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Abstract 
The purpose of this study was to examine what students themselves think about using computers 

in school. The study was conducted in a school in central Sweden. The students in focus were 

students with reading and writing difficulties, dyslexia or language difficulties such as an other 

native language. A total of eight students were interviewed. The interviews were analyzed using 

thematic analysis. The results showed that students felt that there were both positive and 

negative aspects to using computers in school and that the computer were a valid aid for students 

with reading and writing difficulties/dyslexia. The results also showed that the computer were 

used as a substitut for paper and pen.  

 

Keywords: language difficulties, reading and writing difficulties, dyslexia, high school students, 

computer, support.  



 

 

Förord 
Jag vill framföra ett tack till de elever som medverkade, utan er hade denna studie aldrig kunnat 

bli verklighet. 
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1. Inledning 
Det finns ingen internationell definition kring vad ett läromedel är eller ska vara för något. Ofta 

är definitionen sådan att den syftar till det som producerats för att lära ut på samma sätt som en 

lärobok. Datorn ligger dock utanför detta fält och definieras istället som lärande objekt. Det är 

främst en aspekt som gör att lärobok och dator skiljer sig från varandra och det är att en dator 

kan vara interaktiv. Det behöver inte finnas några statiska bilder utan bilderna kan vara i form av 

rörliga bilder eller lärofilmer. Fler bokförlag har dessutom utökat sina så kallade lärresurser för 

skolorna, där eleverna via datorn läser en bok via en dator, där ljud och bild blandas med text. 

Boken blir då på detta sätt interaktiv med eleverna. Många pedagoger vill anpassa sin 

undervisning till individerna i klassen, vilket även ingår i läraruppdraget. Genom att då använda 

sig av böcker kan detta bli svårare än med en dator, då datorn kan vara mer individanpassad. 

Datorn har förenklat för pedagogen att kunna ta fram material som passar en specifik individ 

(Hylén, 2010). 

 Ett av de första försöken med en-till-en (en dator per elev, se beskrivning under rubriken 

begreppsförklaring) skedde på mitten av 1990-talet i USA, med hjälp av Microsoft som 

sponsrade nästan 1000 skolor. Detta projekt Anytime, Anywhere Learning. Några utvärderingar 

som gjordes av projektet visade att elever höjde sina resultat och att pedagogerna tyckte att det 

var ett positivt sätt att undervisa i skolan. Pedagogerna tyckte också att det var ett bra sätt att 

hjälpa eleverna att nå målen och eleverna blev mer motiverade. Det finns dock undersökningar 

som pekar på det motsatta, där eleverna inte har lärt sig mer när de haft en dator. Det finns 

skolor i USA som lagt ner sina projekt med en-till-en då de upplevde att den tekniska 

problematiken har övervägt över de positiva aspekterna. Enligt Hylén (2010) är det viktigt att 

komma ihåg att resultatet av dessa undersökningar beror på vad för mål skolan haft med 

datorerna. Ser man till att eleverna använt dem till att läsa inför prov finns det en liten eller ingen 

skillnad alls på resultatet på provet, men är det nya kompetenser eller kunskaper inom 

kreativiteten som är i fokus så visar elever som använt en dator bättre resultat (Hylén, 2010).  

 Inom EU har det blivit mer populärt att använda sig av begreppet digital kompetens. Med 

detta menas att en individ är bra på att söka information och vara källkritisk. I detta ingår det 

även att kunna producera komplexa redovisningar samt att kunna söka information och sedan 

kritiskt förhålla sig till vad informationen man funnit innebär (Hylén, 2010).  

 Hylén (2010) pekar mot att pedagoger uttrycker positiva och negativa synpunkter när det 

kommer till att använda sig av datorer i undervisningen, framför allt en dator per elev. Mina 

generella funderingar kring detta landar i, vad tycker eleverna? Hur ser eleverna på datorerna i 

klassrummet? Samtidigt är jag medveten om att Hyléns (2010) fokus ligger på vad pedagogerna 

anser. Jag har många gånger brottats med elever på grund av att de inte använder datorn på det 

sätt som de ska, enligt min åsikt, i min undervisning. Jag har successivt blivit mer och mer 

intresserad av att undersöka detta område då jag anser att det är i mångt och mycket där skolans 

framtida problem kommer att landa. Mitt fokus ligger dock på hur elever i behov av stöd, med 

fokus på de elever som är i läs-och skrivsvårigheter eller i dyslexi-problematik, kan hantera 

informationsflödet som finns i datorn via internet. 
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2. Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa och analysera hur en-till-en kan användas för att stötta 

elever inom gymnasieskolan utifrån deras behov av stöd (språksvårigheter t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi eller annat modersmål), utifrån elevernas eget perspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur och till vad använder valda elever sina datorer i skolan? 

• Anser valda elever att datorn har varit en tillgång för dem i deras behov av stöd (läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi)? 

 

2.2 Begreppsförklaringar 
Här nedan följer ett förtydligande av begrepp som behöver definieras före vidare läsning av 

studien. 

 

2.2.1 Dyslexi 

Dyslexi är en specifik läs-och skrivsvårighet, där det finns en brist mellan färdighet i 

skriftspråket och kognitiv funktionsnivå. Fonologisk problematik kan även finnas med. 

Svårigheter med det skrivna språket är det primära och att det inte ska ha påverkan av syn - eller 

hörselnedsättningar  (Rygvold, 2001). 

 

2.2.2 En-till-en 

Inom skolan innebär en-till-en att alla elever har tillgång till varsin dator som kan användas både 

i skolan och hemma. Idag handlar det ofta om bärbara datorer men det kan även inkludera andra 

tekniska resurser såsom t.ex. surfplattor. Dock finns det ingen direkt definition av vad en-till-en 

innebär i Sveriges skolor (Fleischer, 2013). I denna studie kommer en-till-en att innebära bärbara 

datorer. 

 

2.2.3 IKT 
Informations - och kommunikationsteknologin (IKT) handlar om att digital teknik, såsom dator, 

används som informations - och kommunikationsmedel. Det vill säga använda datorn i 

klassrummet (Svedberg & Lindh, 2009). 

 

2.2.4 Läs - och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är en mer generell skriftspråklig svårighet som innebär att eleven inte 

är i besittning av den skriftspråkliga färdigheten som pedagogen kan förvänta sig i den åldern 

och den årskursen (Rygvold, 2001). 
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3. Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer det presenteras material som inte hör till tidigare forskning men som  

ändå är relevant för studien. Materialet kommer från Skolverket (2011) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), vilka behandlar hur skolan ska stötta 

elever i behov av stöd. Andra delar av materialet behandlar vilka hjälpmedel det finns för skolan 

att tillgå, samt två exempel på pedagogiska modeller som pedagoger kan utgå ifrån vid 

användandet av ny teknik i skolan, framför allt datorn. 

 

3.1 Skollagen, Salamancadeklarationen och läroplanen för 

gymnasieskolan 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolan se till att alla elever når de mål som finns i 

utbildningen och främja alla elevers utveckling. Skolan ska se till alla elevers behov. 

 

  7§ Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 

  deltagit i eller som komplement till denna. (SFS, 2010:800) 

 

Salamancadeklarationen har en mer politisk än rättslig betydelse. Deklarationen handlar om att 

länder, som skriver under, ska ta hänsyn till alla elever och öka engagemanget på skolorna kring 

elever, framför allt de elever som är i behov av stöd. Strävan är att alla elever ska få en bra 

utbildning (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

  4§ …skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras…språkliga och 

  andra förutsättningar. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 16) 

 

  8§ Inom de integrerade skolorna skall barn med barn med behov av särskilt stöd 

  få allt de extra stöd de eventuellt behöver får att de skall kunna undervisas på ett 

  effektivt sätt. (Svenska Unescorådet, 2006, s. 18-19) 

 

Salamancadeklarationen behandlar vad elever i behov av stöd har för rättigheter kring sina 

behov. Alla elever ska ha rätt till en bra skolgång, oavsett om eleven är i behov av stöd eller inte 

(Svenska Unescorådet, 2006). 

 Enligt läroplanen för gymnasieskolan Lgy 11 (Skolverket, 2011), ska skolan ansvara för 

att alla elever får en likvärdig skolgång oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Alla som 

arbetar på en skola ska se till att alla elever får det stöd som de behöver och alla ska samverka 

för att kunna skapa en bra miljö för utveckling och lärande. 

 

  Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

  svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Det är pedagogens uppdrag att anpassa sin undervisning till den enskilde elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2011) 
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 Från skolverket (2014) framförs att oavsett om eleven når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås så har eleven rätt till särskilt stöd. Elever med dyslexi blir därmed ett exempel där 

stödet ska fortsätta även om eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det är även 

viktigt att skolan ser till hur organisationen fungerar kring eleven, vilka pedagogiska metoder 

som används. Det finns två olika former av stöd. Den första, extra anpassningar, kan ske under 

vanlig undervisningstid hos alla pedagoger på skolan. Den andra, särskilt stöd, avser det stöd 

som inte kan ske under den ordinarie undervisningen. Bedömningen om vad som ska kunna ge 

eleven bäst stöd görs utifrån hur eleven utvecklas gentemot kunskapskraven. Skolan bör även 

hålla en kontinuerlig kontakt med hemmet för att förklara angående stöd utifrån de två olika 

formerna, samt kontinuerligt kommunicera med eleven och förklara vad de olika stödinsatserna 

innebär, detta utifrån elevens mognad och ålder. 

 

3.2 Modeller för undervisning med ny teknik i klassrummet 
Pedagoger som har inkluderat datorn i klassrummet får även större effekt på elevernas 

utveckling i klassrummet. Färdigheterna som utvecklas är bland annat samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga och förmåga att planera sitt lärande. Ett effektivt användande av en 

dator innebär att eleverna själva känner att uppgiften blir mer meningsfull. Resultatet blir då att 

läroprocessen blir förstärkt och mer utvecklad (Skolinspektionen, 2011-09-05). När en-till-en 

ska införas eller redan har införts i en skola, anser jag att det kan vara bra för pedagogerna att ha 

en modell som gemensam central punkt att gå tillbaka till, detta för att kunna se till att eleverna 

upplever att datorn fungerar som undervisningshjälpmedel. Nedan följer två modeller som 

pedagoger kan använda sig av. 

 

3.2.1 TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge 
Modellen TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge grundar sig på Lee 

Shulmans tankar kring hur pedagoger uppfattar hur teknologin och pedagogiken hör ihop och 

hur man som pedagog kan arbeta med dessa för att effektivisera undervisningen (Koehler & 

Mishra, 2008). Det finns tre huvuddelar i denna modell (se figur 1). Den första är Content 

Knowledge (ämneskunskap) (CK). Denna del handlar om ämnet som pedagogen ska undervisa i. 

Den andra är Pedagogical Knowledge (pedagogisk kunskap) (PK). Denna del behandlar vilken 

pedagogisk kunskap pedagogen har, det vill säga vilken process och vilka praktiska metoder som 

finns för undervisning. Den tredje är Technology Knowledge (teknisk kunskap) (TK). Denna del 

handlar om hur en dator kan användas i klassrummet samt hur ny teknologi kan anpassas till 

undervisningen (Koehler & Mishra, 2008). Dessa tre huvuddelar kan sedan kombineras för att 

skapa överlappningar (se figur 1). Dessa överlappningar blir då områden som pedagogen kan 

röra sig i när det gäller professionen och undervisningen. Den första överlappningen är Content 

Knowledge (CK) och Pedagogical Knowledge (PK). Det skapar då området Pedagogical 

Content Knowledge (PCK). Detta område handlar om att ämnet som pedagogen undervisar i 

behöver en viss pedagogik, ett visst sätt att undervisa för att eleverna ska förstå (Koehler & 

Mishra, 2008). 
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Figur 1: Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org 

 

Den andra överlappningen är Content Knowledge (CK) och Technological Knowledge (TK). 

Denna överlappning skapar Technological Content Knowledge (TCK). Detta innebär att 

pedagogen använder datorn för att kunna undervisa i sitt ämne, att pedagogen inkluderar datorn i 

sin undervisning. Detta område handlar också om att pedagogen använder rätt teknik till rätt 

situation och att pedagogen vet vilken teknik som passar bäst för just den situationen (Koehler & 

Mishra, 2008). Den tredje överlappningen är Technological Knowledge (TK) och Pedagogical 

Knowledge (PK). Denna överlappning skapar området Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK) som handlar om att pedagogen förstår skillnaden i lärandet vid användningen av olika 

former av teknik i undervisningen. Detta innebär att pedagogen behöver förstå både fördelar och 

nackdelar med en viss teknik (Koehler & Mishra, 2008). Den fjärde och sista blir då en 

kombination av alla tre delar, Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). I denna 

överlappning av delarna är alla inkluderade och alla bygger på varandra. Det vill säga att för att 

få bra undervisning behöver pedagogen kunna sammanbinda alla delar. Tekniken måste fungera 

med ämnet, ämnet måste fungera med pedagogiken och pedagogiken måste fungera med 

tekniken. För pedagogen blir då det huvudsakliga arbetet att inkludera alla delar i varandra för 

att kunna skapa de bästa förutsättningarna för sina elever (Koehler & Mishra, 2008). 

 
3.2.2 SAMR - Substitution Augmentation Modification Redefinition 
Modellen SAMR - Substitution Augmentation Modifikation Redefinition (se figur 2) handlar om 

att visa hur pedagoger kan utveckla sin undervisning för att få ut det största möjliga ur sin 

undervisning genom att utveckla de pedagogiska uppgifterna så att eleverna använder datorn 

mer. Personen som skapat denna modell heter Ruben R. Puentedura (Skolinspektionen, 2011-09-

05). Undervisning och lärande i datorns värld riskerar att inte tillföra fler kvalitéer om 

pedagogerna inte använder datorn på rätt sätt, det vill säga om inte pedagogen utvecklar sitt 

pedagogiska upplägg på lektionerna så att eleven använder datorn på ett annat sätt än bara som 

substitution. Annars riskerar datorn att bara ersätta papper och penna (Kroksmark, 2013). 

http://tpack.org/


 

 8 

 

   Figur 2: Egen illustration utifrån Ruben Puenteduras SAMR-modell. 

 

Det första steget i denna modell är substitution, som handlar om att datorn blir en ersättare. Det 

vill säga att datorn ersätter den gamla metoden, penna och papper. Det andra steget, 

augmentation,  handlar om att man förstärker funktioner i klassrummet, t.ex. pedagogen 

använder sig av en digital presentation istället för att skriva på tavlan. I det tredje steget, 

modifikation, visar eleverna sina kunskaper med hjälp av datorn genom att ta in fler medier i sin 

redovisning, t.ex. filmklipp eller bilder. Det fjärde och sista steget i modellen, redefinition, 

handlar om att pedagogen skapar en uppgift som princip är omöjlig att göra utan en dator 

(Skolinspektionen, 2011-09-05). 

 Dessa fyra nivåer (substitution, augmentation, modifikation, redefinition) delar 

Puentedura in i två stora delar: förbättring och transformation. Förbättring handlar om att 

pedagogen använder datorn för att förbättra sin undervisning genom att använda sig av en digital 

presentation. Transformation handlar istället om att pedagogen använder datorn för att lyfta 

eleverna och låta eleverna t.ex. filma sina projekt (Steinberg, 2013). Elevernas prestation ökar ju 

längre upp undervisningen kommer i modellen. Under förbättrings nivåerna sker ingen större 

omvandling av lärnivån, medan det under transformationsnivån sker kraftiga skillnader i 

elevernas prestationer (Almén, 2013). 

 

3.2 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
Specialpedagogiska skolmyndigheten hjälper skolor att visa vad det finns för olika former av 

hjälpmedel för elever i behov av stöd. Läsa och skriva är något som påverkas av vardagen under 

hela livet. Finns det då en problematik kring läs-och skrivsvårigheter kan detta skapa stora 

problem för den som upplever problematiken. I dagens samhälle ställs det höga krav på att en 

individ ska kunna läsa på en viss nivå. Därför behöver skolan se till att alla elever känner att de 

har förmåga att kunna ta till sig det som står att läsa i vardagen. Läs- och skrivinlärningen i 

Redefinition 

Substitution 

Augmentation 

Modifikation 

Förbättring 

Transformation 
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skolan måste få ta tid. Därigenom blir även pedagogerna viktiga i och med att det är de som ser 

till att eleverna får det stöd som de behöver. Därför behöver pedagogerna kompetens i läs-och 

skrivinlärning, för att kunna hjälpa de elever som behöver det. För att det ska fungera bra för 

eleven gäller det att eleven i en en-till-en skola inte ska tappa sin känsla av delaktighet i skolan 

men får individanpassat stöd (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

 Det är viktigt att som pedagog att se till att eleven känner att den har tillgång till det stöd 

den behöver, men också att eleven känner sig trygg med det hjälpmedlet som tagits fram för den. 

Att arbeta med IT i skolan är ett bra stöd för att läsa och skriva, men alla elever kommer att 

gynnas om skolan arbetar för att stötta eleverna i:  

 

• att planera och strukturera sitt skolarbete. 

• att hitta strategier för läsförståelse. 

• tillgång att kunna lyssna till böcker. 

• tillgång att använda alternativa verktyg i lärandet. 

• få träning i att läsa och skriva. 

• arbeta för att bevara sitt självförtroende. 

• få gott om tid. 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015) 

 

Om skolan arbetar med att lära eleverna studieteknik kommer det bli enklare för eleverna att 

kunna genomföra studierna.  

 Hjälpmedlen som finns att tillgå kan pedagogerna bland annat få tag på via skoldatatek. 

Skoldatateken är en verksamhet som ska stötta pedagoger att kunna ge eleverna det bästa stöd 

som går att få. Skoldatateken hjälper eleven att få tillgång till det tekniska - och kompensatoriska 

hjälpmedel som eleven behöver  för att kunna arbeta med skolarbeten. En undersökning gjord av 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) visade att pedagogerna upplevde en förändring i 

elevernas fokus och uthållighet efter att de fått hjälpmedel från skoldatateket (Wilton, Grausne, 

Drougge & Engberg, 2010). 

 
3.3 Hjälpmedel i undervisningen 
Ofta är eleven väl medveten om sina behov utifrån läs- och skrivproblematik. Ibland kan det 

vara så att eleven väljer att skriva kortare texter med enklare ord som de vet att de kan stava  

men detta betyder inte att eleven har ett dåligt ordförråd (Föhrer & Magnusson, 2003). I och med 

att tekniken utvecklas så kommer även hjälpmedlen för elever i särskilda behov att utvecklas och 

bli mer sofistikerade (Svärdemo-Åberg, 2003). Den som har diagnostiserad dyslexi och som 

studerar på universitet eller högskola har rätt till att få sin kurslitteratur inläst, längre tid på 

examinationer och alternativa examinationsformer. På grundskolan finns inte denna rätt uttalad 

på samma sätt, utan eleverna förväntas att klara av skolan ändå. Skolans åtgärder och insatser är 

idag inte tillräckliga och många elever klarar inte skolan på samma sätt som de skulle göra om 

de fick stöd av hjälpmedel (Föhrer & Magnusson, 2003). 

 Kompenserande hjälpmedel borde vara en självklarhet för elever i behov av stöd. Det 

borde vara en självklarhet att finna olika sätt att examinera elever i behov av stöd. Alla 
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hjälpmedel passar inte för alla elever, utan det gäller att hitta det hjälpmedel som passar den 

specifika eleven och dennes behov. (Föhrer & Magnusson, 2003). När eleven får tillgång till ett 

kompenserande hjälpmedel är det viktigt att eleven inte bara får tillgång utan även undervisning 

i hur detta hjälpmedel ska användas annars blir det inget hjälpmedel. Även pedagogerna måste få 

lära sig hur hjälpmedlet fungerar för att kunna förklara för eleverna, samt göra uppgifter som 

anpassas till hjälpmedlet. För att kunna fastställa vilket hjälpmedel som är det rätta behöver 

speciallärare eller specialpedagog vara med och utreda vad som passar för eleven (Föhrer & 

Magnusson, 2003). För elever i behov av stöd kring läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt 

språksvårigheter finns det flera olika hjälpmedel. Dessa hjälpmedel är ibland fokuserade mot att 

läsa och skriva texter och ibland bara fokuserad på någon av dem. Nedan kommer valda 

hjälpmedel att beskrivas. 

• Ordbehandlare, skapar ett dokument som eleven kan ändra utan att det syns i det slutgiltiga 

resultatet (Föhrer & Magnusson, 2003).  

 

• Stavningskontroll, detta gör det möjligt för eleven att helt kompensera eller delvis kompensera 

för stavningsproblem. Felaktiga ord markeras och gör så att eleven själv kan se vilka ord som 

är felaktiga (Föhrer & Magnusson, 2003). 

 

• Talböcker, inlästa böcker, det finns både inom facklitteratur och skönlitteratur. Alla som har 

svårt att läsa har rätt till dessa. Eleven behöver inte vara i behov av stöd för att ha rätt till en 

talbok. Det finns även talböcker som är riktade mot lästräning och på dessa kan man som 

läsare/lyssnare ställa in hastigheten (Alm, 2000). 

 

• Taligenkänning, är ett ytterligare program som kan installeras på elevens dator. Denna är mer 

fokuserad på de elever som upplever svårigheter med att skriva texter. Dock blir det svårt att 

använda detta program om eleven upplever svårigheter med att läsa eftersom det är bra att läsa 

igenom texten efteråt och rätta det som blivit fel (Alm, 2000). 

 

• Talsyntes, är ett program som installeras på datorn. Eleven stryker över den text som är svår 

att läsa och programmet läser upp texten. Eleven kan även ändra hastighet på uppläsningen. 

Talsyntes fungerar även på internetsidor samt på engelska. För att talsyntesen ska fungera 

behöver eleven kunna markera texten (Alm, 2000). 

 

4. Teori 
Under denna studie har Vygotskys tankar kring språk och tänkande varit den teori som använts. 

Vygotskys teori är förmodligen den teori som oftast implementeras i skolans värld. Vygotsky 

tyngdpunkt låg i det sociokulturella området och menade att den process som sker i skolan är 

källan till ungdomens utveckling av kognitiv - och lärande förmåga (Kozulin, 2004). Dyste 

(2003) skriver om att enligt Vygotsky är den sociala samverkan det som ligger som grund för 

lärande och utveckling och inte bara för egna individuella processer. De som vill förstå dessa 

mentala processer måste se till de sociokulturella aktiviteter som processerna uppstår i. Enligt 

Dysthe (2003) ägnade Vygotsky sig åt något som kallas semiotisk mediering vilket handlar om 

mediering av meningsbärande symboler. Dessa finner man i semiotiska symbolsystem bland 
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annat i form av artefakter och rutiner. För att till exempel förstå hur elever lär sig i skolan måste 

man ta reda på hur eleverna använder sig av dessa symbolsystem. Det handlar alltså inte bara om 

det som sker mellan människor utan även om det som sker mellan människan och 

symbolsystemen. Datorn får här en central roll eftersom den medierar utförandet av skolarbetet 

(Dysthe, 2003).  

 Vygotsky (2001) menar att språkets främsta funktion är den kommunikativa funktionen. 

Att människor ska kunna förstå varandra. Språket är ett medel för att kunna skapa en social 

samvaro. För att kunna förstå ett ord och kunna skapa en tanke kring ett ord behöver en 

människa även kunna skapa en associationskedja kring ordet. Det vill säga skapa en förståelse 

för vad ordet betyder. Det som kan skapa komplikationer är att orden i sig kan utvecklas och 

skapa en ny betydelse. Med detta menar Vygotsky att ordets betydelse utvecklas i samma takt 

som människan utvecklas. Det skriva språket representerar ett språk där en samtalsparter saknas 

och den som skriver förväntas att kunna hålla en konversation med sig själv. I det skriva språket 

är det svårt att kunna skapa en konversation eftersom den som skriver och den som läser 

befinner sig på olika tolkningsnivåer. Med detta menar Vygotsky att skrivaren har en egen 

konversation som sedan läsaren får ta del av, detta grundar sig i att i skrift behövs fler ord för att 

förklara något som muntligt skulle kräva färre ord. För att kunna hålla en muntlig dialog behöver 

båda parter känna till de som det talas om. Det skriftliga och det muntliga språket kan så sägas 

stå i motpol till varandra. Detta för att i det skriftliga språket så saknas den första 

överensstämmelsen om vad dialogen ska handla om vilket det muntliga språket oftast har 

(Vygotsky, 2001). 

  Daniels (2005) skriver om Vygotskys tankar kring Zone of Proximal Development 

(ZPD) som handlar om skillnaden mellan vilken nivå ett barn befinner sig när det rör 

problemlösning och den potentiella nivån som ett barn kan uppnå. Fokus låg både på processen 

men även resultatet. Skolan har dock en tendens att arbeta med uppgifter som ligger ovanför 

elevens nivå av problemlösning. Vygotsky teori kan förstås genom tre olika delar där den första 

handlar om att ha en tillit till genetiken och utvecklingsmetoder, att en högre mental nivå 

utvecklas tillsammans med andra genom det sociala samt att kunna se genom analys av verktyg 

och tecken om vilken nivå som individen befinner sig (Daniels, 2005).  

 

5. Tidigare forskning 
Under detta avsnitt behandlas tidigare forskning som berör området. Stoffet behandlar framför 

allt det pedagogiska innehållet kring datorer samt hur pedagoger kan använda sig av datorer i sin 

undervisning för att gynna språkutvecklingen. 

 
5.1 Pedagogen och datorn 
För att en elev ska kunna arbeta med en dator i skolan behöver pedagogen ha god kunskap kring 

IKT, Informations - och kommunikationsteknologin, och hur den pedagogiskt kan användas i ett 

klassrum. Om en elev ska kunna sovra och värdera den information som fås via dator och 

internet behöver pedagogerna ha kunskap om hur detta kan göras (Svedberg & Lindh, 2009). För 

att kunna arbeta med tekniken behövs inte bara tekniken i sig utan även kunskapen om hur 

tekniken kan användas. Den gamla kunskapen kring sökande av information blir då inte lika 

viktig (Selander, 2009). Donovan, Green och Hansen (2011) menade att om man ser till 
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lärarkandidater så finns det de som är vana att arbeta med datorn för eget syfte, det vill säga sina 

egna presentationer, men när det kommer till elevernas prestationer kan det vara svårt att se vilka 

ingångar som finns. De visade även att om lärarkandidaterna fick tillgång till att lära sig mer och 

fick tillgång till datorer så ökade även deras förmåga att kunna involvera datorn i klassrummet. 

Fick inte lärarstudenterna denna möjlighet så ökade heller inte deras kunskap kring hur datorn 

kunde inkluderas i klassrummet. 

 Donovan, Hartley och Strudler (2007) påvisade att pedagoger kan uppleva stress och oro 

kring att införa datorn i skolan, eftersom de inte vet hur det kommer att påverka deras tid, 

planering och genomgångar. Dessa pedagoger hade även funderingar kring hur datorn skulle 

påverka inlärningen, rutiner samt hur effektiva pedagogerna skulle bli. En av pedagogerna sa i 

en intervju: I’m worried about teaching with the laptops because I don’t really know what to do 

(Donovan, Hartley & Strudler, s. 273). Pedagogerna kände även en oro tillsammans som grupp 

över hur datorn skulle påverka dem som individer och deras pedagogiska möjligheter i 

klassrummet. De kände ett obehag kring att låta andra pedagoger observera dem, hur datorn 

introducerades, att de inte kände sig bekväma med att använda sig av datorer och hur de skulle 

integrera datorn i klassrummet (Donovan, Green & Hansen, 2011-12). Storz och Hoffman, 

(2013) pekar på att pedagoger ofta ser datorn som något positivt och har potential att förändra 

klassrummen. Pedagogerna pekade dock på att de inte kunde ha samma kontroll över vad 

eleverna gjorde på lektionerna på samma sätt som när eleverna använde papper och penna. Även 

om en pedagog har bra kunskap om hur en dator fungerar, så behövs även kunskap om läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi för att kunna använda datorn fullt ut (Sands & Buchholz, 1997). 

 

5.2 Eleven och datorn 
I och med datorns intåg i klassrummet har flera nya områden för kunskap skapats. Elever 

behöver inte längre redovisa via prov eller muntliga presentationer. Nu kan eleven skapa andra 

former av examinationer. Eleven kommer att lära sig om det specifika området oavsett om 

eleven redovisar via en multimodal aktivitet, som film (eget exempel) (Svärdemo-Åberg, 1999). 

Genom att använda sig av en dator kan eleven som sagt visa sina kunskaper på andra sätt. Att se 

datorn som en bank av olika resurser gör att möjligheterna för olika former att redovisa skapas. 

Även pedagogerna kan använda sig av dessa resurser för att visa eleverna ett område, t.ex. 

genom en presentation (Lindstrand, 2009). Tack vare datorn kan pedagogen anpassa sin 

undervisning och elevers uppgifter så att de ska passa den specifika eleven. Det är även viktigt 

att komma ihåg att datorn bara är en resurs för att kunna genomföra undervisning och inte 

automatiskt skapar en bra undervisning (Steinberg, 2013). 

 I och med att datorn har introducerats i klassrummet så har läroböcker minskat. Detta 

innebär att IKT blir alltmer viktig och behovet av pedagogers kunskaper kring datorn blir allt 

större. Genom att datorn har fått det utrymmet blir undervisningen mer elevcentrerad. 

Fenomenet med datorn i klassrummet främjar även den undersökande sidan med att t.ex. skriva 

ett arbete. Dock finns det inget som just nu pekar mot att undervisningen eller lärandet blir bättre 

med en dator i klassrummet; det handlar istället om hur pedagogen använder sig av lektionerna. 

En dator i sig skapar inte kunskap, utan hur man använder datorn skapar kunskap (Svedberg & 

Lindh, 2009). Datorn erbjuder olika resurser för eleverna att använda sig av t.ex. 

stavningskontroll. Pedagogerna påtalar många gånger hur dessa resurser kan användas, vilket 

eleverna många gånger använder sig av. Genom att eleverna använder sig av 
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stavningskontrollfunktionen kan de även lära sig hur ett ord stavas (Svärdemo-Åberg, 1999). Det 

är dock viktigt att påpeka att bara för att datorn kommit in i klassrummet behöver elever även 

kunna använda sig av böcker i skolan (Sands & Buchholz, 1997). Det råder inget tvivel om att 

det finns viktiga aspekter av att ha en dator i klassrummet och en sådan aspekt är att kunna söka 

kunskap via internet. Då är det viktigt att ha kunskap kring internet och undervisa kring 

internetsökningar för att eleverna ska kunna använda den kunskap som de finner (Svedberg & 

Lindh, 2009). 

 Elever som lär sig använda en sökmotor genom att kunna använda bra sökord  och ser 

dess mångfald kommer att lära sig efter hand att kritiskt granska, tänka efter, sortera och 

avgränsa - relevanskriterium, formulera en precis fråga; definiera målet, pendla mellan del och 

helhet, jämföra, se komplexa sammanhang, bidra med något eget/eget arbete - som kräver 

kunskap, handling och kreativitet, syntetisera och formulera sig i skrift (Kroksmark, 2013, s. 

65).  

Albertsson (2013) menar att datorn även kan vara en distraktion, att eleverna fokuserar 

på något annat och surfar in på andra sidor än dem som är tänkta. Elever som är vana vid snabba 

lösningar på mobilen eller datorn, upplevs ha mindre koncentrationsförmåga och har större 

problem med att ta in en lång verbal instruktion. Storz och Hoffman (2013) pekade på samma 

sak i sin undersökning - att elever hittade andra saker att göra med datorn som inte hade med 

klassrumssituationen att göra och därmed skapade ett stökigare klassrum - men de menade även 

att andra elever blev mer fokuserade och att klassrummen upplevdes som tystare. Storz och 

Hoffmans (2013) forskning visade att elever kan uppleva fyra olika teman när det kommer till 

hur undervisningen upplevs efter att en-till-en implementerats i klassrummet. De teman som 

uppkom handlar om i vilka områden eleverna upplever skillnad i skolan, och det är (1) 

pedagogiken, (2) hur eleverna anser sig lära, (3) klassrumsklimatet samt (4) kommunikationen. 

 För att en-till-en ska fungera så gäller det att pedagogerna har insikt i hur de kan arbeta 

med en dator i klassrummet och hur mycket man kan göra med en dator. Penuel (2006) menar att 

de pedagoger som ser datorn som ett medel att undervisa ansågs mer benägna att arbeta med 

dator med eleverna. Vissa skolor som inför en-till-en i klassrummet gör det för att öka den 

akademiska nivån, andra fokuserar på att göra undervisningen mer elev-centrerad genom att 

använda sig av dator i undervisningen.  

 

5.3 Falkenbergsprojektet 
Mellan år 2007 och 2010 genomförde Falkenbergs kommun ett projekt med två grundskolor; 

alla elever och pedagoger fick tillgång till varsin bärbar dator. Detta för att kommunen ansåg att 

det fanns begränsningar med att skolan använde datasalar, i och med att alla kanske inte fick tid 

att vara där. Rapporterna som följde visade vad både pedagoger och elever ansåg om införandet 

av datorer i klassrummet. Rapporterna gjordes efter varje år som projektet genomfördes. 

Eleverna som var med i projektet gick i årskurs 7-9 (Hallerström & Tallvid, 2008). För att göra 

det så tydligt som möjligt kommer en rapport i taget att presenteras. 

 Den första rapporten som skrevs handlade om hur projektet skapades och vad eleverna 

och pedagogerna ansåg efter första året. 86 procent av de elever som deltog i projektet tyckte att 

det var bra eller mycket bra. I början av år 2007 använde 41 procent av eleverna datorerna 

dagligen eller några gånger i veckan. Ett halvår senare använde 81 procent av alla elever datorn 

dagligen. Eleverna ansåg även att undervisningen hade förändrats, att lektionerna var roligare 
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och lättare, att det underlättade att ha allt material på samma ställe samt att 

redovisningsformerna blivit annorlunda. Datorn gjorde även att eleverna kunde ha bättre ordning 

på sina studier. Eleverna tog hjälp av varandra för att kunna lära sig hur olika programvaror 

fungerade och vad man kunde göra med dem. De uttryckte även att det fanns fördelar och 

nackdelar med att ha tillgång till datorn hela dygnet. Fördelarna var t.ex. att lektionerna blev 

roligare och det var lättare att följa med i klassrummet; det var lättare att genomföra arbetena. 

Nackdelar var t.ex. att andra saker lockade vissa lektioner, såsom att spela spel eller titta på 

Facebook. Andra nackdelar var att eleverna upplevde att det inte var stor säkerhet kring datorn, 

att den kunde gå sönder eller bli stulen. Pedagogerna höll med eleverna i mångt och mycket. En 

skillnad var användningen av dator före och efter införandet. Innan införandet så använde 33 

procent av pedagogerna datorn dagligen eller några dagar i veckan, efter införandet var det 86 

procent. Det pedagogerna såg som fördelar var bland annat att det blev lika för alla, att ingen 

hamnade efter och redovisningarna fick större möjligheter. Nackdelarna var bland annat att de 

ansåg att eleverna stannade inne på rasterna och spelade på sin dator. En annan nackdel var att 

vissa elever gjorde annat på lektionerna (Hallerström & Tallvid, 2008). 

 Den andra rapporten kom en bit in i projektet då elever och pedagoger hade haft tid att 

arbeta in datorn i vardagen. Efter denna rapport visade det sig att 97 procent av eleverna var 

nöjda eller mycket nöjda med införandet av datorer i skolarbetet. Det hade även blivit mindre 

spelande under lektionerna och eleverna hade börjat fokusera mer på skolarbetet. 88 procent av 

eleverna tyckte att skolarbetet hade blivit roligare och 82 procent kände att de lärde sig bättre 

efter att de fått en dator. Eleverna upplevde fortfarande fördelar att använda en dator under 

lektionerna. Fördelarna var att datorn ansågs vara motivationshöjande och att rasterna hade blivit 

roligare. Nackdelarna hade vid denna tidpunkt blivit mindre hos eleverna och många uttryckte 

att de inte såg några nackdelar, dock påpekade elever en rädsla över att datorn skulle gå sönder. 

Pedagogerna ansåg vid samma tillfälle att införandet hade varit mycket bra. 90 procent av 

pedagogerna ansåg att deras arbete hade blivit lättare i och med införandet. 90 procent ansåg 

även att deras undervisning blivit mer varierad. Fler pedagoger använde ljud och bild i sina 

presentationer. Precis som vid första rapporten ansåg pedagogerna att ett problem var att 

eleverna fortfarande inte gjorde det de skulle göra på lektionerna. Alla pedagoger hade upptäckt 

elever surfa på andra hemsidor än de hemsidor som skulle användas. Dock ansåg pedagogerna 

detta vara i avtagande då äldre elever fokuserade mer på skolarbetet. Speciallärarna uttryckte att 

nu fick elever i behov av stöd det stödet som de behövde. Eleverna med läs-och skrivsvårigheter 

hade upptäckt fördelarna med att använda sig av en dator under lektionstid. Eleverna hade lärt 

sig att använda sig av de kompensatoriska hjälpmedel som fanns att tillgå. Eleverna hade även 

uttryckt att det blev roligare och lättare under lektionerna (Tallvid & Hallerström, 2009). 

 Den tredje och sista rapporten visade att eleverna ansåg att de hade förbättrat sina 

kunskaper från året innan. Elevernas uppfattning om datorn var genomgående positiv genom 

hela projektet. Dock återstod elevernas lätthet till att distraheras av datorn och göra annat på 

lektionstid. Pedagogerna ansåg att på grund av införandet av en-till-en så hade de förändrat sitt 

arbetssätt. De ansåg även att motivationen hos eleverna hade ökat efter införandet. När det kom 

till vilka elever som gynnats bäst av en-till-en utgjordes en av grupperna av de elever som var i 

behov av stöd. De kompensatoriska hjälpmedlen hade gynnat elever med läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi (Tallvid, 2010) 
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5.4 Datorn som stöd i klassrummet 
År 2013 hade 202 av landets kommuner implementerat en-till-en projekt av varierande form 

(Fleischer, 2013). Solhberg och Kroksmark (2013) pekar på att i och med införandet kan 

pedagogerna fokusera på eleverna och elevernas behov. Uppmärksamheten riktas mot eleven 

och fokus riktas mot att eleven ska nå målen via elevens egna förutsättningar. Det har varit 

många diskussioner om hur pedagoger och skolan kan hjälpa elever i behov av stöd bäst i 

segregation, integration, inkludering och många versioner däremellan. Men nu ligger fokus på 

att hjälpa eleven i klassrummet med hjälp av digitala verktyg. Det är även viktigt att alla 

pedagoger som eleven kommer i kontakt med har samma uppfattning om vad eleverna behöver i 

klassrummet för att kunna klara av de uppgifter som pedagogerna lämnar ut (Reid, Strnadova & 

Cumming, 2013). Det finns de som påstår att andelen med läs-och skrivsvårigheter bara blir fler 

och fler, men det är snarare så att nivån på läs-och skrivförmågan måste öka för att passa in i 

dagens samhälle. För att kunna läsa idag behöver individer en högre nivå av läs-och 

skrivförmåga. Det är viktigt att komma ihåg att läs-och skrivsvårigheter är något som är väldigt 

heterogent och väldigt individuellt (Svärdemo-Åberg, 2003). 

 Svärdemo-Åberg (2003) menar att kan det uppstå problem när elever i behov av stöd 

utifrån läs-och skrivsvårigheter själva ska söka information och skapa texter på samma nivå som 

elever utan behov av stöd. Det gör att elever som behöver stöd måste jobba hårdare för att kunna 

prestera. Texterna som eleverna finner via datorn kan även vara på en högre nivå än vad de 

ligger på i läs-och skrivförmåga. Beacham och Alty (2006) studerade hur digitala hjälpmedel 

kan hjälpa elever i behov av stöd utifrån deras dyslexi. De fann att elever med dyslexi blev 

hjälpta av de digitala hjälpmedlen. De upptäckte även att en blandning av olika media gjorde att 

eleverna förstod mer av vad som presenterades. Eleverna var indelade i tre grupper. En grupp 

fick en presentation med ljud och diagram, den andra gruppen fick se en presentation med text 

och diagram och den tredje och sista gruppen fick se en presentation med bara text. När de fått 

se den givna presentationen fick de göra ett test. Testet visade då att elever som fick se en 

presentation med blandad media uppfattade bäst vad som presenterades (Beacham & Alty, 

2006). Elever som får materialet presenterat för sig visuellt lär sig bättre än elever som inte får 

materialet visuellt presenterat (Reid, Strnadova & Cumming, 2013). 

 En dator kan även anpassas till den specifika individen så att datorn fungerar på den 

nivån som passar eleven. Pedagoger kan vara skickliga på att se att eleven får behövligt stöd, 

men datorn kan rätta direkt och ge stöd direkt vilket inte en pedagog alltid kan med ett klassrum 

fullt av andra elever (Sands & Buchholz, 1997). Ett exempel på hur en utbildningsplattform kan 

användas är Taylor, Duffy och England (2009) studie. Som handlade om elever som fick 

möjligheten att välja olika former av stöd och då var dator ett av de hjälpmedel som fungerade. 

Alla elever (22) som var med i studien föredrog föreläsningar som kunde läggas upp på 

Blackboard, detta för att det gjorde att allt material fanns på ett och samma ställe. Även Conway 

och Amberson (2011) menar att elever som får större tillgång till en dator har större möjlighet att 

klara skolan och känna sig inkluderade i klassrummet. Deras studie visade att elever som bara 

hade tillgång till en dator under särskilda omständigheter så som i ett bibliotek, löpte större risk 

att uppleva att de inte hade samma förutsättningar som resten av klassen, jämfört med de elever 

som hade en dator som var anpassade till dem själva. Elkind, Cohen & Murray (1993) gjorde en 

studie med ett program som heter Bookwise. Det är ett PC-baserat program som läser upp den 

text som är överstruken. Två skolklasser på mellanstadiet fick testa Bookwise. Båda klasserna 
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bestod av elever i behov av stöd för dyslexi. Under höstterminen fick den ena klassen testa 

Bookwise medan den andra fick öva ord och texter med papper och penna. Under vårterminen 

fick klasserna byta med varandra. Studien visade att under den terminen som eleverna hade 

tillgång till Bookwise så ökade elevernas läs-och skrivförmåga med flera årskurser.   

 För att datorn ska kunna fungera som ett stöd behöver datorn integreras i uppgifterna och 

eleverna behöver få de anpassningar som behövs, såsom bl.a. längre tid att göra en uppgift, få 

uppgifterna utskrivna och arbeta i mindre grupper. Det är även viktigt att det är konstruktiva 

rättningar och att arbetets betyg är grundat på vad det handlar om och inte stavningen (Reid, 

Strnadova & Cumming, 2013). Texter skapar dock en polarisering där de elever som kan förstå 

det som står kommer i framkant medan de elever som har svårigheter med att läsa texten hamnar 

längre bak. Genom att fokusera på texter i både skriftlig och verbal form kan pedagogen missa 

vissa elever som har svårigheter, som läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi (Seip Tonnessen, 

2009). Elevernas svårigheter överskuggar ofta synen på eleverna och deras förmåga att ta till sig 

kunskaper. Genom att använda dator i klassrummet får elever i behov av särskilt stöd större 

utrymme och pedagogerna kan lättare upptäcka svårigheter som eleverna kan uppleva, genom att 

eleverna får hjälp med sina svårigheter (Svärdemo-Åberg, 1999). För att eleverna ska kunna ta 

till sig information behöver texten vara anpassad till elevens behov. Om en elev inte kan ta till 

sig det som står i en text kan detta bero på att eleven inte fått öva på den text som givits ut av 

pedagogen. Den kunskap som pedagogerna har med sig från att använda sig av böcker måste nu 

anpassas till att kunna använda en dator i klassrummet (Edman Stålbrant, 2009). 

 För att eleven ska kunna ta till sig datorns information som den finner via sökningar 

behöver eleven ha kunskap om vad som står. Dock förutsätter detta att eleven kan förstå vad den 

läser (Svedberg & Lindh, 2009). En lärprocess sker här och nu i det klassrummet som eleven 

befinner sig i. Det ska dock påpekas att det är en process och ibland kan det behöva tid att 

smälta. Detta innebär att det kan vara svårt att fånga en lärprocess genom korta nedslag men 

processen i sig kan pedagogen se genom att eleven överför den nya kunskapen på andra 

skoluppgifter (Selander, 2009). De viktigaste personerna inom skolan för att en-till-en ska 

fungera i klassrummet är pedagogerna och rektorerna (Kroksmark, 2013). Pedagogens ansvar är 

det som sker i klassrummet; rektorn har ansvar för att pedagogerna får den fortbildning de 

behöver för att kunna genomföra en bra utbildning. Inlärning har till mångt och mycket en 

emotionell bas och detta innebär att om eleven inte känner att den har kontroll eller en miljö som 

inte känns trygg kommer inte eleven att lära sig något. Det är även viktigt att pedagogen är 

medveten om att när datorn kommer in i klassrummet kommer även kunskap som inte finns i 

planering eller kursplaner in i klassrummet (Steinberg, 2013). Aldrig har eleverna kunnat få tag 

på så mycket information från både kända och okända källor. Undervisningen kommer att 

förändras mer och mer. Redan nu har digitaliseringen av skolan förändrat planeringen, 

genomgångar och presentationer av ett ämne (Kroksmark, 2013). 

 

6. Metod 
Detta avsnitt kommer behandla hur studien gick till, vilka moment som genomförts för att få 

fram resultatet. Även metoden, intervju, kommer att behandlas. 
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Metoden för denna studie var kvalitativ då jag ville undersöka hur elever upplever användningen 

av datorer i skolan. Med kvalitativt perspektiv ämnar den som studerar att se till den objektiva 

verkligheten. Intresset hos den som studerar är mer inriktad mot människan i sig. Inom det 

kvalitativa perspektivet ligger fokus på tre nyckelord innebörd, kontext och process. Innebörden 

fokuserar på vad människor upplever, kontext handlar om att se människan i sina naturliga 

situationer och process behandlar vilka skeenden och förlopp (Backman, 2008). 

 Denna studie förhöll sig även induktiv, då jag ämnade att undersöka vad eleverna själva 

upplevde hur de kunde använda datorn som stöd. En induktiv studie handlar om att forskaren 

samlar in data och använder datan för att formulera hypoteser eller teorier (Backman, 2008).  

 

6.1 Deltagare 
De som deltog i studien var åtta elever från en gymnasieskola i Mellansverige. Alla elever som 

intervjuades var elever i behov av stöd utifrån läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Eleverna 

kom från olika gymnasieprogram. Nedan följer en kort presentation om varje respondent. 

- Respondent 1, kvinna, 18 år. 

- Respondent 2, kvinna, 18 år. 

- Respondent 3, kvinna, 18 år. 

- Respondent 4, kvinna, 19 år, SVA (Svenska som andra språk). 

- Respondent 5, man, 17 år, SVA (Svenska som andra språk). 

- Respondent 6, kvinna, 17 år. 

- Respondent 7, kvinna, 18 år. 

- Respondent 8, man, 20 år, SVA (Svenska som andra språk). 

 

Respondenterna blev personligen kontaktade av mig och fick frågan om de ville deltaga i en 

intervju. Valet av respondenter skedde genom ett tillfällighetsurval då jag intervjuade de elever 

som kunde tänkas sig vilja deltaga i en intervju. De elever som blev tillfrågade var elever i behov 

av stöd utifrån språksvårigheter. När den första kontakten togs gavs en generell beskrivning om 

vad intervjun skulle behandla. 

 

6.2 Datainsamlingsmetod 
En forskningsintervju är riktad mot att undersöka vad de intervjuade anser om sin vardag. 

Intervjun kan i sig likna ett samtal men blir mer professionell eftersom den har ett annat 

angreppssätt med bland annat frågor av olika slag. Denna studie handlade om hur valda elever 

tycker om sin skolsituation utifrån datorn och sina enskilda behov av stöd. Maktsymmetrin i en 

intervjusituation är redan given i och med att det inte är en vardagskonversation utan en situation 

där den som intervjuar vet vad samtalet kommer att behandla (Kvale & Brinkman, 2009). 

 Intervjun var halvstrukturerad, det vill säga att det fanns ett antal huvudfrågor och till 

dem följdfrågor, som kunde vara spontana men även planerade. Intervjun kommer även att ha en 

induktiv hållning, det vill säga att målet är att beskriva det givna så gott det går. Målet är inte att 

analysera eller förklara (Kvale & Brinkman, 2009).  

 Kunskap skapas genom det sociala samspelet mellan respondent och intervjuare. 

Kvaliteten av resultatet bygger på intervjuarens färdigheter samt kunskap om att ställa rätt 
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frågor. Detta ställer stora krav på den som genomför intervjun. Det är viktigt att intervjuaren 

visar respekt och känslighet för sociala situationer. För att bli en bra intervjuare så krävs det 

övning på hantverket. För att det ska bli en bra intervju behöver forskaren vara inläst på 

hantverket men även ämnet som ska behandlas (Kvale & Brinkman, 2009). 

 När det kommer till respondenter som är  med i en intervju kommer det alltid att finnas 

individer som är mer eller mindre lämpade att vara med i en forskningsintervju. Den ideala 

respondenten ger långa och utförliga svar samt är samarbetsvillig, välmotiverad, vältalig och 

kunnig. Denna respondent är inte alltid den som blir aktuell (Kvale & Brinkman, 2009). 

 Intervjuerna för denna studie genomfördes med hjälp av en intervjuguide gjord av mig. 

Intervjuguiden bestod av 14 huvudfrågor: fem av dessa hade följdfrågor (se bilaga). Intervjun 

började med tre bakgrundsfrågor (kön, ålder, gymnasieprogram, modersmål). Modersmål valde 

jag att ta upp eftersom även det kan ha en påverkan på om eleven förstår vissa ord i olika texter, 

eftersom det svenska ordförrådet kanske inte är likadant uppbyggt som deras modersmåls 

ordförråd. Intervjufrågorna var uppdelade i fyra olika delar, för att kunna skilja på vilket fokus 

frågorna hade och göra det lättare för både mig och respondenterna. De olika delarna var 

inledning, skola/hjälpmedel, datoranvändande samt egna tankar. Inledningen handlade om 

eleven och dennes syn på sin skolsituation. Det som även var viktigt här var att skapa en bild av 

hur en del av vardagen i skolan såg ut utifrån vad eleven tyckte själv. Skola/hjälpmedel 

fokuserade på hur datorn användes i skolan och vad eleven kunde använda datorn till när denne 

var i skolan. Datoranvändande handlade om huruvida eleven använde datorn till något annat till 

exempel på fritiden. Här låg fokus på om datorn upplevdes som något negativt eller positivt. 

Den sista delen var elevens chans att reflektera kring datorn. 

 

6.3 Databearbetning 
Datan som samlats in bearbetades genom en tematisk analys. Detta innebär att man strävar efter 

att söka efter teman i sin data. I en tematisk analys letar forskaren efter begrepp eller teman som 

repeteras genom intervjuerna. Bryman (2011) menar att det är viktigt som forskare att söka efter 

sju olika former av uttryck i intervjuerna:  

- Repetitioner, det vill säga uttryck som återkommer. 

- Lokala typologier eller kategorier, det vill säga lokala uttryck som är obekanta eller används 

på ett ovanligt sätt. 

- Metaforer eller analogier, hur respondenterna uttrycker sig i metaforer eller analogier. 

- Övergånger, det vill säga hur olika teman förändras. 

- Likheter och skillnader, hur respondenterna skiljer sig eller liknar varandras uttryck. 

- Språkliga kopplingar, det vill säga hur respondenterna använder uttryck som, på grund av och 

därför att, detta för att dessa uttryck kan peka mot kausala kopplingar till deras medvetenhet. 

- Saknade data, reflektion kring vad som inte finns med och kunna ställa frågor kring det 

respondenterna inte tar med i sina svar (Bryman, 2011).  

 I en tematisk analys behandlar forskaren sex punkter för att kunna skapa olika teman. 

Första steget är att bekanta sig med sitt material och detta görs genom att transkribera 

intervjuerna. Det andra steget handlar om att läsa igenom det transkriberade materialet för att 

kunna stryka under intressanta begrepp eller ord. Det tredje steget är att sortera de markerade 

http://www.apple.com/se
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begreppen eller orden till potentiella teman. Det fjärde steget är att läsa igenom 

transkriberingarna ytterligare en gång för att kunna ta ut fler ord och meningar som styrker de 

teman som funnits. Det femte steget handlar om slutskedet för de olika teman som hittats; nu ska 

de namnges samt definieras. Det sjätte steget är att välja ut relevant data, i detta fall citat från 

intervjuerna via transkriberingarna (Braun & Clarke, 2006). 

 I min studie har följande teman utarbetats: (1) behöver stöd med, (2) använder datorn till, 

(3) vad kan skolan göra, (4) ämnen där datorn varit ett stöd samt (5) positivt och negativt med en 

dator. 

 

6.4 Genomförande 
Alla intervjuer skedde individuellt i ett konferensrum på skolan där respondenterna studerar, för 

att det skulle vara en neutral plats och inte ett klassrum. Respondenterna fick vara med och boka 

in en tid som fungerade för dem. Alla åtta respondenter fick reda på att intervjun skulle handla 

om vad de tycker om datorn och användandet av dator i skolan. Respondenterna fick inte se 

intervjufrågorna innan då jag ville ha spontana svar. Jag ville ha deras personliga svar och inte 

svar som de kunde ha diskuterat sig fram till med en skolkamrat. Alla intervjuer spelades in via 

en dator förutom en som spelades in via mobiltelefon. Under inspelningen antecknade jag även 

stödord, om inspelningen eventuellt skulle ha påverkats av tekniska problem eller annan 

påverkan på kvaliteten av inspelningen hade skett. Intervjuerna blev mellan fem minuter och 18 

minuter långa, den totala tiden blev 103 minuter. 

 

6.5 Transkriberingstradition  
Följande tecken användes under transkriberingen, för att underlätta vid analysen av datan: 

I = Intervjuare 

R = Respondent 

… = En längre paus, eller ohörbart. 

(X sek) = Respondenten tar en längre än 3 sekunder lång paus.  

 

När jag använt mig av citat i resultatet har jag valt att använda mig av skrivspråk och därför 

skalat bort äh, öh och liknande ord vid transkriberingen.  

 Sju av intervjuerna spelades in med hjälp av en dator och en med hjälp av en 

mobiltelefon. Dessa inspelningar raderades efter att transkriberingarna var gjorda, samt att 

transkriberingarna förvaras hos författaren till studien. Intervjuerna lyssnades igenom flera 

gånger för att jag skulle försäkra mig om att allt som var hörbart kom med i transkriberingen. 

Detta gjordes för att studien skulle få ett så valitt resultat som möjligt. 

 

6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
För att kunna fastställa om en studie har genomförts korrekt och på ett acceptabelt sätt används 

begreppen reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet, för att kunna försäkra att forskningen 

varit god. Reliabilitetsbegreppet fokuserar på resultatets tillförlitlighet. I en intervjusituation 

handlar det om ifall respondenterna kan komma att förändra sina tankar och funderingar kring de 

frågor som ställs samt om de skulle svara annorlunda inför en annan intervjuare. Ledande frågor 
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under intervjun kan även påverka reliabiliteten. Resultatet kan påverkas om det läggs för mycket 

tyngd på att fokusera på subjektiviteten i och med att intervjuaren inte kan improvisera (Kvale & 

Brinkman, 2009)  

 Validitetsbegreppet syftar till att studien undersöker det som studien ska undersöka. 

Genom att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultatet kan validiteten hållas under 

kontroll. Det som ligger till grund för detta är hantverksskickligheten hos forskaren (Kvale & 

Brinkman, 2009). 

 I denna studie har reliabiliteten försökt att fastställas genom att jag genomförde intervjun 

på en neutral plats. Det som kan ha påverkat reliabiliteten är att respondenterna kan ha haft annat 

humör någon annan gång eller sagt mer om det var någon annan som genomförde intervjun. Om 

respondenterna fått hjälp med sin dator efter intervjun kan även det ha påverkat reliabiliteten. 

Validiteten i denna studie har kunnat fastställas då frågorna behandlade hur eleverna ansåg att de 

arbetade med datorn i skolan. 

 

6.7 Forskningsetiska aspekter  
Före genomförandet av denna uppsats tog jag hänsyn till de forskningsetiska principer som 

finns. Principerna är till för att skydda de individer som väljer att ställa upp, i detta fall genom att 

medverka i intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Det finns fyra olika huvudkrav som tagits hänsyn till i denna uppsats. Den första är 

informationskravet. Detta krav handlar om att individerna som väljer att vara med i 

undersökningen ska få den information de behöver för att kunna bestämma om de vill ställa upp. 

Det ska finnas information kring hur individerna sedan kan kontakta forskaren om de önskar, 

vad syftet med undersökningen är, att det är frivilligt att ställa upp, och till sist hur uppsatsen 

sedan kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). För att få så spontana svar som möjligt i 

denna studie så fick bara respondenterna reda på att intervjun skulle handla om vad de tyckte om 

datorer och skolan. De fick reda på att syftet med studien är att undersöka vad eleverna tycker 

om datorer i skolan. När de fick frågan om de ville ställa upp på en intervju, blev de även 

meddelade att det var helt frivilligt att ställa upp. De fick även reda på att uppsatsen kommer att 

publiceras via Luleå tekniska universitet. Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta krav 

handlar om att forskaren ska få samtycke från dem som ställer upp i undersökningen. Om 

forskaren har lämnat tillräckligt med information innan, kan samtycke anses ha getts när 

intervjun kommer att genomföras. En annan del av detta krav är att de som medverkar ska känna 

till att de när som helst kan avbryta utan att det medför negativa följder för dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). När respondenterna fick frågan om de ville ställa upp fick de även reda 

på att de kan avbryta sin medverkan i studien oavsett tillfälle. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. Detta krav handlar om att de individer som ställer upp ska få information 

om att de är helt anonyma i undersökningen och att forskaren är den ende som har hand om alla 

uppgifter. Det ska vara praktiskt taget omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inspelningarna efter intervjuerna raderades när transkribering skett. 

Informationen i transkriberingarna är av sådan karaktär att någon utomstående inte kommer att 

kunna ta reda på vem som sagt vad. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav 

handlar om att uppgifterna som individerna ger bara kommer att användas till den 

undersökningen som det berättas om. Uppgifterna kan heller inte användas emot deltagarens 
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vilja (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie fick respondenterna även information om att 

författaren till studien kommer vara den enda som lyssnade på intervjuerna samt transkriberade. 

Respondenterna fick även information om att det som sades inte skulle påverka dem något efter 

det att intervjun var gjord. 

 

7. Resultat 
Under detta avsnitt kommer resultatet av denna undersökning att presenteras. Resultatet av den 

tematiska analysen, gjord på de åtta genomförda intervjuerna gav fem olika teman. Dessa teman 

är: behöver stöd med, använder datorn till, vad kan skolan göra, ämnen där datorn varit ett stöd 

samt positivt och negativt med en dator. De presenteras inte i någon speciell ordning då allt 

svaren framkom i olika ordning under intervjuerna. 

 

7.1 Datorn som stöd i skolan 
Det främsta som eleverna upplever att datorn ger stöd i är olika former av läs- och 

skrivsituationer, som att kunna läsa med större text. En elev uttryckte att om texten var i större 

format så var det lättare att komma ihåg det som stod. 

 

  …större text så fastnar det så här i hjärnan… (Respondent 4) 

 

Flera av eleverna uttryckte att de använde datorn för att kunna översätta ord eller meningar. 

Översättningarna skedde av olika anledningar. Vissa elever använde översättningen till att 

översätta från engelska medan andra elever använde samma funktion för att översätta från 

svenska till sitt modersmål. Översättningen blev på så sätt väldigt viktig för att eleverna skulle 

förstå vad texten som de arbetade med handlade om. I denna del av temat ingick även att kunna 

söka ord, det vill säga ordförståelsen, om det var ord som eleven inte förstod. Synonymer var 

även en funktion som en del av eleverna använde sig av. 

 

  Jag kan översätta ord, eftersom jag är från Irak, jag har inte bott här så länge.  

  (Respondent 4) 

 

  Till exempel om man ska ta upp ett ord eller om man kan ett ord fast man vill ha det till 

  ett fint då kan man ta ge till exempel på synonymer och sådant eller kanske  

  översättningar och information. (Respondent 5) 

 

  …sen kan jag söka på ord också om det är något jag inte förstår eller om det är… 

  (Respondent 2) 

 

Eleverna använde även datorn till att söka information eller söka instruktioner på till exempel 

YouTube. Eleven använde alltså datorn som artefakt, det vill säga att eleven kunde ta till sig 

kunskap genom datorn. En elev uttryckte att det var arbetsamt att läsa ur böcker och därför var 

det skönare att läsa om ett visst ämne via en sökning på internet.  

 

  Typ väldigt snabbt sätt och hitta information om allt jag behöver för jag är liksom 

  ny i det här landet och allt är nytt liksom allt behöver… (Respondent 8) 
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  … ja men det är enklare liksom med information och hitta information och så…  

  (Respondent 3) 

 

Den fjärde delen i detta tema handlar om att eleverna kände stöttning kring stavning och 

grammatik. Alla elever uttryckte att datorn hjälpte till när det handlade om stavningen och 

grammatiken i de texter som de skrev. Flera av dem uttryckte att det var skönt att det blev ett rött 

streck under de ord eller den mening som var felaktig, därför att då kunde de själva fundera på 

vad det var som var fel. Eleverna uttryckte även att det var skönt att kunna ändra direkt i texten 

om något blivit fel. Detta menade de att de inte kunde göra när de skrev med penna och papper.   

 

…en stor hjälp för jag tycker det är så mycket lättare att skriva just på en dator och 

kunna ändra om och liksom så. (Respondent 1) 

 

  då kan jag skriva jättemycket och då kan jag märka i mitten gud vad har jag skrivit här, 

  det är som om jag hoppat över ett stort stycke och när jag skriver på papper, det går ju 

  inte att klistra in ett stort, stort stycke men på datorn kan jag bara klistra in det.  

  (Respondent 6) 

 

…ja det finns ju program såhär, inte program, men jag hittade på Pages så finns det 

något sådant här hjälp med grammatiken, som att den typ det är rött om det är fel och 

sådana  saker. (Respondent 7) 

 

Flera av eleverna hade även talböcker som de kunde lyssna på, i vissa ämnen. Eleverna använde 

även talsyntesen på datorn för att få texter uppläst av datorn.  

 

  … få saker uppläst på datorn så…(Respondent 2) 

 

  …så att vi kan höra ord, alltså hur ordet låter. Vi som inte är svenskar, vi är inte födda, vi 

  kan inte direkt uttalet. (Respondent 4) 

 

7.2 Elevernas syn på behovet av stöd 
Eleverna ansåg att de behöver mer stöd i vissa situationer i skolan. Detta kan handla om både 

vad de anser att datorn kan göra mer och vad skolan kan göra mer för att eleven ska få mer 

stöttning. Det handlar om att skapa rutiner för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap. Då 

genom datorn som då blir en artefakt. Flera av eleverna uttryckte att de tyckte att det var 

arbetsamt att börja med en ny uppgift, att de hade svårt att starta. Eleverna menade att när de väl 

hade startat med uppgiften och kommit igång så var det inga problem. De uttryckte även en 

önskan att pedagogen skulle komma fram och se till att de började med uppgiften. 

 

  …alltså när jag börjar så här skriva från början någon uppgift, jag måste så här någon ska 

  hjälpa mig, hur ska va, hur ska jag börja, sen kan jag klara mig själv.   

  (Respondent 4) 

 

  …alltså dels har jag väldigt svårt att komma igång… (Respondent 3) 
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Alla elever menade att de tyckte att det var arbetsamt att läsa texter, framför allt långa texter. En 

av eleverna menade att hon blev rädd när det var mycket text. En annan elev menade att hon 

tyckte att det var svårt att läsa texter där textens ämne var tråkigt. Flera av eleverna uttryckte att 

det var arbetsamt att läsa ut böcker och hellre sökte samma information på internet. Eleverna 

önskade därför mer möjligheter till talböcker. En elev uttryckte även att om ordet var för svårt 

och långt fick hon ljuda hur ordet lät för att kunna förstå vad det betydde.  

 

  …om jag läser väldigt mycket text, då, men främst är det typ när det ointressant, om 

  någonting inte brinner för, men alltså när det är något jag tycker om så brukar det går bra 

  att läsa såhär långa texter. (Respondent 7) 

 

  …sedan kan jag inte läsa högt och så här långa ord, långa och svåra ord, då kan det ta ett 

  tag, då måste jag nästa bokstavera mig igenom det liksom så ibland kan jag behöva lite 

  hjälp att någon läser upp. (Respondent 2) 

 

  …sedan tycker jag att det i vissa alltså vissa saker är ju svårt, ja men om man ska läsa 

  långa texter liksom och då har jag ju fått talböcker eller vad det heter. (Respondent 3) 
 

En av eleverna uttryckte även att hon kände att det var viktigt att bli bättre på svenska och därför 

önskade att pedagogerna gav henne ord som hon kunde öva på varje vecka. En annan elev tyckte 

att det var arbetsamt att själv söka på vad orden betydde och önskade att pedagogen hade mer tid 

att förklara för henne vad orden betydde.  

 

  …skolan kan hjälpa mig genom att kanske sitta och ge mig så ord varje vecka eller 

  något. (Respondent 4) 

 

  …mer tid att kanske få en bättre förklaring typ som om vi ska ha ett ord och säger googla 

  på ordet, ja men om det finns flera olika…då tar det för lång tid för mig att hitta ett ord 

  och sedan lära in vad det betyder… (Respondent 6) 

 

En annan elev utryckte att hon själv behövde skriva mer för hand för att kunna lära sig mer, att 

hon kunde öva mer, utan datorns hjälp, på ordförståelse.  

 

  Ja, jag tror väl att jag kanske har lärt mig mer om jag hade haft penna och papper. 

  På ett sätt, för att då hade jag, då hade man verkligen sett att det var felstavat eller på 

  något sätt för att det rättar ju inte på papper och det är väl så som jag tänker kanske. 

  (Respondent 1) 

 

En annan stor del som eleverna menade saknades var att kunna prata eller läsa med datorn. Det 

vill säga att datorn hjälpte till om eleven inte kunde uttala ett ord eller om eleven upplevde att en 

text var svår att läsa. En annan anledning vad att eleven skulle kunna höra hur ett ord uttalades.  

 

  Vi som inte är svenskar, vi är inte födda, vi kan inte direkt uttalet. Så det är bra att de 

  uttalar på ett bra sätt så att vi kan höra det så lär vi oss också. (Respondent 4) 
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Eleverna menade också att de lätt tappade motivationen och koncentrationen och därför 

efterlyste att pedagogen skulle komma fram mer för att se att eleven fortfarande var motiverad. 

Eleverna menade att de lätt kunde bli ofokuserade om de fick för mycket egen tid utan att 

pedagogen kom fram.  

 

  Så det har jag väldigt svårt med och sedan så tappar jag väldigt fort liksom fokus…

  liksom kom och kollar liksom vad jag gör som så för då kommer jag igång lättare liksom 

  och ja kommer igång igen efter att jag har liksom tappar fokuseringen. (Respondent 3) 

 

En av eleverna upplevde att hon behövde ett annat stavningsprogram än det som ingick i 

ordbehandlingsprogrammet, men att hon själv inte tagit tag i det. 

 

  …jag skulle kunna pressa lite mer på att jag skulle behöva ett annat rättstavningsprogram 

  och sådant. Det har jag varit lite lat med att fixa egentligen. Jag tror jag får det jag 

  behöver. (Respondent 6) 

 

7.3 Vad skolan gör för att stötta 
Eleverna upplevde att skolan redan nu gör saker för att stötta. Detta tema kan kopplas ihop med 

det första temat, men detta tema är mer inriktat kring vad skolan gör för eleverna och inte vad 

datorn i sig gör. En av eleverna pekade på att pedagogerna hade rutinen att inte rätta hennes 

stavning på prov eller inlämningar utan fokuserade på vad eleven hade skrivit, att pedagogerna 

tog hänsyn till att det fanns en del stav- och grammatikfel.  

 

  …på prov och sådant så rättar ju inte ni min stavning utan ni rättar ju det andra så att… 

  (Respondent 2) 

 

Flera av eleverna uttryckte att pedagogerna kom fram mer och hjälpte dem med ord. Eleverna 

menade även att det då var enkelt för dem att be om hjälp kring uppgifterna om de kände att de 

behövde det.  

 

  Ja, alltså det är ju bara att fråga läraren om hjälp…(Respondent 7) 

 

  …för lång tid för mig att hitta ett ord och sedan lära in vad det betyder i så fall frågar jag 

  hellre läraren om den kan förklara…(Respondent 6) 

 

Två av eleverna hade även fått hjälp av en pedagog att få fram talböcker i dennes ämne. Eleven 

själv hade inte bett om det utan pedagogen hade berättat att hon kunde få talböcker.  

 

  …ja men om man ska läsa långa texter liksom och då har jag ju fått talböcker eller vad 

  det heter. (Respondent 3) 

 

  … det här med inspelat det finns det ju, så det har jag ju testat en gång…(Respondent 7) 

 

7.4 Ämnen där datorn varit ett stöd 
Eleverna upplevde att de ämnen där datorn hade varit det största stödet var teoretiska ämnen som 

samhällskunskap, engelska och biologi. En av eleverna menade att datorn hade varit ett stöd i 
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alla ämnen. Eleverna var dock överens om att i matematik behövde man inte ha datorn som stöd. 

En av eleverna uttryckte det som så att datorn har hjälpt henne i de flesta ämnen. 

 

  …ja alltså jag tycker väl att datan egentligen är bäst på allt, alltså på alla, alla ämnen bara 

  för att det är ju som sagt att lättare att skriva på datan än för hand…(Respondent 1) 

 

  Engelska… Det är väldigt svårt. Alla ord kan man inte riktigt höra hur det stavas och så. 

  Så då är det mycket enklare att se ordet om det är understryket rött eller om jag går in 

  och söker på det eller så, så då blir det mycket enklare. (Respondent 2) 

 

  … alltså jag tycker det är typ samma i alla. (Respondent 3) 

 

  …när jag skriver bara kanske någon samhällsuppgift. (Respondent 4) 

 

  Ja, som exempel samhäll där använder vi ganska mycket dator…(Respondent 5) 

 

  Ja, i samhäll… ja, inte psykologi men det kanske också är det med, men ja natur alla 

  mycket skriv ämnen överhuvudtaget. (Respondent 6) 

 

  Alltså de hjälper ju mig när jag…de flesta ämnen som man behöver skriva någonting på 

  blir… men ja kanske på engelskan och svenskan. (Respondent 7) 

 

  Till exempel, den hjälper mig med biologi istället för matte. (Respondent 8) 

 

7.5 Positivt och negativt med en dator 
Eleverna ansåg sammantaget att datorn innebar något positivt och något negativt. Datorn kunde 

användas för bra och dåliga saker. Överlag tyckte eleverna att datorn var något positivt eftersom 

de kunde få mer stöttning med sitt skolarbete. En av eleverna menade att det inte gått utan dator 

och att datorn hade varit en bra hjälp för skolarbetet. Flera av eleverna ansåg att det var lättare 

att skriva med en dator och att det var ett bra stöd. Detta innebär att datorn hade fungerat som en 

artefakt för eleverna då deras kunskap kunde skapas genom att använda datorn som stöd. 

 

  …jag fick en dator i sjuan för första gången och om inte jag fått den att jag hade den 

  hade det inte gått så bra som det har gjort för mig. (Respondent 6) 

 

  Jag tycker att datorn är bra alltså, alltså det är ett bra verktyg i skolan som man kan 

  använda och där finns det ju allt exempel om man inte har något papper så finns det 

  Pages, man kan skriva på  och sådant… (Respondent 5) 

 

En av eleverna berättade att hon känt sig besviken på sig själv när hon inte fått ut det hon ville 

med papper och penna. Med datorn kunde eleven lättare se vad som blev fel och vad som 

fattades. 

 

  Dock tycker jag att det är väldigt skönt att sitta läsa sådär på datan vad man har skrivit 

  och det är lätt att se vad man har gjort för fel och så och det tycker jag är positivt. 

  (Respondent 1) 

 

Tre av eleverna menade att datorn var positiv eftersom de kunde översätta ord till sitt modersmål 

och att de fick lära sig saker via datorn.  
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  …om jag kan något ord på arabiska men inte kan det på svenska så kan jag skriva det på 

  arabiska istället så får jag det på svenska. (Respondent 4) 

 

  Till exempel om man ska ta upp ett ord eller om man kan ett ord fast man vill ha det till 

  ett fint då kan man ta ge till exempel på synonymer och sådant eller kanske  

  översättningar och information. (Respondent 5) 

 

  Typ väldigt snabbt sätt och hitta information om allt jag behöver för jag är liksom ny i 

  det här landet och allt är nytt liksom allt behöver…(Respondent 8) 

En av eleverna menade att datorn var positiv för att hon kunde arbeta mer självständigt och för 

att hon hade alla dokument på samma ställe. Det var enklare att hålla ordning på dokumenten på 

så sätt.  

 

  Det är bra, enkelt att använda, man har allting på samma ställe. Alltså man har ju alla 

  sina dokument med allting på så att det förenklar ju både skolarbetet och…så att det 

  tycker jag är bra. (Respondent 2) 

 

Det negativa med en dator, enligt eleverna, var att datorn inte alltid var ett stöd. En elev beskrev 

det så att hon inte visste om datorn alltid var ett stöd, detta för att datorn innebar att det var 

enkelt för eleverna att få ett annat fokus och att det var lätt att göra något annat med datorn än 

just skolarbete. Som exempel gavs sociala medier såsom Facebook. Eleverna påpekade att 

datorn måste användas på rätt sätt och inte för att skada andra. En av eleverna påpekade att det 

kunde störa om klasskamraten bredvid använde sociala medier, även om man själv inte gjorde 

det, därför att eleven då satt och sneglade på den andres dator. 

 

  Ja, alltså jag tror att det är mycket negativt och positivt, alltså…det negativa är ju att 

  många koncentrerar sig mer på vad som händer ute i världen lite sådär under de sociala 

  medierna liksom. (Respondent 1) 

 

  Ja, kanske, man ska inte använda den på fel sätt som skadar andra, det ska man inte göra. 

  (Respondent 4) 

 

  …det dåliga är att man kan bli sådär okoncentrerad så man kan gå in på Facebook på 

  lektionerna och det är att det förstör koncentrationen och det kan förstöra för andra också 

  för då exempel om man kanske kollar lite snett så ser man att personen bredvid lyssnar, 

  har hög musik eller kollar på Facebook…(Respondent 5) 

 

Eleverna menade även att papper och penna användes för lite och att de hade lärt sig mer om 

papper och penna använts mer, eftersom eleven då måste anstränga sig för att försöka komma 

ihåg hur ett ord stavas. Eleverna var överens om att pedagogerna inte alltid skulle göra uppgifter 

där datorn ska användas utan även uppgifter där papper och penna används.  

 

  Jag gillar ju skriva på alltså med penna och en skrivbok, det är bättre för mig för jag lär 

  mig för det första svenska, och för det andra alltså hur jag ska förbättra mig också då i 

  svenska, men datorn kan hjälpa mig på sätt och vis men inte alltid. (Respondent 4) 
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  …jag tror väl att jag kanske har lärt mig mer om jag hade haft penna och papper. På ett 

  sätt, för att då hade jag, då hade man verkligen sett att det var felstavat eller på något sätt 

  för att det rättar ju inte på papper och det är väl så som jag tänker kanske. (Respondent 1) 

 

Avslutningsvis sa en elev att varje elev har eget ansvar att göra sina uppgifter i skolan. Är eleven 

istället fokuserad på Facebook under lektionen får denne skylla sig själv om denne får jobba 

hemma med skolarbetet. 

 

  Sedan ju, har man ju eget ansvar vissa väljer ju att bara sitta vid Facebook men då har ju 

  dom alltså det är ju de som inte har något betyg sedan eller så får det jobba hemma så att 

  jag tycker väl att det är upp till en själv. (Respondent 1) 
 

8. Diskussion 
Jag kommer först att diskutera mitt resultat och sedan min metod.  

 

Syftet med min studie var att studera hur datorn kan användas för att stötta elever inom 

gymnasieskolan utifrån deras behov av stöd (dyslexi, läs-och skrivsvårigheter), utifrån elevernas 

eget perspektiv. Studiens frågeställningar var: hur och till vad använder valda elever sina datorer 

i skolan? Anser valda elever att datorn har varit en tillgång för dem i deras behov av stöd (läs- 

och skrivsvårigheter, dyslexi)? Utifrån mitt resultat anser jag att jag har besvarat mitt syfte samt 

mina frågeställningar då studien ämnade undersöka vad eleverna själva anser om datorerna och 

jag anser att svaren från intervjuerna gav valid data som kunde användas för att besvara mina 

frågeställningar. Jag anser att de svar som eleverna gav på mina frågor utgjorde en bra grund för 

att kunna skapa de teman som finns i studien. Elevernas svar verkade tillförlitliga och jag kunde 

genom detta analysera intervjuerna på ett bra sätt.  

 För denna studie används Vygotsky (Dysthe, 2003; Daniels, 2005) och det har varit hans 

teori om det sociokulturella och hur elever lär sig tillsammans med andra. Vygotskys 

symbolsystem har varit högst närvarande eftersom datorn i denna studie ses som en artefakt och 

rutiner syftar till hur pedagoger hjälper eleverna. För att kunna förstå hur eleverna lär sig måste 

man förstå hur artefakten och rutinerna fungerar. Vygotsky talar även om hur tänkandet och 

språket får eleverna att utveckla sina förmågor i skolan. För att eleverna ska kunna utveckla både 

sitt tänkande och sitt språk måste det formas en gynnsam samverkan mellan eleven och 

pedagogen. Det är även viktigt att eleverna får uppgifter som ligger på den nivå som de befinner 

sig på, det som Vygotsky kallade Zone of Proximal Development (ZPD), det vill säga att om 

eleven får en uppgift som är för svår så kommer inte eleven att utvecklas med uppgiften (Dysthe, 

2003; Daniels, 2005). 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Utifrån mitt resultat och min analys av intervjuerna kan jag konstatera att respondenterna 

upprepar det som forskningen säger kring datorn. Respondenterna och forskningen är eniga när 

det kommer till elever i behov av stöd. Som Hylén (2010) beskriver så finns det ingen definition 

om vad en-till-en innebär inom den svenska skolan. Skolorna väljer själva vad en-till-en ska 

innebära på den lokala skolan. Oftast är det en dator som är aktuell men det finns även skolor 

som har anammat surfplattor. Den gymnasieskola som respondenterna läste vid använde sig av 

Mac-datorer. Hylén (2010) menar också att ska man se till datorerna och om datorerna är negativ 
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eller positiva och vilket syfte datorn haft för den aktuella skolan. Den gymnasieskola som 

respondenterna läste vid använde datorn som en läroresurs.  

 Inom skolan är eleverna det viktigaste som finns. För att kunna stötta alla behöver alla få 

den undervisning som de behöver. Det viktigaste är inte om det handlar om den ordinarie 

undervisningen eller särskilt stöd utan det viktigaste är att alla elever får undervisning utifrån 

sina egna förutsättningar (SFS, 2010:800). Respondenterna i denna studie anser att de får 

stöttning om de behöver det men att de ibland själva glömmer att fråga efter det. Som pedagog 

själv ser jag det som självklart att eleverna ska få den stöttning de behöver och det innebär inte 

att jag som pedagog väntar på att de ska fråga utan att jag ser till att de får det stöd de behöver, i 

alla fall i mina ämnen. Salamancadeklarationen är ett ytterligare dokument som skolan i Sverige 

har förpliktigat sig att följa. Den behandlar främst elever som är i behov av stöd och då kan det 

bland annat handla om att eleven behöver stöttning när det gäller språket, oavsett anledning 

(Svenska Unescorådet, 2006). Läroplanen för gymnasiet (Lgy 2011) talar även den om hur 

skolan ska stötta elever i behov av stöd. De elever som inte når målen av olika anledningar ska 

ges särskild uppmärksamhet. Det är pedagogens uppdrag att anpassa sin undervisning till 

eleverna så att alla får tillräckligt goda förutsättningar för att klara de kurser de läser på 

gymnasiet (Skolverket, 2011). Skolverket (2014) skriver att det finns två olika former av stöd. 

Det första är att det sker anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, vilket var 

den vanligaste metoden för respondenterna i denna studie. Den andra formen av stöd är att stödet 

sker utanför den ordinarie undervisningen, det vill säga att eleven får extra tid med en pedagog. 

Den metoden förekom för respondenterna men var inte lika vanlig som stöd inom den ordinarie 

undervisningen. 

 Datorer i skolan kan hjälpa eleverna att nå högre mål men för att detta ska fungera 

behöver pedagogerna använda datorn på ett sådant sätt som låter eleverna utnyttja datorns fulla 

kapacitet (Skolinspektionen, 2011-09-05). Ett sätt att se till att eleverna utvecklas med 

användningen är att implementera en modell för en-till-en undervisning i skolan. En sådan 

modell är TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) som behandlar hur väl en 

pedagog använder sin kompetens kring datorn för att skapa bästa förutsättningarna för sina 

elever. En annan del denna modell behandlar är hur väl pedagogen kan blanda sin 

ämneskompetens med sin datorkompetens (Koehler & Mishre, 2008). I denna studie finns det 

tendenser ibland att pedagoger inte riktigt har kunskap om hur en dator skulle kunna användas 

för att utnyttja dess fulla potential. Eleverna har tillgång till talböcker, synonymordbok och 

rättstavningsprogram men det finns mycket mer en dator kan göra, såsom att spela in och 

redigera filmer eller radioprogram. Utifrån denna modell kan en pedagog släppa de traditionella 

examinationerna för att introducera nya som till exempel att skapa en film. En annan modell, 

SAMR (Substiution Augmetation Modifikation Redefinition), skapad av Ruben R. Puentedura 

(Skolinspektionen, 2011-09-05), handlar om hur pedagogerna kan använda datorn för att inte 

göra den till ett substitut till penna och papper, det vill säga låta eleverna göra uppgifter som 

skulle näst intill vara omöjliga att göra utan en dator. Det ska då även påpekas att för elever med 

språksvårigheter av olika natur så är datorn inte ett substitut utan något som de måste ha för att 

kunna arbeta i skolan. Datorn är då ett hjälpmedel inte ett substitut som det kan vara för de flesta 

eleverna. Precis som ovanstående modell skapar denna möjligheter för pedagoger att släppa de 

traditionella examinationerna och skapa nya som kräver att eleverna använder en dator för att få 

ett resultat (Kroksmark, 2013; Skolinspektionen, 2011-09-05; Almén, 2013). Att se datorn som 
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en bank av olika resurser kan hjälpa elever samt göra så att pedagoger lättare kan utforma 

utbildningen efter individerna. Eleven kommer ändå att lära sig om ämnet även om eleven  

redovisar via en film (Svärdemo-Åberg, 1999; Lindstrand, 2009; Stenberg, 2013). Utifrån mitt 

resultat kontra modellerna anser jag att vissa pedagoger inte riktigt når den högsta nivån i 

modellen SAMR eller når hela vägen i TPACK. Detta behöver absolut inte betyda något negativt 

för eleverna eller för pedagogen själv men när en dator finns att tillgå finns det flera nya sätt att 

examinera ett moment. Poängen är inte att eleverna ska skapa en film eller ett radioprogram 

varje gång de gör ett moment men för att skapa möjligheter för alla att komma till sin fulla 

potential så finns det nu nya sätt att examineras på. Vissa av respondenterna i denna studie 

menade att de hade lärt sig mer med papper och penna för att de då hade behövt tänka till mer 

kring hur ord stavas. Varför kan då inte skolan kombinera papper och penna med datorn, det vill 

säga att eleverna måste använda penna och papper ibland och inte bara vid uppsatsskrivning och 

ibland måste de använda datorn för att göra en presentation, film eller ett radioprogram? 

 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan hjälpa skolor och pedagoger om vad 

elever i behov av stöd behöver. Eftersom läsa och skriva krävs i både skolan och i vardagslivet 

så behöver elever med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi få stöttning. Kraven på en individs 

läsförmåga har ökat det senaste året och det gör att stöttning av elever med läs- och 

skrivproblematik blir allt viktigare. För att en elev ska kunna utvecklas behöver denna elev få 

individanpassat stöd, ett stöd som fungerar just för denna eleven. Om skolorna behöver stöttning 

med vad för hjälpmedel det finns så har vissa kommuner något som kallas skoldatatek där skolor 

för låna olika hjälpmedel för enskilda individer. Dessa hjälpmedel blir då individanpassade för 

den specifika eleven (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). I denna studie får elever 

hjälp med olika hjälpmedel via bibliotekarien, ämnespedagogen eller mentorn, beroende på vem 

eleven talat med om hjälpmedel. Vissa av hjälpmedlen som eleverna använder finns redan i 

datorn men behöver aktiveras.  

 Hjälpmedlen har under de senaste åren utvecklats mer och blivit mer sofistikerade. Tack 

vare detta kan eleverna få bättre stöttning i sin läs- och skrivproblematik (Svärdemo-Åberg, 

2003). Studenter på ett universitet har mer tillgång till hjälpmedel än vad elever på en 

gymnasieskola har. De åtgärder som sätts in för en elev på en gymnasieskola är ibland inte 

tillräckliga. Att elever i behov av stöd ska få den stöttning de behöver borde vara en självklarhet. 

Om en elev får tillgång till kompenserande hjälpmedel är det viktigt att eleven även får en 

introduktion i hur detta hjälpmedel fungerar så att eleven får ut det den kan få ut av det aktuella 

hjälpmedlet. Några av de hjälpmedel som finns att tillgå för elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi är följande: ordbehandlare, stavningskontroll, talböcker, taligenkänning och 

talsyntes. Studier har visat att elever i behov av stöd får en större förståelse om de har tillgång 

till digitala hjälpmedel (Föhrer & Magnusson, 2003; Alm, 2000; Elkind, Cohen & Murray, 

1993). Alla elever i denna studie upplevde att de fick hjälp genom att kunna använda sig av 

dessa program via datorn. Eleverna med svenska som andra språk menade att de enkelt kunde 

översätta ord eller meningar till sitt hemspråk för att kunna få en större förståelse. 

 För att en pedagog ska kunna hjälpa eleverna med både skolarbete och särskilt stöd 

genom datorn behöver även läraren ha kunskap om hur datorn och det eventuella hjälpmedlet 

fungerar (Svedberg & Lindh, 2009; Selander, 2009; Donovan, Green & Hansen, 2011-12; 

Penuel, 2006). Det är även viktigt att ha kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och inte 

bara om hur en dator kan användas (Sands & Buchholz, 1997). För att datorn ska fungera som 
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stöd behöver den vara anpassad till eleven och uppgiften. Det pedagogen kan göra är till 

exempel att ge eleven mer tid, skriva ut uppgifterna, göra konstruktiva rättningar eller inte  rätta 

elevens stavning (Reid, Strnadova & Cumming, 2013). Donovan, Hartley och Strudler (2007) 

pekade på att det finns en osäkerhet hos pedagogerna kring hur datorn kan användas i 

klassrummet och hur pedagogernas arbete förändras i och med att det kommer in en dator i 

klassrummet. Storz och Carroll (2013) pekade dock på att pedagogerna ofta såg datorn som 

något positivt men att pedagogerna kände att de inte längre kunde ha samma kontroll över vad 

eleverna gjorde på lektionerna. I denna studie upplevde jag att respondenterna ansåg att de fick 

det stöd som de behövde och att de upplevde att pedagogerna hade kunskap om både sina ämnen 

och hjälpmedlen. En av eleverna tryckte på att pedagogerna inte rättade hennes stavning utan 

vad hon hade skrivit. Detta eftersom att flera av respondenterna sa att de fått hjälp av pedagoger 

angående hjälpmedel och stöd. Jag kan dock hålla med forskarna om att det behövs att en 

pedagog inte bara har kunskap om sitt ämne längre utan en pedagog behöver även ha kunskap 

om hur en dator fungerar för att kunna undervisa på bästa sätt. 

 IKT blir en allt mer viktig del i skolans värld eftersom många läroböcker idag finns via 

datorer och eleverna kan många gånger få läsa en bok digitalt. Detta kan även göra 

undervisningen mer individuell. Det finns dock inget som tyder på att datorn skapar högre betyg 

eller att lärandet blir bättre, utan det handlar om vad pedagogen gör på lektionerna. Datorn 

skapar bra förutsättningar för eleverna eftersom det finns resurser på datorn som de kan använda 

sig av, till exempel via stavningskontroll. Det är även viktigt att påpeka att även om datorn 

kommit in i skolan så behöver eleverna kunna använda sig av böcker (Svedberg & Lindh, 2009; 

Svärdemo-Åberg, 1999; Sands & Buchholz, 1997). Det är idag många kommuner som har 

implementerat en-till-en på skolorna på ett eller annat sätt. Införandet av en-till-en i skolorna gör 

att pedagogerna kan jobba mer elevcentrerat och att elever i behov av stöd kan få den stöttning 

som de kan behöva (Fleischer, 2013; Solhberg & Kroksmark, 2013; Reid, Strnadova & 

Cumming, 2013; Sands & Buchholz, 1997; Seip Tonnessen, 2009). Beacham och Alty (2006) 

menar i sin studie att elever med dyslexi blev hjälpta av de digitala hjälpmedlen och att elever 

som fick en presentation med både bilder och text förstod mer av presentationen än de som bara 

fick den presenterad i text. Detta pekar även Reid, Strnadova och Cumming (2013) på. Om en 

elev får en text som de inte kan ta till sig eller förstå kan detta bero på att eleven inte har övat på 

liknade texter innan (Edman Stålbrant, 2009). I denna studie säger flera elever uttryckligen att de 

behöver använda penna och papper mer, men även att de tycker att det är arbetsamt att läsa 

böcker. Flera av eleverna fick stöd i form av talböcker. En elev menade att det var enklare att 

läsa texter via en dator då hon kunde fokusera mer men samtidigt fanns det elever som menade 

att det var enklare att läsa på papper eller i böcker. Detta är ett ypperligt sätt att peka på att 

undervisningen måste individanpassas och att alla elever inte tycker samma sak om att läsa text 

på datorn. Här kan man även härleda till Vygotsky (2001) och hans teorier om det skriftliga 

språket där skrivaren och läsaren inte är på samma konversationsnivå. Där eleven då inte hamnar 

på samma nivå som författaren till den text eleven läser.  

 Det finns aspekter med att använda en dator i klassrummet som är positiva och gör att 

eleven utvecklas. Detta kan vara i form av att kunna vara källkritisk och kritiskt kunna granska 

en källa och vad denna källa beskriver. Det är dock viktigt här att som pedagog vara medveten 

om vilka källor eleverna kan komma att finna via internet kontra vilka böcker som eleverna kan 

använda sig av (Svedberg & Lindh, 2009; Kroksmark, 2013; Conway & Amberson, 2011). 
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Svärdemo-Åberg (2003) och även Svedberg och Lindh (2009) pekar på att det kan uppstå 

problem när eleverna själva måste söka information eftersom de kan stöta på texter som blir för 

svåra för dem att läsa. I denna studie var eleverna medvetna om att internet kan ge olika former 

av källor och att böcker är bra att komplettera med.  

 Både eleverna och den tidigare forskningen pekar på att datorn även kan vara en 

distraktion eftersom det är enkelt för eleverna att fokusera på sociala media som till exempel 

Facebook (Albertsson, 2013; Storz & Carroll, 2013). Detta visar att eleverna själva är medvetna 

om att datorn kan vara både något positivt och något negativt då det kan störa fokuset från 

lektionerna. Det som eleverna även pekar på, liksom forskningen, är att pedagogiken förändras, 

hur eleverna lär sig, hur klassrummet förändrats samt kommunikationen mellan elev-elev och 

lärare-elev (Storz & Carroll, 2013). Falkenbergsprojektet, som genomfördes mellan 2007 och 

2010, pekar åt samma håll som denna studie. Eleverna menade att datorn skapar en annan form 

av undervisning då de kan få mer stöd i form av resurser i datorn, hur uppgifter kan utformas 

med hjälp av en dator. Datorn anses vara både något som är positivt och något som är negativt. 

Eleverna blev mer positiva till datorn ju längre projektet pågick (Hallerström & Tallvid, 2008; 

Tallvid & Hallström, 2009; Tallvid, 2010). Denna studie visar att eleverna även här har blivit 

mer positiva ju längre de haft datorn då de fått mer resurser i datorn att kunna använda sig av. 

Precis som i Falkenbergsprojektet så anser jag att elever i behov av stöd utifrån läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi har gynnats av datorerna i klassrummen. 

 Idag finns det de som påstår att elever i behov av stöd i form av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi blir fler och att det idag krävs en högre nivå av läs- och skrivförmåga. 

Då är det viktigt att komma ihåg som pedagog att elever med läs- och skrivproblematik är en 

heterogen grupp (Svärdemo-Åberg, 2003). Idag finns det flera olika lärplattformer som skolorna 

kan använda sig av. En studie av Taylor, Duffy och England (2009) visade att eleverna ansåg att 

det var lättare att studera när de hade allt på samma ställe. I denna studie så berättar även 

respondenterna att de ansåg att det var lättare att ha alla uppgifter på samma ställe, att det var 

enklare att hålla reda på skolarbetet. 

 En lärprocess sker i klassrummet just då när eleverna och pedagogen är där och en 

lärprocess kan vara svår att komma åt med punktinsatser utan ibland visar det sig när eleven fått 

smälta informationen. De viktigaste personerna för att denna lärprocess ska fungera är framför 

allt pedagogen och rektorn på skolan. Pedagogen ansvarar för lektionerna medan rektorn 

ansvarar för att pedagogen får nödvändigt material. Om pedagogen inte klarar av att skapa en 

trygg plats i klassrummet kommer inte eleverna att lära sig lika mycket. Digitaliseringen medfört 

till att pedagogen nu kan utveckla sin undervisning och förändra sitt upplägg (Selander, 2009; 

Kroksmark, 2013; Steinberg, 2013). I denna undersökning anser jag att eleverna upplever sig 

som trygga och att de får den tid de behöver för den lärprocess som pågår. Eleverna uttrycker 

också en trygghet i att de vet vad pedagogerna kan göra för att hjälpa dem. Det som slog mig var 

dock att eleverna inte alltid ser till att de får det som de har rätt till, att de glömmer att be om 

stöd.  

 

8.2 Metoddiskussion 
Metoden jag valde för denna studie var intervju. Jag ansåg att det var den bästa metoden för att 

få svar på mina forskningsfrågor då jag var ute efter en subjektiv bild från eleverna. Eftersom 

det var elevernas subjektiva svar jag var ute efter så föreföll det lättast med intervjuer. Resultatet 
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har självklart förhållit sig objektivt från vad eleverna sagt, men i och med att metoden är intervju 

så blir det en subjektiv bild av elevernas egna tankar. Vid en annan metod hade jag inte kunnat 

få ut ett resultat på ett sådant sätt att det blev elevernas egna djupgående tankar. Alla intervjuer 

skedde under våren 2015. Frågorna som ställdes under intervjuerna kan till viss del tolkas som 

ledande då jag uttryckligen frågade om de använde program på datorn som kunde anses vara till 

stöd för eleven. Dock tog respondenterna själva upp detta innan då jag frågade om vad de 

behövde stöd med (fråga 2, se bilaga). 

 Reliabiliteten har varit relativt god under denna studie, men jag reserverar mig för att en 

annan forskare hade kunnat få ut ett annat resultat med andra respondenter. I denna studie har 

validiteten varit god då jag anser att jag fått valida och uttrycksfulla svar på de frågor som jag 

ställde till respondenterna. Jag anser att jag har mätt det jag har avsett att mäta men, precis som 

ovan reserverar jag mig för att en annan intervjuare hade kunnat få andra svar med andra frågor 

som berör samma område. Jag reserverar mig även för att eleverna kan ha anpassat sina svar 

eftersom att de visste vem jag var. Detta kan dock vändas på då eleverna kan ha upplevt att de 

kunde öppna sig mer för mig eftersom de visste vem jag var och att de fick reda på att de skulle 

vara helt anonyma i studien. Generaliserbarheten för denna studie är relativt liten då det bara är 

åtta personer som har intervjuats, men utifrån att eleverna är i behov av stöd blir populationen 

mindre och därigenom kan en liten generaliserbarhet antas. Studien behandlar ett dagsaktuellt 

ämne som gör att den blir relevant för den pedagogiska arenan.  

 De forskningsetiska aspekter som finns att ta hänsyn till anser jag har upprätthållit i 

denna studie då respondenterna fick reda på innan vad intervjun kommer att behandla och vad 

studien syftar till. De fick även reda på att de kunde avbryta när de ville, oavsett om det var före, 

under eller efter intervjun. De informerades även om att de skulle vara anonyma under hela 

studien och att det inte skulle gå att komma fram till vilka det var som hade intervjuats. Det sista 

som de informerades om var att jag var den enda som skulle lyssna på intervjuerna och att dessa 

senare under studien skulle raderades. Detta gör att jag kan med tillförlitlighet anse att min 

studie har upprätthållit de etiska aspekterna. 

 Deltagarna i studien var alla i de övre tonåren och alla läste på olika nationella 

gymnasieprogram. I studien var det både män och kvinnor, dock var en majoritet kvinnor, vilket 

kunde ha påverkat resultatet då kvinnorna svarade mer utförligt på frågorna. Åldern kan även ha 

påverkat eftersom eleverna gick olika årskurser kan de elever som gick i tredje året på gymnasiet 

kan ha svarat mer utförligt då de var äldre än de andra. Detta ska dock inte ha påverkat resultatet 

nämnvärt. Eftersom målet med studien var att få fram vad eleverna tyckte så anser jag att ålder, 

kön eller gymnasieprogram inte har påverkat eftersom jag fick bra svar på mina frågor. Jag anser 

att de deltagare jag intervjuade var individer som passade för denna studie. 

 Angående de valda källorna anser jag att jag har fått en bra spridning på både nationell 

och internationell forskning. Jag anser att den forskning som använts i denna studie är tillräcklig 

för att få en bakgrund till mitt resultat. Jag reserverar mig dock för att den forskning jag funnit 

ibland varit av äldre natur, men jag anser att den fortfarande håller, då resultaten liknar dem i 

den senare forskningen. Jag tycker dock att åldern på forskningen gav en bra spridning för att ge 

en överblick. Jag reserverar mig även för att det kan finnas annan forskning som inte jag har 

funnit. De artiklar jag har funnit har dock gett en bra forskningsbakgrund. 
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 Jag anser att jag har använt tiden väl och har haft en god planering för att kunna 

genomföra denna studie. Jag anser även att med mer tid hade jag kunnat intervjua fler 

respondenter och kunde ha fått ett bredare resultat. 

 

8.3 Framtida forskning 
För framtida forskning skulle jag rekommendera att fler elever intervjuas och att dessa elever 

kommer från olika skolnivåer, det vill säga både grundskola och gymnasium. En vidare 

forskning skulle även kunna vara att det kompletteras med andra metoder såsom enkäter och 

elever i behov av stöd i form av annan problematik som till exempel neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Utifrån mitt resultat skulle även ett fokus på ett visst ämne kunna vara 

fokus för vidare forskning. Till sist skulle det även kunna vara användbart vid vidare forskning 

att intervjua specialpedagoger som komplettering till elevernas intervjuer. 

 

8.4 Slutsats 
Min slutsats blir att det inte spelar någon roll för undervisningens kvalitet om pedagogen inte har 

kunskap om språksvårigheter och hur denne kan stötta elever i deras behov. Det spelar ingen roll 

om pedagogen har kunskap om sitt ämne, om pedagogen inte kan visa hänsyn till elevers behov 

(oavsett diagnos eller ingen diagnos). Om pedagogerna får möjlighet att lära sig mer om både 

hur de kan hjälpa eleverna med hjälp av en dator och vad elevernas olika behov handlar om, så 

kommer varje elev att känna sig sedd och varje elev få känna att han eller hon stöd.
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
(Jag presenterar etiska förhållningssätt, vad studien innebär samt frågar om jag får spela in) 

- Ålder 
- Kön 
- Gymnasieprogram 
 

Inledning 

- Vad känner du är dina starkaste sidor? 
- Vad känner du att du behöver mest stöd med? 
- Känner du till begreppet en-till-en? 
 

Skolan/Hjälpmedel 

- Känner du att du får det stöd du behöver i skolan utifrån att använda dig av dator? 
- Hur kan skolan ge dig mer stöd utifrån datorn? 
- Hur känner du att datorn gett dig stöd? 
- Finns det något du saknar med en dator? 

- Talsytes? 
- Keynotes? 
- Talböcker? 

- Finns det något ämne som du känner att datorn har hjälpt dig mer än i andra ämnen? 
- Varför just de ämnet/ämnena? 

 

Datoranvändande 

- Vad använder du din dator till? 
- I skolan och utanför skolan. 

- Innebär datorn något positivt eller negativt? 
 

Egna tankar 

- Övrigt som du vill ta upp.  
- Har du några egna reflektioner kring datorn? 
 

 

 
 

 


