färdigheter tränas 

riktade mot barnets individuella behov.  

Fouganthine (2012) lyfter frågan om användningen av alternativa verktyg ökar den 

fonologiska medvetenheten och underlättar läs- och skrivinlärning, borde då inte flera 

använda AV i sin undervisning? Om olika alternativa verktyg finns tillgänglig för alla barn 

bidrar det till att fler elever känner sig inkluderade, att de duger. Vilket i sin tur ger en god 

effekt på både självförtroende och ökar motivationen att lära sig mer. Då uppstår en positiv 

inlärningssituation som sprider sig som ringar på vatten, menar hon. 

 

Pojkar och flickors läs- och skrivundervisning  

 

Det övergripande målet i Yihua, Linxiu, Junxia, Xiaopeng, Fang och Scotts (2013) studie var 

att visa att flickor och pojkar i Kinas grundskolor, kan ha lika stor nytta av datorbaserad 

utbildning. Forskarna menar att alldeles för få studier är gjorda ur ett genusperspektiv. Det 

finns anledning att tro att datorbaserad inlärning gynnar både flickor och pojkar lika mycket. 

Yihua et al. skildrar att tidigare forskning visar att forskare är överens om att datorer och 

dataprogram spelar en viktig roll i utbildningen. Studien visar också att det finns flera 

missgynnade grupper, som inte får samma möjlighet att ta del av datorbaserad undervisning. 

Yihua et al. (2013) betonar vikten att utveckla IT tekniken på alla skolor. Logan och Johnston 

(2010) beskriver att flickor från socioekonomiskt enklare hem, från början hade en svag tro på 

sin läsförmåga vid skolstarten. Ju äldre de blev desto mer trodde de på sin egen förmåga att 

läsa. De gynnades av skolmiljön och dess kvinnliga förebilder. Logan och Medford (2011) 

drar paralleller mellan motivation, attityd till läsning och kön. De diskuterar om den stora 

textmassan elever normalt kan möta i skolan kan vara negativt, i synnerhet för pojkar. 

Eftersom många pojkar känner sig omotiverade till att läsa. Det kan leda till att de ibland 

presterar sämre i skolan.  
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Logan och Johnston (2010) har i sin studie också funnit bevis på att flickor och pojkar har 

olika sorters lässtrategier vid sin läsning. De fann argument för att pojkar har lättare att ta till 

sig helordsmetoden. Logan och Johnston (2010) kunde vid studier se att olika delar av hjärnan 

aktiveras på olika sätt vid flickors och pojkars läsning. Det visar på att flickor och pojkar kan 

ha olika lässtrategier. De påpekar att andra studier visar motsatsen. McGeown och Godwin 

(2012) menar att flickors och pojkars olikheter i läsningen har sitt ursprung i hur barnet 

identifierar sig, med sin roll i manligt eller kvinnligt. Kvinnor anses vara goda läsare medan 

män är bra på sport, matematik och vetenskap. Det är därför viktigt att skolan och samhället 

ger eleverna möjlighet att både få möta manliga och kvinnliga läsande förebilder. 

Savage (2006) redogör för olika mönster av utanförskap och visar att de grupper som har 

sämre läsförmåga är exakt samma grupper av barn som löper större risk för segregering från 

skolan. Grupper som omnämns är: pojkar, elever från familjer med lägre socioekonomisk 

status och invandrade elever. 

Teoretisk referensram  

 

Vi har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk ram. Inom den sociokulturella teorin talar 

man om att människan befinner sig på en viss plats i sitt lärande. Läraren bör se till att hela 

tiden utmana eleven. Om eleven får hjälp, kan den komma längre i sitt kunnande. Vygotskij 

(1995) talar om att man då utnyttjar dennes proximala utvecklingszon. 

Människan lär vid engagerade samtal. Samtalet kan bli en gemensam referensram eller bas 

där alla kan bli delaktiga och föra diskussionen framåt. Säljö (2000) beskriver att lärandet 

påverkas av situationen runt barnet, både den fysiska och den sociala situationen, vilket 

betyder att ett barns handlingar och lärande påverkas av hur det tolkar och uppfattar 

situationen. Är den lustfylld och meningsfull sker större inlärning. Att se lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv betyder att man ser lärandet som en socialprocess som sker inom 

individen i samspel med sin omgivning, menar Säljö (2000). I samspel med andra skapas ny 

kunskap. När eleven stöter på problem kan läraren eller en annan elev hjälpa till genom att 

visa på olika sätt att lösa problemet, genom att dela upp det i mindre förståeliga bitar. Detta 

kallas för kommunikativa stöttor eller scaffoldings, enligt Säljö (2000). Här kan eleverna vara 

stora resurser till varandra. Genom att formulera egna tankar och samtidigt ta del av andras, i 
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en ömsesidig process sker ett kollektivt meningskapande, framhåller Vygotskij (1995). Denna 

delaktighet anser han även är grunden till att skapa en inre motivation. 

Läraren bör arrangera en god utvecklingsmiljö med goda inlärningsförutsättningar för eleven. 

Utnyttjandet av elevens inre motivation leder till en större lust att lära, menar Bruner (1971). 

Att hitta denna motivation anser han är lärarens uppgift. Bruner beskriver olika inre 

motivationskrafter. Han nämner Nyfikenhetsmotivet, som används i anknytning till det som är 

oklart eller olöst vilket då väcker frågor hos eleven. Kompetensmotivet, ger drivkraft åt eleven 

till att bemästra sig själv och omgivningen. Identifikationsmotivet, eleven försöker efterlikna 

någon annan, härma i sitt sätt att vara. Ömhetsmotivet, vilket eftersträvar tillhörighet i en 

social gemenskap. Bruner (2002) anser att genom att kommunicera med andra, sig själv och 

genom att göra saker med sina händer skapar barnet förståelse för sin omvärld. Han anser att 

skolan ska anpassa sig till rådande kultur för att förbereda och träna människan i att leva i en 

föränderlig värld. En av Bruners (2002) grundtankar är att människan har en grundläggande 

vilja att lära sig tillsammans med andra, vilket också Vygotskij (1995) förmedlar. Han betonar 

att vi som barn lär oss genom leken. Leken är lustfylld och ger barnet tillfälle att bearbeta 

verkliga upplevelser som blandas med fantasin. Vi kan som vuxna hjälpa barnet att ibland 

styra leken, aktiviteten och koppla det till inlärningssituationer. Kreativiteten är viktig för att 

med fantasins hjälp orientera sig i en framtida värld. Fantasin är därför ett viktigt redskap för 

att barnet ska kunna utvecklas inför framtida kommande behov, anser Vygotiskij (1995). 

Dysthe (2004) framhåller att vår nya inlärningskultur är eller borde vara baserad på det 

sociokulturella perspektivet. I dag har vi ett gap mellan teori och ny inlärningskultur, hävdar 

Dysthe. Precis som Bruner (2002) tycker hon att dagens elever måste erbjudas ett livslångt 

lärande, då vårt samhälle ständigt är i förändring. Framtiden behöver flexibla människor som 

kan anpassa sig till rådande efterfrågan och kultur. 

Taube (1980) beskriver betydelsen av medvetna lärare som bygger på barns utvecklande av en 

positiv självbild så att de behåller lusten och lära. Det gäller att se självbilden som ett redskap 

och ge möjlighet till en bra och lustfylld inlärning. Taube (1980) skildrar även effekten av 

höga förväntningar, av betydelsefulla personer i elevens närhet, vilket kan leda till att elevens 

självförtroende stärks. Detta påverkar inlärningsförmågan positivt och en positiv 

inlärningsspiral uppstår. På samma sätt kan låga förväntningar leda till att eleven hamnar i en 

negativ spiral. Eleven känner en oro att misslyckas och tappar tron på sig själv. 

Självförtroendet påverkas då negativt. I värsta fall, menar Taube (1980) kan det leda till att 

eleven slutar försöka utveckla sin läsning och ger upp.  
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Taube (2007) betonar att utan den språkliga medvetenheten kan inte eleven lära sig att läsa. 

Det gäller för läraren att fånga elevernas intresse och för att få dem att vilja lära sig läsa och 

skriva och se nyttan med detta. Läraren bör försöka att skapa en klassrumssituation som är 

accepterande och kontrollerad för att ge eleven en god start i sitt lärande, anser hon. 

Övergripande syfte och frågeställningar 

 

I vår blivande roll som speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling, 

kände vi att vi ville förstå och fördjupa oss i hur lärare upplever att alternativa verktyg 

påverkar elevers interaktion, lust och motivation till att lära sig läsa och skriva. Vi vill få en 

större förståelse av vilka didaktiska strategier lärarna använder, när eleverna arbetar med 

alternativa verktyg. Vi upplever att alternativa verktyg är vanligare i skolan idag därför vill vi 

också lära oss mer om vad forskning säger, kring användning av alternativa verktyg. Den 

forskning vi tidigare tagit del av i vår lärarroll har inte givit oss dessa svar. 

Syftet med studien är att fördjupa och vidga förståelsen av lärarens upplevelse av alternativa 

verktyg. Få en förståelse av deras didaktiska strategier kring användning av alternativa 

verktyg och hur det påverkar elevers läs- och skrivundervisning. 

Utifrån detta syfte söker vi svar på följande frågor. 

 Hur använder lärare alternativa verktyg i sin läs-och skrivundervisning? 

 Hur upplever lärare att alternativa verktyg i läs-och skrivundervisningen påverkar 

flickor och pojkars lust, motivation och interaktion?  

Metod  

 

I det här kapitlet redogörs för metodval, urval, genomförande, ansvarsfördelning, validitet, 

reliabilitet samt med en beskrivning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) 

och hur vi följt dessa i vår studie. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi bearbetat 

data och analyserat den. 

Metodval 

 

Vi har en kvalitativ ansats i vår studie, för att kunna fördjupa oss och vidga förståelsen av 

lärarens didaktiska strategier och upplevelse av användning av alternativa verktyg i läs- och 
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skrivundervisning. Till viss del har studien varit inspirerad av fenomenologin. En av 

fenomenologins grundare Hussler (1989) menar att en fenomenologisk forskare bör utgå från 

upplevelsen av människans livsvärld, när man vill studera ett fenomen. Szklarski (2009) 

menar att undersökningsgruppen bör bestå av individer som har erfarenhet av fenomenet. Då 

fenomenologin beskriver en önskan om att hitta en gemensam innebörd i det fenomen man 

valt att studera. Avsikten är att beskriva lärarnas upplevelse av användningen av fenomenet 

alternativa verktyg.  

Stukát (2011) beskriver olika datainsamlingsmetoder, dessa fem är: observation, intervju, 

enkät, dokumentanalys och experiment. Han menar att det är forskningsfrågan, problemet 

som ska styra metodvalet. Vi väljer att göra en empirisk datainsamling som består av 

intervjuer och observationer, för att få syn på både den yttre och inre processen. Det vill säga 

både lärarnas upplevelse av fenomenet och hur det kunde ses/ gestaltas av oss under våra 

observationer.  

Urval och Genomförande  

 

I det här avsnittet beskrivs urvalet av lärarna och insamlingen av empiriskt material. Vi 

genomförde sju intervjuer och deltog vid tio olika observationstillfällen kopplade till lärarnas 

undervisning. Dessa utgör studiens datainsamling och utfördes i en och samma kommun, men 

vid olika skolor. 

Ett strategiskt urval av intervjupersonerna gjordes. Vi sökte lärare som arbetade på lågstadiet, 

med erfarenheter och upplevelser av traditionell läsinlärning. Lärarna skulle även använda sig 

av alternativa metoder och verktyg såsom datorer, lär plattor och läs-och skrivprogram i sin 

nuvarande läs-och skrivundervisning. Vårt eget kontaktnät av lärare användes först. Vi 

frågade om tips på lågstadielärare som passade undersökningssyftet. Därefter mejlade vi dessa 

lärare och berättade att de blivit förordade som lämpliga informanter till vår studie. Vi 

kontaktade tio lärare varav sju tackade ja till medverkan i intervjun och observationerna. Vi 

bestämde gemensamt tid och plats för genomförandet och delgav dem vårt missivbrev. I 

brevet redogjorde vi för tillvägagångsätt, frågeställningarna och vårt etiska förhållningssätt (se 

bilaga 1). Flera önskade att få ta del av vår intervjuguide i förväg, vilket tilläts.  
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Ansvarsfördelning 

 

Båda har läst och tagit del av tidigare forskning och olika teorier. Victoria har i högre grad 

läst litteratur. Yvonne har till något större del koncentrerat sig på att skriva. Datainsamlingen 

delades upp efter första intervjun och observationstillfället. När det gäller, analys, resultat och 

metoddiskussion så genomfördes den tillsammans. 

Genomförande av observation och intervju 

 

Garsten (2010) beskriver olika grader av deltagande observation. Fullständig deltagare är 

man om människor som studeras inte är medvetna om vad forskarna är där för att göra, vilket 

inte är forskningsetiskt riktigt. Deltagande som observatör, här är de studerade medvetna om 

att en forskare finns bland dem. Observatör som deltagare. Observatörens roll är mer 

framträdande än deltagarens. Fullständig observatör, ingen interaktion mellan det studerade 

och forskaren finns. Vi valde att delta som observatör då vi ansåg att det passade vår studie 

bäst. 

Vi genomförde en till två observationer/lärare och klass med efterföljande intervjuer för att få 

svar på våra frågeställningar. Vi utförde observationerna innan intervjun, för att få se konkreta 

undervisningsexempel och för att få en större förståelse till kommande intervjusvar.  

Under själva observationerna förde vi fältanteckningar i ett eget skapat observationsschema 

(se bilaga 3). På ena sidan noterade vi vad vi såg och på andra sidan noterade vi frågor och 

egna reflektioner. Observationsschemat hjälpte oss att hålla fokus på syftet med 

observationen.  

Intervjun är en form av datainsamlingsteknik som passar om man vill veta hur människor 

upplever sin omvärld. Genom samtal kommer vi människan närmare och vi får kunskap om 

deras erfarenheter, attityder, åsikter, känslor och den värld de lever i poängterar Kvale och 

Brinkman (2009). De redogör i sin bok för den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som ofta 

är inspirerad av fenomenologin. Kvale och Brinkman (2009) och Gustafsson (2010) upplyser 

om förutsättningarna för att nå framgångsrika intervjuer. För att nå goda resultat bör intervjun 

ha en struktur och vara planerad för att undvika ledande frågor. Gustafsson (2010) beskriver 

vad som karaktäriserar välformulerade frågor och hur man får läraren att tala sanning och 

öppna upp. 

Vi upprättade en intervjuguide och hade då gott stöd av Gustafsson (2010) Kvale och 

Brinkman (2009) både när det gällde val av frågor och skapande av teman. (se bilaga 2). 
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Syftet med intervjun var att fånga intervjupersonens subjektiva upplevelse, där dennes 

erfarenheter fick stå i centrum.(Kvale och Brinkman 2009).  

Vi valde att genomföra den första intervjun tillsammans för att få likvärdiga referensramar i 

kommande intervjutillfällen, då vi valt att dela upp resterande sex intervjuer mellan oss.  

Under intervjutillfället var vår ambition att visa en öppenhet, fånga lärarens upplevelse och 

utgå från bestämda centrala teman som hör ihop med vårt syfte med undersökningen. 

Läraren gavs möjlighet att samtala, resonera, göra jämförelser och beskriva sina erfarenheter 

kring både syftet med studien och frågeställningarna. Vi sökte nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens upplevelse, precis som Szklarski (2009) rekommenderar oss att göra när 

man till viss del är inspirerad av ett fenomenologiskt perspektiv. 

Syftet med inspelningen var att i efterhand kunna lyssna om och gå tillbaka för att höra vad 

och hur de svarade på en specifik fråga. Även för att kunna nå en djupare förståelse och 

komma ifrån generaliseringar i analysdelen, vilket Göransson och Nilholm (2009) menar kan 

vara lätt att göra. Inspelningen gjorde oss också friare att fokusera på och lyssna aktivt på 

läraren. 

De genomförda intervjuerna transkriberades. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det 

inte finns någon generell form eller kod för utskrift av forskningsintervjuer. Vi valde att 

transkribera mer skriftspråkligt för att lättare att kunna analysera och plocka ut beskrivande 

citat. Ordagrann transkribering med olika kring ljud gynnar inte vårt syfte.  

 Validitet och reliabilitet 

 

För att få god forskningskvalitet i en studie bör man använda sig av olika kvalitetskriterier 

anser Gustavsson (2010). Han redogör för både reliabilitet, d.v.s. tillförlitlighet som svarar på 

frågan hur. För validitet d.v.s. studiens giltighet och som svarar på frågan vad. Stukát (2011) 

redogör även han för dessa begrepp och mätinstrument. Reliabilitet och validitet har sitt 

ursprung i kvantitativa studier, men Stukát menar att de även kan användas i kvalitativa 

studier och ha en avgörande betydelse för bedömningen av undersökningens vetenskapliga 

värde. Stukát beskriver även begreppet generaliserbarhet, vilket går ut på att se om studiens 

resultat kan vara generaliserbar på liknande undersökningar, situationer och gälla andra än de 

som är intervjuade eller observerade. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 

resultatet skall kunna göras trovärdigt, anser Stukát (2011). Gustavsson (2010) menar att när 
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det gäller studiers reliabilitet är det tveksamt om studier som skett i ett socialt föränderligt 

sammanhang, skulle kunna utföras vid ett nytt tillfälle och ge liknande svar.  

 Vid genomförandet av kvalitativa studier är frågan om forskarens objektivitet ofta 

närvarande, skriver Gustavsson (2010). Han menar att objektivitet kan ge en studie mer tyngd. 

Larsson (2005) rekommenderar forskaren att tydligt redovisa sin bakgrund och sitt perspektiv 

så att läsaren får en mer precis förståelse. Larsson lyfter det faktum att forskaren även bör 

fundera över vad som ligger bakom att resultaten ser ut på ett visst sätt. Redogör forskaren för 

detta i sitt arbete, får forskningen mer tyngd och en vidare dimension. Öppenheten kring detta 

stärker studiens reliabilitet, uttrycker han.  

Etiska aspekter 

 

Kvale och Brinkman (2009) och Vetenskapsrådet (2011) har gett oss många handfasta 

rekommendationer och redskap för hur vi ska hantera de etiska frågorna vid en intervju-och 

observationssituation. Vi har valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår 

uppsats och datainsamling. 

Dessa bygger på kraven att:  

 informera  

 samtycka 

 konfidentialitet 

 nyttjande  

Vetenskapsrådet rekommenderar oss att informera lärarna om hur studien är upplagd. Detta 

gjorde vi i missivbrevet och även muntligt. Vi informerade om syfte, förfaringssätt, 

datainsamling och hantering. Lärarna tillfrågades och gav sitt godkännande och sitt samtycke. 

Vi informerade lärarna att de hade rätt att dra sig ur studien när de ville. Deltagandet byggde 

på frivillighet. Vi anonymiserade lärarna och namngav dem med olika bokstäver för att 

uppfylla konfidentialitetskravet i både transkriberings- och i analysarbetet. När det gäller 

nyttjandekravet delgav vi lärarna hur vi skulle använda och hantera vårt insamlade material. 

Vi berättade att vi endast kommer att använda materialet för denna uppsats och beskrev hur 

studien skulle publiceras. 
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Bearbetning av data och analys  

 

Kvalitativ analys av data är när forskaren undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att 

komma fram till ett resultat. Här söker forskaren efter ett mönster, han/hon bryter ner data och 

organiserar den. Det gäller att skapa en djupare mening ur en mängd data och skilja på det 

betydelsefulla från det triviala, hävdar Fejes och Thornberg (2009). De menar att forskaren 

själv är ett viktigt och centralt redskap inom den kvalitativa forskningen. Både resultat och 

kvalitet blir beroende av forskaren. Forskaren behöver använda hela sitt intellekt för att skapa 

en rättvisande bild av sina data utifrån syftet med studien. Fejes och Thornberg (2009) 

beskriver Kvales metodmodell av hur man kan överskådligt kan utföra en kvalitativ analys. Vi 

har valt att följa den.  

 

1. Koncentrering, vilket innebär att man sammanfattar det viktiga, hittar täta, detaljrika och 

kärnfulla formuleringar i sina data. När transkriberingen av intervjuerna var genomförda 

började vi att analysera och tolka vårt material. Vi valde att namnge lärarna med en bokstav, 

samt kopiera alla intervjuer i olika färger för att sedan kunna strukturera dem lättare, för att se 

mönster och veta vem som sa vad. Vi läste intervjuerna ett flertal gånger och strök under i 

texten för att koncentrera materialet, för att hitta detaljrika sammanfattningar. 

 

2. Kategorisering, handlar om att koda datamaterialet, gruppera och strukturera data genom 

att hitta likheter och minska olikheterna. Vi klippte ut meningsbärande enheter och 

grupperade dem efter våra teman och frågeställningar: lust och motivation, pojkar och flickors 

lärande och interaktion. Här kodade vi datamaterialet, grupperade och strukturerade data 

genom att leta efter motsvarigheter och minska differenserna. Det utkristalliserade sig flera 

underkategorier när vi strukturerade och grupperade data. Därför skapade vi flera 

underkategorier under våra huvudrubriker. 

 

3. Tolkning, här går forskaren utöver det manifesta, det uppenbara, i sitt material för att få en 

djupare förståelse. Det gäller för forskaren att gå under ytan, utanför det direkt sagda för att 

utveckla strukturer och se förhållanden som inte framträder omedelbart och våga göra 

spekulativa tolkningar. Vi lät data vila ett par dagar för att se på materialet med nya fräscha 

ögon. Vi försökte ställa oss utanför lärarrollen, se företeelser i ett annat perspektiv, precis som 

modellen förespråkar. Därefter började vi att tolka de kategoriserade enheterna för att kunna 

gå djupare under ytan, för att få syn på det outsagda. För att kunna utveckla strukturer och se 
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förhållanden som inte framträdde direkt. Här läste vi högt för varandra och resonerade fram 

och tillbaka om hur vi tolkade det vi hört och sett på djupet. Vi letade citat som styrkte våra 

olika tolkningar. 

 

4. Modellering, skapandet en teoretisk modell som kan beskriva eller förklara hur olika saker 

hänger ihop och varför det som sker sker. Vi skapade ett teoretiskt resonemang., analyserade 

ur ett sociokulturellt perspektiv, där lärarens upplevelse av hur alternativa verktygen påverkar 

elevens lust och motivation till lärande.  

Resultat 

 

Vi inleder resultatdelen med att redogöra för lärarnas bakgrund, tidigare arbetssätt, 

erfarenheter och beskriver hur de använder alternativa verktyg idag i undervisningen. Därefter 

redogör vi för resultatet utifrån tre kategorier som bygger på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Resultatet presenteras i följande kategorier: lust och motivation, pojkar och 

flickors lärande, samt interaktion.  

Resultat förtydligas med återgivna citat, samt med iakttagelser från våra observationer. Under 

rubrikerna sammanfattande analys kommer vi att göra en kort sammanfattning av det som 

framkommit, samt analysera dessa utifrån vår teoretiska bakgrund.  

Lärarnas bakgrund och arbetssätt 

 

Två av lärarna hade annan yrkesbakgrund, dels som fritidspedagog och förskollärare. 

Resterande fem har lärarutbildning i botten. Av dessa sju arbetar två stycken som 

speciallärare idag. Alla blev klara med sin utbildning i början på nittiotalet vilket visar att de 

har lång erfarenhet i sin lärarroll. Två av sju lärare har erfarenhet från hela lågstadiet upp till 

mellanstadiet. Alla lärare har tidigare arbetat traditionellt med ljudningsmetoden och tränat 

fonologisk medvetenhet, kombinerat med helordsmetoden. Det har varit vanligt att presentera 

en bokstav i veckan och att följa en läslära, dvs. läsebok. Alla lärare har anpassat sig efter 

rådande skolas läs- och skrivinlärningstraditioner.  

Idag kombinerar lärarna ljudningsmetoden och helordsmetoden. Alternativa verktyg används 

som ett komplement i läs- och skrivundervisningen, bl.a. för att stärka den fonologiska 

medvetenheten, samt skriv- och läsförmågan. 
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Verktygen lärarna använder är framförallt lärplattor och datorer med tangentbord. Projektor 

och interaktiv tavla används till viss del också. Programmen alla lärare använder är talsyntes 

(Clareoread och skolstil), rättstavnings- och ordbehandlingsprogram.  

Flera lärare fortsätter med bokstavsgenomgång i början, men släpper det efter hand. 

Anledningen är att ge de elever som saknar bokstavskännedom en bra inledning på årskurs ett, 

så att även de ska känna att de kan bidra i skrivprocessen. De använder både läsläror och 

andra typer av texter, så som fakta och skönlitteratur.  

Så gott som alla lärare använder pennan mindre i årskurs ett, skrivandet sker på tangentbordet. 

Finmotorik tränas på flera olika sätt. Eleverna bygger t.ex. med pärlor och med små 

Legobitar. 

Lust och Motivation  

 

I studien framkom flera underkategorier när det gäller lust och motivation till att lära sig läsa 

och skriva. Dessa är glädje, självförtroende och inkludering. 

Glädje 

 

Det är motivationshöjande att använda datorn eller lärplattan, när man lär sig läsa och skriva, 

vilket vi observerade vid ett flertal tillfällen. Alla elever kunde under långa perioder arbeta i 

stort sett med samma sak utifrån sin förmåga och sitt intresse. Alla elever fick en möjlighet att 

bli glada och stolta över sina arbeten. ”Det lyser i elevernas ögon. Ja du såg ju själv när du var 

med i klassrummet. De vill ju inte sluta jobba” berättar lärare O. 

Lärarna utryckte att de alternativa verktyg som användes bidrog till en ökad arbetsglädje, som 

tog sig uttryck i en större lust och nyfikenheten kring att lära sig läsa och skriva. Lärare B. 

säger att hon sällan hör någon elev säga ifrån om att jobba med datorn. 

Vid ett observationstillfälle vid lektionens slut fick några elever läsa upp sina sagor som de 

arbetat med under lektionen. Man kunde se hur glädjen och stoltheten lyste i deras ansikten, 

när klasskamraterna visade sin uppskattning. När det var dags för rast protesterade eleverna 

högt och tydligt och flera visade besvikelse och sa att de inte ville gå ut på rast. 

Självförtroende 

 

Lärarna upplevde att elevernas självförtroende kring läs-och skrivinlärningen ökat och gav 

flera exempel på det. De beskrev att fler elever ville både läsa och visa upp sina texter oftare 

än tidigare. De flesta elever var stolta över sina arbeten, vill ta med dem hem och visa sina 
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föräldrar. Det gav en naturlig koppling till hemmet och har bidragit till att föräldrar fått en 

större inblick i det dagliga arbetet. ”Vi har fått en naturlig mottagare för texterna, där elevens 

text hamnar i fokus på ett annat sätt. Nu är nästan alla elever stolta över de texter vi sätter upp 

på väggen” menar hon. Självförtroendet ökar när eleven känner att de verkligen lyckats. Flera 

lärare beskrev att det förr kunde det vara lite utlämnande att sätta upp elevers texter vars 

handstil mer eller mindre var oläslig  

Förr upplevde jag att eleverna jämförde sig mer med varandra hur långt och hur 

mycket text de skrivit för hand. Idag ges alla elever större möjlighet att få lyckas 

och att få lägga energi på skrivandet och på innehåll, istället för på handstilen. 

Just att få skriva det man tänker och så att det blir lika snyggt som för alla andra, 

berättar lärare G. 

 

Vid ett observationstillfälle kom en elev fram till oss och uttryckte oss ”Kolla vad långt jag 

skrivit, nästan hela sidan!” 

Inkludering 

 

Det var väldigt tydligt i materialet att lärarna upplevde att det var lättare att möta eleverna där 

de är, att utmana och anpassa undervisningen efter var och ens förmåga med hjälp av de 

alternativa verktygen.  

Vi är olika och lär oss på olika sätt och det gäller att hitta alla barnen där de är. 

Utmana och inspirera dem för att inte tappa barnens motivation. Det här gäller 

också de duktiga eleverna. Erbjuder vi olika redskap och inlärningsmetoder är 

det större chans att barnen accepterar varandras olikheter och se det som styrkor 

vi lär ju oss på olika sätt och vi behöver träna på olika saker, framhåller lärare T. 

 

Att arbeta enskilt eller i par vid lärplatta eller dator ger en omedelbar feedback till eleven, 

vilket var genomgående under alla observationstillfällena. Vid enskilt arbete iakttog vi att 

flera elever fick arbeta med det de behöver utveckla och även vill träna på, utan att det blir 

synligt för alla andra elever vad som händer på datorn eller lärplattan. Alla elever även de 

duktiga använder sig av talsyntes, vilket gör att det blir naturligt att använda sig av det och 

därmed motivationshöjande för de elever som vekligen är i behov av det.  

Vid observationerna kunde vi se hur läraren gick igenom dagens lektion genom att använda 

sig av projektorn. Under lektionen använde eleverna datorer eller lärplattor och under arbetet 
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kunde de elever som önskade använda sig av talsyntes via hörlurar. Det finns 

stavningsprogram i alla datorer. Vi iakttog en flicka som ljudade högt och tydligt samtidigt 

som hon hör ljuden i sina hörlurar. Hon är fullt koncentrerad och stör inte övriga eftersom de 

också sitter med hörlurar. 

Som observatörer upplevde vi att det var ett accepterande och positivt arbetsklimat i alla elev 

grupper. Det var inget konstigt att man tränade och lärde sig på olika sätt.  

Lärare B uttryckte sig spontant och sträckte ut armarna under en lektion när hon gick runt och 

gav eleverna hjälp och stöd: ”Så här ska det vara i mitt/vårt klassrum. Jag försöker skapa en 

ram för eleven att hålla sig till, att det är okej att göra fel. Vi hjälper varandra att rätta till det 

som är fel”. Vid våra observationer kunde vi se flera lärare som tydligt både med tillsägelser, 

uppmuntringar och med kroppsspråk visade för eleverna vilket arbetsklimat som skulle råda i 

deras klassrum. De eftersträvade ett klimat som bygger på att man hjälper varandra och 

accepterar varandras styrkor, svagheter och olikheter.  

Lärarnas upplevelse av inkludering, glädjen och elevernas större självförtroende har bidragit 

till att de upplever att deras arbetssätt har gett resultatet att eleverna både läser snabbare och 

vill läsa mer, vilket de tydligt beskrev. Eleverna har utvecklat sin läsförmåga betydligt 

snabbare än tidigare, menar de. Fler elever behöver svårare och mer textmassa. Lärarna 

beskriver att antalet svaga läsare minskat och att färre elever behöver stöd av speciallärare. 

Vår speciallärare har vid ett flertal tillfällen uttryckt att hon sett ett mönster. Hon 

har märkt att TIL(tidig intensiv läsning) stödet har minskat hos ettorna. Jag vet 

ju inte om det beror på arbetssättet men det är ju jätte bra och ett kvitto på att 

man som lärare undervisar rätt, beskriver lärare R. 

 

Lärarna menar att den ökade motivationen och arbetsglädjen också tar sig uttryck i att 

eleverna skriver texter med ett helt annat innehåll. Innehållet blir viktigt och handstilen får 

mindre betydelse. Det kom fram att eleverna har blivit mer medvetna om både stavning och 

meningsbyggnad, en nyfikenhet kring språkets uppbyggnad. Vilket ledde till både längre 

texter med ett helt annat innehåll. ”Det är lättare för alla, även skribenten att läsa sin egen 

text. Ingen sticker ut med oläslig handstil och nu slipper de lägga energi på att läsa och själv 

försöka förstå vad man skrivit”, säger lärare G. 
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Lärarna var rörande överens om att just deras arbetssätt medför att fler elever känner sig 

inkluderade. Talsyntesen var det viktigaste programmet för att ge alla möjlighet att utveckla 

den fonologiska förmågan och lära sig läsa och skriva. Lärare T. betonar ”Tänk om alla elever 

erbjuds möjligheten att använda talsyntes, då bidrar det till att flera elever känner sig 

inkluderade.” 

Hinder med alternativa verktyg 

 

Några lärare gav uttryck för att motivationen, nyfikenheten var mer riktat till att få använda 

ett program eller en lärplatta som inte är kopplad till läs- och skrivinlärningen, utan blev mer 

ett görande utan bakomliggande tanke. Vid ett par tillfällen kunde vi iaktta hur ett par elever 

kunde växla program vid arbetet med olika appar, utan att läraren uppfattade det. När läraren 

närmade sig så bytte eleven snabbt tillbaka. 

Det finns en risk att lämna eleven ensam med sin träning och tro att lärplattan 

ska göra jobbet. Det krävs att läraren sitter med och instruerar eleven. Risken är 

annars att eleven bara drar med fingret tills det blir rätt. Det är så viktigt att 

pedagogen deltar i samspelet och handleder. Det får läraren inte glömma bort, 

betonar lärare E. 

Lärare O. berättar för oss att hon är försiktig med att lyfta in datorer i sin undervisning från 

början. Hon menar att det är av stor vikt att eleverna först får kunskaper om hur man skriver. 

Här måste lärare handleda och visa tydliga exempel, anser hon. ”Vad är ett ord och en 

mening? Hur skriver man egentligen en saga? Vi diskuterar och samtalar gemensamt om en 

sagas uppbyggnad, hur den kan börja, hur den kan hänga ihop innan de själva får skriva”, 

berättar hon med inlevelse. Hon lägger stor vikt på att arbeta tillsammans med eleverna där 

det gemensamma arbetet får visa eleverna hur de sedan ska gå tillväga när de själva eller i 

mindre grupp ska göra samma sak. Hon poängterar att det kan vara en risk att tro att bara för 

att eleverna fått sagor upplästa så behöver det inte betyda att de vet hur man ska skriva. 

Sammanfattande analys lust och motivation  
 

När det gäller lärarnas upplevelser kring motivation beskrev de flera olika situationer. 

De upplever att alternativa verktyg bidragit till ökad motivation och lust att lära sig läsa och 

skriva. De beskrev att de upplevde att elevernas självförtroende generellt hade ökat och att de 

tycker att alla elever känner sig inkluderade. De uttryckte att arbetssättet gynnade fonologiskt 
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svaga elever, samt elever som hade problem med finmotorik. Effekten var tydlig när det gäller 

utveckling av läsförmågan, då de flesta lärare ansåg att de behövde mindre speciallärartid. 

Alla lärare ansåg att eleverna publicerade längre texter med en djupare och ökad språklig 

medvetenhet. Lärarna beskrev att de upplevde att elevers stolthet kring det de åstadkommit 

ökat, som i sin tur bidrog till stärkt självförtroende. Lärarna upplevde att det var lättare att 

möta eleverna där de befann sig i sin inlärning och anpassa läs-och skrivuppgifter efter deras 

förmåga. Samtidigt delgav vissa lärare att de kände en oro kring en övertro på att olika 

program och verktyg ska vara lösningen på lässvaga elevers inlärning och att de lämnas 

ensamma, utan att direkt handledning ges. 

Bruner (1971) beskriver fyra olika inre motivationskrafter. Dessa är nyfikenhets- kompetens-

identifikations-och ömhetsmotivet. I våra observationer såg vi exempel på nyfikenhetsmotivet 

vid ett flertal tillfällen. Elever visade både en nyfikenhet, ett intresse och fokusering kring 

uppgiften när de fick möjlighet att arbeta med alternativa verktyg. Här fanns också exempel 

på kompetensmotivet där vi såg en tydlig drivkraft hos så gott som alla elever. Det fanns en 

vilja att vara kunnig, lika kunnig som andra, att öka sin kompetens. Eleverna ställde frågor 

och undrade hur klasskamraten hade tänkt, vilket visade ett tydligt intresse att efterlikna det 

som vi tolkar ingår i Bruners identifikationsmotiv. Eleverna visade en vilja att ingå i ett 

socialt sammanhang, att vara som alla andra, känna tillhörighet och ingå i gruppen, detta 

härleder vi till Bruners ömhetsmotiv.  

 

Viljan att göra inlärningen lustfylld och lekfull betonade alla lärarna var av stor vikt De 

delgav att fantasi och lek bidrog till att fånga elevernas intresse och motivation. Vygotskij 

(1995) menar att leken, fantasin och kreativiteten kopplad till olika inlärningssituationer 

skapar god inlärning. Lärarna använde sig av fantasifulla och lekfulla aktiviteter för att fånga 

elevernas intresse. Eleverna lockades att träna på olika språkliga moment på ett lustfyllt sätt, 

som ledde till stor glädje och engagemang hos eleverna. Taube (1980) anser att elevens 

självbild kan vara avgörande för inlärning. Ur ett sociokulturellt perspektiv kunde vi se och 

uppleva att lärarna skapade en miljö där eleverna fick möjlighet att utveckla en positiv 

självbild. Där läraren var en positiv förebild och tydligt visade hur man bemöter varandra i det 

sociala samspelet. Lärarna använde sig av eleverna som resurs åt varandra för det 

gemensamma lärandet. Säljö (2000) och Vygotskij (1995)  anser att lärandet gynnas av den 

sociala interaktionen mellan eleverna och på rätt sätt kan eleverna vara varandras stöttor och 

ge varandra nya tankestrukturer. I detta samspel och delaktighet med andra skapas både ny 

kunskap och motivation. På så vis når eleverna längre i sitt lärande och utvecklas proximalt 
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(Vygotskij, 1995). För att få till detta krävs enligt både Bruner (2002) och Taube (2007) att 

läraren skapar en klassrumssituation och en miljö som är accepterande och kontrollerad för att 

ge alla elever goda chanser till eget lärande och i lärandet med andra.  

Pojkars och flickors lärande 

 

Under denna rubrik framkom underkategorierna teknik, finmotorik, uthållighet och fonologisk 

medvetenhet. 

Lärarna använde begreppet generalisering när de beskrev sina upplevelser av pojkars och 

flickors inlärning. Vilket de var tydliga med att framföra att de inte var bekväma med. De 

beskrev att de ibland gjorde generaliseringar kring handstil, tekniska kunskaper och läs- och 

läsförmåga. ”Det är så lätt att göra generaliseringar mellan pojkar och flickor. Man har 

omedvetna förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara. Ja till exempel att pojkar har 

svårare att skriva fint och skriva längre texter”, förklarar lärare R.  

Teknik 

 

Lärarna tycker att deras val av arbetssätt, där alternativa verktyg ingår gynnar både pojkar och 

flickor. Lärarna ser att alla elever tycker det är lika roligt och inspirerande att använda 

alternativa verktyg.  

Det framkom också i materialet att detta arbetssätt kan vara gynnsamt för flickor. Lärarna 

beskrev utifrån deras tidigare upplevelser att flickor inte alltid är intresserade av teknik. De 

valde att använda penna och papper oftare och var mer intresserad av att skriva fint.  

 För att träna upp finmotoriken har lärarna använt sig av olika metoder. Vi observerade att 

eleverna fick träna finmotorik med hjälp av att bygga med Lego och trä pärlor. Alla var lika 

engagerade. ”Flickor väljer idag lika ofta som pojkar att bygga, skapa med Lego. Det är lika 

vanligt att pojkar trär halsband och gör smycken. Det har jag inte upplevt att de gjort 

tidigare”, berättar lärare M. 

Finmotorik 

 

Alla lärare beskrev att alternativa verktyg framförallt är gynnsamt för pojkar som har sämre 

handmotorik än andra. Här kopplar lärarna ihop handstil med självförtroende. Flera lärare 

poängterar att AV framförallt påverkat pojkars självförtroende. Pojkar som tidigare haft något 

svårare att formulera sig i skrift, som är i finmotoriska eller fonologiska svårigheter. De har 

nu lättare att lyckas. då AV kompenserar hindren. De upplever och berättar att de tycker sig se 
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att pojkarna idag har ett generellt större självförtroende när det gäller att skriva texter och 

visar en annan stolthet kring det de gjort. 

Det här arbetssättet gynnar pojkar med dålig handmotorik. De har ju lika mycket 

att berätta som flickor men handen orkar inte och de ger då lättare upp. Detta 

arbetssätt ger pojkar en möjlighet att få uttrycka känslor och färdigheter på ett 

annat sätt i sina texter. När finmotoriken tidigare kan ha varit ett hinder. Nu får 

de också en chans att måla med språket, poängterar lärare G.  

 

Uthållighet 

 

Under våra observationer kunde vi se lika stor koncentration hos pojkar och flickor. Vi kunde 

se bra samarbeten, fina samspel mellan båda könen. Det var betydligt viktigare med vem som 

placeras med vem, än om det är en flicka eller pojke som samarbetar.  

 Vi iakttog vikten av att få tydliga instruktioner och modeller på hur man går tillväga när man 

ska skriva en saga eller en faktatext. Det ger eleverna en trygghet att veta hur de ska göra, vad 

målet är och bidrar i sin tur till att eleven orkar koncentrera sig i längre perioder. Vi upptäckte 

att när en elev inte vet vad som förväntas av denne så blev den mer orolig. Lärarna beskrev att 

de upplever att pojkars koncentrationsförmåga har ökat vid användning av alternativa verktyg, 

jfr med tidigare, då penna och papper användes i högre grad och orken tog snabbare slut.  

Jag ser att det här arbetssättet helt klart gynnar pojkarna. Deras koncentration är 

mycket bättre nu, än om de får arbeta med en stencil. De glömmer liksom bort 

tiden när de jobbar med lärplattor. Och eftersom vi arbetar med olika 

arbetsstationer så blir arbetssättet varierat och det passar pojkarna att få röra på 

sig och få lite ny energi, berättar lärare M. 

 

Fonologisk medvetenhet 

 

Flera lärare beskrev att de upplevde att de mött fler pojkar än flickor som inte varit 

fonologiskt medvetna. Det menar att det skett en förändring sedan de började komplettera sin 

läs-och skrivundervisning med AV. Där talsyntesen dagligen används och bidrar till att pojkar 

blev mer medvetna om kopplingen mellan fonem-grafem. Det har gett en större fonologisk 

medvetenhet och en snabbare läsinlärning.  
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Nu när jag tittar på årets läsresultat känner jag att jag valt rätt arbetssätt. Jag 

skäms ibland när jag skickar hem A-läseboken när jag vet att de borde få en 

läsebok med både mer och svårare text...Jag har hört av mig till andra skolor och 

frågat om byte av läsläror för att tillgodose elevernas behov, det känns som ett 

lyxproblem, berättar lärare M.   

 

Sammanfattande analys pojkars och flickors lärande 

 

Alla elever oavsett kön tycker om att arbeta med alternativa verktyg, ansåg lärarna. De 

beskrev att pojkar generellt har sämre finmotorik och oftare en svagare fonologisk 

medvetenhet, vilket innebär att pojkar ändå gynnas mest av att använda AV.  

Taube (2007) menar att vi människor bär på outtalade förväntningar på hur vi förväntas agera 

i olika sammanhang. Ofta är det könsbundet. Vår tolkning är att lärarna är medvetna om att de 

har förutfattade, ibland omedvetna förväntningar på pojkar och flickors olika förmåga och 

inställning till alternativa verktyg. Detta kan påverka både flickor och pojkars inlärning och 

ge både sämre och bättre resultat, vilket Taube (1980) beskriver kan påverka elevernas 

självbild. Några lärare beskrev utifrån deras erfarenheter att de sett hur pojkar ibland 

identifierar sig som en sämre skribent, då deras sämre handstil gett upphov till att de ger upp, 

slutar träna och bestämmer sig för att de inte kan. Ur ett sociokulturellt perspektiv bidrar 

alternativa verktyg till att skapa känslan hos eleven att denne har lika stor möjlighet att lyckas. 

Finmotoriken blir inget hinder. På samma sätt kan talsyntesen underlätta och stötta elever med 

svag fonologisk medvetenhet. 

 

Bruner (2002) och Dyste (2004) menar att vi lever i en föränderlig värld och skolan behöver 

anpassa sig efter rådande omständigheter och kultur. Människan behöver ges möjlighet att 

träna att möta denna värld. Vi tolkar det som, när lärarna blir medvetna om sina outtalade 

förväntningar, slutar att göra generaliseringar kring pojkar och flickors behov och kunskaper. 

Då de bortser från kön och erbjuder alla elever möjligheten att använda alternativa verktyg. 

När de låter eleven själv välja. Då ges eleverna möjlighet att möta den nya föränderliga 

världen. I denna värld är det lika vanligt att pojkar trär halsband och flickor bygger med Lego. 

Vilket vi som observatörer fick se många goda exempel av. 
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Interaktion  

 

Lärarna har tydligt uttryckt att de i början var inspirerade av metoden ASL, anpassat den till 

sin elevgrupp och valt de metoder som de själva tror på. En viktig del av ASL är pararbete vid 

skrivandet (Trageton, 2007). Här ser vi att lärarnas åsikter kring just pararbetet går isär. Det 

finns flera olika upplevelser kring elevernas interaktion mellan varandra och hur par- 

samarbetet fungerar och har fungerat. Lärarna har utvecklat egna interaktionsmodeller som 

passar deras barngrupper. Utifrån detta utformade vi underkategorierna: negativ och positiv 

interaktion vid pararbete samt interaktion lärare–elev. 

Negativ interaktion vid pararbete 

 

Det framkom att flera börjat med parskrivning, men upplevt att det inte gav den effekt de 

förväntat sig. Under observationerna kunde vi se att i vissa par blev den ena lite dominant och 

släppte inte in sin kamrat i samarbetet, vilket bidrog till en lägre arbetskoncentration och ett 

tappat intresse och motivation hos den ene. Den som blev utanför tröttnade lite på att inte få 

känna sig delaktig i arbetet och satt och gjorde annat i stället. Lärarna berättade att de började 

med att eleverna fick turas om att skriva vartannat ord eller varannan mening och ha ett 

gemensamt prat kring det de skulle skriva. Men de upplevde att det var svårt att sätta ihop bra 

par. De såg att elever i inlärningssvårigheter oftast bara tittade på, medans elever med 

kunskap och naturlig drivkraft tog över helt och hållet. De hade svårt att anpassa sig efter 

varandras förmåga. Flera lärare menar att eleverna måste bli mer aktiva när de får ta eget 

ansvar. De menar att de kan hjälpa varandra med både innehåll och tekniska lösningar i alla 

fall. Lärare G berättar:  

Vi skriver inte i par längre. Oftast blev en i paret passiv och satt bara och titta 

på, så nu skriver eleverna var och en för sig. Man har möjlighet att samarbeta 

med kompisen bredvid för att få tips och råd kring både stavning och tekniska 

problem...  

 

Vi observerade att vid det enskilda arbetet vi datorn eller lärplattor hade läraren en större 

möjlighet att kunna hjälpa en elev en längre stund. Interaktion förekom mellan elever som inte 

samarbetade i par ändå. Eleverna sökte aktivt stöd hos varandra vid frågor de behövde hjälp 

med. T.ex. hur berättelsen skulle gå vidare eller hur ett ord stavas. En interaktion var extra 
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spännande mellan två flickor vilken en inte talade. Där kunde man se interaktionen dem 

emellan genom nickningar eller se skrivandet som en kommunikationskälla dem emellan. 

Positiv interaktion vid pararbete 

 

Andra lärare delgav att eleverna så gott som alltid arbetade i par, för att lära av varandra. 

Betydligt senare, kunde eleverna få arbeta mer enskilt. Lärarna uttryckte att det krävs arbete 

med att sätta ihop paren för att skapa ett bra samarbete. De utgick ifrån vilka elever som kan 

samarbeta ihop. Lärarna ansåg att det är bra att eleverna får träna på att lyssna på varandra, att 

stå tillbaka och att kunna ge sig. Eleverna lär sig mycket genom att diskutera och prata och 

lösa uppgifter ihop. De lär sig att man kan tänka på olika sätt. De ser att detta samarbete 

främjar inkludering, men menar att det är viktigt att läraren är väl insatt i läs- och skriv 

utvecklingen för att kunna erbjuda olika metoder för olika barn. Som observatör kunde vi vid 

flera tillfällen tydligt se en positiv interaktion mellan eleverna när de samarbetar två och två. 

En skriver och den andra kommer med råd och hjälp. Det stärker elevernas känsla för att 

naturligt kunna ge och ta emot kunskap. Lärare R berättar: 

Man får inte ge upp utan se till att de får träna länge med samarbetsförmågan. 

Det finns så många fördelar med pararbetet. De lär sig att visa hänsyn och 

tålamod genom att vänta på varandra. Att arbeta pojke och flicka vill ju inte alla 

men det är också nyttigt, att upptäcka att man är olika och det är ok. Samtidigt 

ges du möjlighet att träna minnet att komma ihåg vad kompisen sa att jag skulle 

skriva.  

 

Interaktion lärare och elev 

 

Vi observerade att arbetet med alternativa verktyg gav läraren större möjlighet att kunna 

interagera med alla elever på ett helt annat sätt. Alla lektioner introducerades med fokus på 

det gemensamma lärandet. Användningen av interaktivtavla och projektor användes flitigt för 

synliggöra uppgifter och förtydliga instruktioner. Vid introduktionen av lektioner kunde 

läraren stå modell och visa syftet med lektionen och hur undervisningen skulle gå till. Sedan 

kunde läraren gå ett steg vidare och bjuda in eleverna i samtalet för att visa dem hur en kamrat 

tänker om arbetsuppgiften genom att be dem själva ge exempel och förklaringar. Ett par lärare 

frågade även eleverna hur man på bästa sätt samarbetar. Det individuella egna arbetet eller 

pararbetet kom mot slutet av lektionen. 
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Jag tror att genomgången är jätteviktig. Där ska jag som lärare tydligt förklara 

och liksom visa olika steg och visa goda exempel. Först arbetar man 

tillsammans. Sedan diskuterar barnen i par eller i mindre grupp för att sedan 

kunna göra uppgiften enskilt, berättar lärare O. 

 

Sammanfattande analys interaktion 
 

Alternativa verktyg blir en naturlig och ett gemensamt verktyg där eleverna kan samtala kring 

och bearbeta sina texter. Alla lärare upplevde att interaktionen var viktig för inlärning, men att 

den kan se olika ut. Vissa betonade att par samarbetet var mest betydelsefullt. Där eleverna lär 

av varandras kunskaper och olikheter. Andra betonade att alla elever inte har förmåga att ta 

ansvar i pararbetet. De gynnas av att arbeta enskilt. Då måste de ta eget ansvar, men de har 

fortfarande stöd av gruppen och är varandras stöttor och inspiratörer. Alla var överens om att 

lärarens ömsesidiga interaktion med eleverna var avgörande för att fånga elevernas intresse 

och motivation. Där lärarens höga förväntningar, upprättande av ett tillåtande arbetsklimat, 

där olikheter inspirerar, var grunden till utvecklingen av ett positivt socialt samspel mellan 

eleverna. Målet var att alla elever kände sig inkluderade. 

Vygotskij (1995) förespråkar det sociokulturella perspektivet vid inlärning. Där delaktigheten 

är grunden till att skapa motivation. Eleverna var inkluderade i undervisningsgruppen oavsett 

förmåga, oavsett enskilt-, par- eller grupparbete. Att lära tillsammans av varandra innan du lär 

självständigt är gynnsamt för alla elevers kunskapsutveckling, menar Säljö (2000). Genom att 

skapa engagerade samtal vid genomgångar, stå modell och vara förebild och visa goda 

exempel kan läraren ge eleven en förståelse för hur de ska gå till väga vid arbetet, anser hon. I 

Vid våra observationer av lärarens genomgångar såg vi tydligt hur det sociokulturella 

perspektivet genomsyrade klassrummet. Elevens egna kunskaper och erfarenheter utnyttjades 

som resurser i läs- och skrivundervisningen. Eleverna fick tydliga strategier för hur man ska 

befatta sig med uppgiften. En stegvis inlärning från att lyssna på läraren och ta del av 

kamraternas tankar. För att sedan arbeta gemensamt och slutligen arbeta självständigt.  
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Diskussion  

Forskningsansats och metodval  

 

Vårt syfte har varit att fördjupa och vidga förståelsen för lärarens upplevelse av alternativa 

verktyg. Få syn på deras didaktiska strategier kring användning av alternativa verktyg. Hur de 

påverkar elevers läs- och skrivundervisning i skolan. Att försöka fånga och uttrycka lärarnas 

upplevelse, deras livsvärld enligt fenomenologin. (Hussler, 1989) har inspirerat vår studie. Vi 

är öppna med att det är första gången vi genomför en studie av denna grad, samt att vi har 

erfarenhet av läraryrket. Valet att genomföra både observationer och kvalitativa intervjuer för 

att få en djupare helhetsbild och sedan analysera dem har varit relevant för vår studies syfte. 

Det har påverkat djupet i analys och tolkning av den insamlade datan (Stukát 2011). 

Urval  

 

De kriterier som var avgörande för deltagandet i studien, var att läraren skulle ha erfarenhet 

från olika läs- och skrivinlärningsmetoder, samt arbetat med alternativa verktyg i sin 

undervisning. Detta begränsade vårt urval, då studien genomfördes i en och samma kommun. 

Trots det fick vi ta del av en stor spridning av erfarenheter och upplevelser. Hade vi gjort ett 

slumpmässigt urval hade vi kanske inte fått syn på vårt syfte och fått svar på våra 

frågeställningar i lika stor omfattning som nu, när vi valt att göra ett strategiskt urval. 

Studiens kvalitet  

 

Vi har följt Fejes och Thornbergs (2009) beskrivning av Kvales kvalitativa analysmodell. Vår 

ambition har varit att följa modellen för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. I vårt 

analysarbete märkte vi att vi fick hoppa mellan de olika stegen fram och tillbaka för att inte 

missa något vid tolkning. Det har varit svårt att plocka bort intressanta utsagor som inte varit 

relevanta för vår studie. Det har ibland varit svårt att dela upp och skapa teman, skapa delar av 

helheten och skapa helhet av delar. Lärarnas upplevelser kan passa in på flera olika områden. 

Ett tema kan vara förutsättning för ett annat tema, en upplevelse kan vara förutsättningen för 

en annan upplevelse. En utmaning har varit att kategorisera alla lärares olika upplevelser utan 

att värdera. 

Vi har tagit del av Larssons kvalitetskriterier (2005) i både granskning och i analysarbetet. Vi 

har haft som ambition att vara objektiva och noga med att inte låta våra egna värderingar och 
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erfarenheter färga studien, vilket Larsson (2005) beskriver kan vara en fara när man forskar i 

sin egen miljö. Vi anser att vårt resultat ger ett tillskott inom teorin då vi fått fler kunskaper 

om hur lärare upplever att alternativa verktyg kan påverka både lust och motivation, pojkar 

och flickors lärande samt interaktion.  

 

Studiens validitet och reliabilitet  

 

Stukát (2011) anser att validitet, giltighet ökar ju fler undersökningsmetoder man använder. 

Vi valde två metoder, intervju och observation för insamlingen av data, vilket vi tror ökar 

studiens validitet. Vi spelade in intervjuerna och kunde vid flera tillfällen både lyssna på dem 

och läsa våra transkriberingar. Vilket i sin tur bidrar till en djupare analys och tolkning. 

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att forskningsintervjun ska vara ett professionellt samtal 

där kunskap konstrueras i en interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade. Därför var 

vi noga med att upprätta en intervjuguide med öppna frågor som grundades på våra 

frågeställningar. Avsikten var att våga vänta in och lyssna till det som lärarna berättar för att 

vi skulle få en djupare förståelse av fenomenet alternativa verktyg. 

 

Larsson (2005) beskriver i sin artikel att forskaren omedvetet kan påverka både lärare och 

dess tolkning av den gjorda studien. Forskaren ska hålla i beaktande att lärarna kan 

tillrättalägga svaren efter det de tror att forskaren förväntar sig att få höra, vilket då ger sämre 

reliabilitet/tillförlitlighet. Målet har varit att försöka hålla sig så neutral som möjligt utan att 

värdera för att få så rättvisande och jämförbara svar som möjligt. Troligen har vi ändå 

påverkat lärarna på något sätt utan att vara medveten om vårt minspel, kroppsspråk och våra 

uttryck. I transkriberingen upptäckte vi att vi vid ett tillfälle förtjust utropade ”Vad bra!”.  

 

Användningen av halvstrukturerade intervjuer där vi byggt upp olika teman utifrån syfte och 

frågeställningar hjälpte oss att fånga lärarens upplevelser och erfarenheter. I vårt resultat har 

vi plockat ut direkta citat och observationer, för att beskriva, visa och stärka lärarens 

upplevelse.  

När det gäller tidigare forskning inom området har vi sett att vårt resultat till stor del stämmer 

överens inom forskningsområdet. Detta menar Larsson (2005) är ett gott tecken på 

tillförlitlighet. 
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Genom att först observera undervisningen har vi fått möjlighet att inte bara få höra lärarnas 

upplevelse utan också fått se och kunnat skaffa oss en egen bild av undervisningen. För att 

minska vår egen påverkan på situationen har vi försökt att sitta långt bak i klassrummet. 

Ibland har vi varit tvungna att förflytta oss för att kunna studera vad som skett i olika delar av 

klassrummet. Vi har ändå haft som ambition att hålla oss i bakgrunden och inte störa. Vårt 

fokus har legat på att observera hur läs- och skrivundervisning med alternativa verktyg kan 

bedrivas och hur de påverkar lust och motivation, pojkar och flickors lärande, samt 

interaktion. Trots att vi tydligt talade om för eleverna att vi bara skulle sitta och studera 

undervisningen och skriva ner vad som hände vid observationerna märkte vi att vid ett par 

tillfällen hade eleverna svårt att acceptera detta. De sökte vår uppmärksamhet och tilltalade 

oss vid ett par tillfällen, då var det svårt att ignorera dem. 

 

Hur vi skriver är en reflektion av vår egen tolkning, baserad på vår kulturella, sociala, kön, 

klass och politiska åskådning som färgar hela undersökningen, betonar Cresswell (2013). De 

kvalitativa forskarna måste acceptera detta och vara öppna med det i sin text. Först då blir en 

kvalitativstudie kvalitativ, anser han. Därför försökte vi under hela forskningsprocessen vara 

medvetna om och reflektera över vår egen roll i processen. Vi ställde oss frågan hur våra 

erfarenheter som aktiv lärare påverkar vår datainsamling, vår roll som observatör och 

intervjuare. Vår tolkning av analys samt resultatbeskrivning.  

 

Göransson och Nilholm (2009) lyfter precis som Stukát (2011) upp problemet kring 

generalisering vid tolkning av svaren i en kvalitativ studie, speciellt när inte urvalet är 

tillräckligt stort. Vi är medvetna om att vårt låga urval av sju lärare och tio observationer 

påverkat vårt resultat, då det kan bli lättare att omedvetet göra generaliseringar. Fler lärare 

och observationer i olika kommuner hade ökat generaliserbarheten för undersökningen. 

 

Resultatdiskussion 

 

I följande diskussionsdel diskuteras utvalda delar av resultatet med bakgrund i studiens syfte. 

Här kopplar vi resultatet till tidigare forskning.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där lärandet sker i ett samspel med andra ser vi tydligt 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv att de alternativa verktygen kan vara motivationshöjande. 

Skapa en större lust till att lära sig läsa och skriva oavsett om man är pojke eller flicka, vilket 
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även forskning visar. Tjernberg (2013) och Giotta (2002) menar att undervisningen i högre 

grad bör utgå från elevernas inre motivation, intresse och den iver att lära som alla barn bär 

med sig till skolan. Det sker genom att skapa trygga relationer mellan lärare och elever. Det 

måste även finnas en ömsesidig respekt mellan alla, oavsett roll i klassen, anser de. Där 

läraren handleder i det sociala samspelet och har ett motiverande arbetssätt. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv pekar även Genlott och Grönlunds (2013) studie på hur viktig 

interaktion mellan eleverna är för att de ska komma längre i sin kunskapsutveckling. Då de 

utnyttjar varandras kunskaper och ger respons på varandras arbeten. Vygotskij (1978) menar 

att barn lär av varandra i ett socialt samspel, genom att imitera andra barn som redan kan. 

Barn kan på så vis utvecklas långt mer om de får ta del av andras idéer och tankar.  

 

Även om lärarna uttryckte att både flickor och pojkar tycker att det är lika lustfyllt att arbeta 

med alternativa verktyg så framkom det i resultatet av vår studie att just pojkar gynnas av 

användningen av alternativa verktyg. Speciellt pojkar som är i finmotoriska och i fonologiska 

svårigheter. Lärarna upplever att pojkar numera är mer motiverade till att lära sig läsa och 

skriva. De visar ett större självförtroende och en större stolthet kring sina arbeten, när de får 

använda AV som kompensatoriska verktyg. Damsbys (2008), Samuelsson (2009), Föhrer och 

Magnusson (2003) visar i sina studier det positiva med att erbjuda och använda alternativa 

verktyg till alla elever så att det blir ett naturligt inslag i klassrummet och inte utpekande för 

vissa. Studiens resultat påvisar en tydlig tendens att lärarna anammat detta och skapar en 

känsla hos elever att alla ska känna sig inkluderade. Eleverna arbetade efter sin förmåga och 

ingen visade att det var konstigt att man tränade och lärde sig på olika sätt eller använde olika 

alternativa verktyg och metoder. I vår kommande roll som speciallärare visar detta resultat att 

alternativa verktyg är ett effektivt hjälpmedel. Hur gynnsamma alternativa verktyg kan vara i 

undervisningen och i elevers lärande. Vi tolkade att lärarna lärt sig flera olika undervisnings- 

och läsmetoder under årens lopp. De kunde anpassa metoder efter elevernas behov, vilket 

även det öppnar upp för ett inkluderande arbetssätt. Det handlar inte om man ska använda 

alternativa verktyg utan snarare hur man använder dem. 

Resultatet av studien visar att interaktion kan se olika ut. Den kan ske i par, vid enskilt arbete 

där eleverna ändå kan hjälpa varandra och i en större grupp. Ett positivt samspel uppstår inte 

automatiskt utan kräver handledning och påminnelser. För att få till en positiv och 

kunskapsutvecklande interaktion behöver läraren visa tydligt hur det går till när man hjälper 

varandra. Fouganthine (2012) anser att klasslärarna har en viktig roll i utformandet av en 
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accepterande klassrumsmiljö. Det är ingen kunskap som elever har från början. Vårt resultat 

pekar på att det kräver tid och uppmuntran av läraren så att även eleverna upplever fördelarna 

med att interagera och får varandra att växa. Läraren behöver påminna, visa och stötta. Ibland 

är elever uppslukade av sitt eget arbete vid datorn eller lärplattan så att de inte har lust att 

hjälpa varandra. Därför anser vi att det är viktigt att läraren tillsammans med eleverna 

upprättar ett bra stöttande klassrumsklimat. Får man till en god interaktion skapar läraren 

upplevelsen av delaktighet och tillhörighet hos eleverna.  

Resultatet lyfter även hinder kring användningen av de alternativa verktygen i 

undervisningen. Lärare berättade att de upplevde vissa svårigheter kring alternativa verktyg, 

när man som lärare förlitar sig på att verktyget ska göra jobbet utan ge eleven handledning. 

Då eleven lämnas och ska träna själv. Kjällander (2014), Mac Arthur (2009) och Damsbys 

(2008) forskning visar just faran med detta. De menar att det ställer krav på en medvetenhet 

kring användningen av alternativa verktyg i lärarens undervisning. Kroksmark (2013) betonar 

att alternativa verktyg inte kan ersätta alla kvalitéer som skolan kan erbjuda t.ex. lärandet i ett 

socialt sammanhang, det fysiska mötet mellan eleverna. Där dialog och samspel mellan 

eleverna inte går att ersättas med teknik.  

Vårt resultat visar att lärarnas ambition är att använda alternativa verktyg som ett stöd och 

komplement i läs-och skrivundervisningen. Ett redskap för att eleven ska få möjlighet att 

utveckla sitt lärande utifrån sin nivå och kompetens. Digitaliseringen av skrivandet påverkar 

textproduktionen och elevernas texter. Lärplattan och datorn underlättar skrivandet rent 

fysiskt. Det leder till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i 

jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som 

skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer 

korrekta. Det gör att eleverna kan lägga mer energi på textinnehåll och grammatik. De 

behöver inte kämpa för att få bokstäverna att se rätt ut och de får ett resultat de är nöjda med. 

Detta möjliggör att lärarna kan ställa högre krav på vidareutveckling av texterna både vad 

gäller innehåll och form, samt anpassa efter varje elevs förmåga och t.o.m. utmana de 

skrivkunniga eleverna ytterligare. Lärarna tyckte också att eleverna blev mer fonologiskt 

medvetna. Skrivglädjen stod i centrum. Lärarnas upplevelse av att fler elever kände sig stolta 

över sina texter resulterar i att elevens självförtroende både bevarades och stärktes, vilket 

Taube (1980) menar är viktigt för kommande inlärning.  
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I vår studie tycker vi oss se att läraren är ett viktigt verktyg i läs-och skrivprocessen. Genom 

att läraren står modell, ger ett tydligt stöd och visar på textstrukturer får eleven en grund att 

arbeta vidare efter. Vi såg tydliga exempel på denna form av stöttning (Säljö, 2000) under 

våra observationer. Det blev en naturlig övergång mellan att lära tillsammans till att lära 

självständigt. Bron mellan detta var interaktionen lärare-elev. Att arbeta tillsammans för att 

gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både för de 

elever kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande, vilket både forskning (Hattie 

2008, Tjernberg 2013) visar och lärarna upplever har stor betydelse. 

Tidigare forskning talar om vikten av feedback (Hattie och Timperley 2007). För att eleven 

ska lyckas. Vi anar att det är den tydliga och säkra läraren, den regelbundna och naturliga 

feedback som eleverna får och ger varandra som också är svaret på att elever lyckas i sin läs- 

och skrivundervisning. Där de alternativa verktygen och metoderna blir ett komplement i 

undervisningen och inte den bärande delen. Det vi tror oss har sett är att läraren, den goda 

stabila förebilden som visar sina elever hur man hittar den rätta vägen, är svaret på god 

undervisning. Så som Askungen och den goda fen. Fen gav Askungen de verktyg hon 

behövde för att kunna lyckas i livet. Så som den säkra, kunniga läraren kan visa eleverna hur 

man använder olika verktyg för att kunna lyckas med sin inlärning. 

 

Avslutande reflektioner  

 

Avslutningsvis utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser vi att arbetet med alternativa verktyg 

för alla elever kan både vara framgångsrikt och inkluderande. De är komplement i 

undervisningen som bidrar till att öka alla elevers motivation och lust till att lära sig att läsa 

och skriva. Vilket i sin tur skapar en känsla hos eleven att alla kan lyckas. Där de alternativa 

verktygen kompletterar och berikar undervisningen, genom att de höjer motivationen, lusten 

att lära hos både pojkar och flickor. Men den tydliga, medvetna och kunniga läraren är minst 

lika viktig. Läraren som poängterar att olikhet är berikande och visar att alla kan lära av 

varandra och som skapar ett positivt klimat. Läraren som handleder, ger väl synliga modeller 

som gör elever delaktiga och uppmuntrar till samarbete.  

 

 



 
 

44 
 

Citatet nedan får sammanfatta och visa lärarnas upplevelse av hur alternativa verktyg 

påverkar både läs-och skrivundervisningen, samt lärandet. 

 

 Jag känner att fördelarna är alldeles för många för att välja bort det här 

arbetssättet, där alternativa verktyg naturligt ingår i undervisningen.  

 

Fortsatt forskning 

 

Lärarna beskriver att eleverna vill läsa mer och att elevernas läsförmåga har utvecklats 

betydligt snabbare. Det skulle vara intressant att genomföra en kvantitativ forskning då man 

mäter effekten av att använda alternativa verktyg som komplement i sin undervisning. Sedan 

jämföra resultatet med en kontrollgrupp. Är det så att deras upplevelse av ökad läs-och 

skrivförmåga visar sig stämma och ger ett kvantitativt och mätbart resultat? Här skulle det 

också vara intressant att göra en kvantitativ studie av elevers stavningsförmåga och mäta den 

språkliga utvecklingen.  

Vidare skulle det vara intressant att fördjupa sig i hinder och utmaningar kring AV. Då alla 

lärare betonade starkt hur de tar kraft och energi av dem. Lärarna beskrev hur skolans snäva 

ekonomiska förutsättningar, tekniska svårigheter, deras egen rädsla och oro över bristande 

kunskaper kring ny teknik utmanade dem. Detta är en intressant fråga och leder också till 

uppslag för vidare forskning.  
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Bilaga 1.  

Hej!  

Vi går sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-, skriv- och 

läsutveckling. Vi ska under denna termin skriva vårt examensarbete. I vårt arbete är vi 

intresserade av lärares upplevelse av att arbeta med alternativa verktyg i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, samt få syn på dennes didaktiska strategier. Vi har genom andra lärare 

hört att du är intresserad av alternativa verktyg (datorer, lärplattor) och använder dem i din 

läs-och skrivundervisning. Det är därför vi kontaktar dig. Vår fråga är om du vill delta i en 

intervju som tar ca 30 min och som inte behöver förberedas av dig. Du får under intervjun 

beskriva dina erfarenheter och upplevelser, ge konkreta exempel ur din vardag, då ni arbetar 

med läs- och skrivundervisning. 

Studien genomförs med observation i klassrummet med lärplattor eller datorer under 

lektionstillfället. Därefter sker en samtalsintervju i direkt anslutning till observationen. 

Intervjun önskar vi spela in för att kunna transkribera den. Det sker för att vi ska kunna 

analysera och jämföra olika lärares erfarenheter. Under observationen gör vi fortlöpande 

anteckningar som kommer att kompletteras med våra upplevelser av det som framträder. Du 

kommer att ha möjlighet att ta del av anteckningarna före intervjun, om du så önskar. 

Det är bara vi som kommer att ta del av dokumentationen. Vill Du kan du få 

frågorna/intervjuguiden i förväg. Vi följer de etiska riktlinjer som ges av Vetenskapsrådet om 

forskning. Vilket innebär att du har rätt att avbryta din medverkan, att materialet bara används 

för vår studie och att materialet avidentifieras, vilket medför att du är anonym. 

Hör av er senast den 26/1 så att vi gemensamt kan boka en tid som passar oss alla. 

Varma hälsningar Yvonne och Victoria 

Kontakt uppgifter: 

Victoria von Carlsburg: 0703-72 49 77 victoria.carlsburg@eskilstuna.se 

Yvonne Manns Andersson: 073-75 83 14 44 yvonne.manns.andersson@eskilstuna. 

Handledare Gunilla Sandberg: gunilla.sandberg@mdh.se  

mailto:.carlsburg@eskilstuna.se
mailto:yvonne.manns.andersson@eskilstuna
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Bilaga 2 

Intervjuguide! 

 Hur använder lärare alternativa verktyg i sin läs-och skrivundervisning? 

 Hur upplever lärare att alternativa verktyg i läs-och skrivundervisningen påverkar 

flickor och pojkars lust, motivation och interaktion? 

Inledning: 

1. Vilken bakgrund, utbildning har du som lärare? 

2. Vilken erfarenhet har du av läs- och skrivundervisning?  

3. Hur arbetade du tidigare med läs-och skrivundervisning? 

Arbetssätt:  

1. Berätta hur du arbetar med läs-och skrivundervisning idag. 

2. Beskriv ditt arbetssätt, ge gärna konkreta exempel. 

3. Berätta varför du har valt att använda alternativa verktyg i din läs-och 

skrivundervisning. 

4. Vilka alternativa verktyg använder du?  

5. Om du jämför ett traditionellt arbetssätt vid läs- och skrivundervisning med att arbeta 

med alternativa verktyg vid läs- och skrivundervisning. Vad upplever du för 

skillnader? 

Lust och motivation 

1. Hur upplever du att alternativa verktyg i allmänhet påverkar lust och motivation vid 

läs- och skrivundervisning? 

Beskriv din egen bild av elevernas upplevelser. Ge gärna exempel. 

Pojkars och flickors lärande  

1. Hur upplever du att alternativa verktyg påverkar pojkar och flickor när det gäller lust 

och motivation vid lärande? Jämför gärna. Ge konkreta exempel från din undervisning 

och grundad ur dina erfarenheter. 

 

 

Interaktion/samspel  
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1. Hur påverkar alternativa verktyg elevers interaktion? Uppstår ett samspel, en 

interaktion mellan eleverna när de arbetar med alternativa verktyg?  

2. Hur upplever du att alternativa verktyg påverkar din interaktion med eleverna? 

Hur kan den se ut? 

Övrigt: Något annat du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

 


