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Sammanfattning 
 
Datorer till varje elev blir allt vanligare i gymnasieskolan. Med datorn följer oändliga 

möjligheter till undervisning och lärande men också många dilemman för lärare. Det finns 

ofta en övertro på att modern teknik ska ”fixa” dessa pedagogiska dilemman och att lärare 

med automatik ska veta hur tekniken ska användas. Forskning kring elever i läs- och 

skrivsvårigheter berättar att det finns många fördelar att vinna med användning av 

teknologiska verktyg i undervisningen. Motivation, ökat självförtroende, ökade möjligheter 

till lärande och bättre skolresultat för elever i svårigheter men också för övriga elever. 

Pedagogiska appar är uppbyggda enligt teorin kring scaffolding och kan, rätt använda, utöka 

varje elevs ”zone of proximate development”. 

Syftet med detta examensarbete är att genom en enkät riktad till elever i gymnasieskolan 

undersöka deras användning av teknologiska verktyg, pedagogiska appar samt deras 

uppfattning kring nyttan av dessa. 

Resultatet visar att nästan alla elever använder PC, tillhandahållna av skolorna, men att det 

främst är inom ämnena svenska och engelska de använder stöd i form av stavningshjälp, 

uppläst text mm. Användning och kännedom av och kring appar och stödjande program är 

lågt, även om många av eleverna anger att de har svårigheter att stava så anger endast 10% att 

de regelbundet använder sig av stöd för stavning. Användningen är alltså låg även fast 

resultatet också visar på att eleverna upplever positiva effekter av användningen av 

teknologiska verktyg i form av bland annat ökad motivation och kontroll. 

Resultatet ger upphov till en mängd frågor rörande orsaken till det låga användandet. Bland 

annat: har lärarna för låg teknisk kompetens? För låg kännedom kring vilken app som passar 

bäst och hur den används? Köper skolorna in fel verktyg? Ger vi elever i svårigheter de stöd 

och kompetenser som möjliggör ett gott studieresultat samt ett framtida fungerande 

samhällsliv? 
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1 Inledning 

”With each new technological innovation that is introduced in the classroom comes the belief 

that it will transform teaching and learning” (Corkett & Benevides, 2013, s 62). Det finns ofta 

en övertro på att modern teknik ska ”fixa” pedagogiska dilemman och att lärare med automatik 

ska veta hur tekniken ska användas. Bruun (2015) ger exempel på en kommun där elever fick 

en surfplatta. Samtidigt tog man bort vanliga läromedel men missade att ge fortbildning i 

plattans funktion. Lärare visste inte ens vet hur man laddar ner en app, än mindre att 

använda den. Men även lärare med teknisk kompetens ställs inför dilemman. ”Att hitta olika 

appar […] som ser roliga ut är […] ingen match. Det kluriga är att hitta den pedagogiska 

kopplingen till HUR webbsidan eller appen kan användas för att stödja och utveckla 

elevernas lärande”, menar Bruun (2015). 

Samtidigt ser många lärare och forskare tillgången till digitala verktyg med ”tillförsikt, 

förhoppningar väcks om nya sätt att lära och om att fysiska och sociala barriärer bryts ned” 

(Nordström & Lundin, 2014, s 112). Det här är ett intressant område för specialpedagogen. 

Hur kan man använda den nya tekniken för att stötta elever i svårigheter? Kan ny teknik 

underlätta inkludering av elever i svårigheter i klassrummet? Blir det lättare att individualisera 

undervisning och stöd med teknik, dataprogram och pedagogiska appar? Hur omfattande är 

användningen av pedagogiska tekniska hjälpmedel i gymnasiet? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är därför att undersöka hur och i vilken omfattning 

pedagogiska applikationer/teknologi för dator, mobiltelefon och pekplatta används av elever i 

svårigheter på gymnasiet. Samt hur dessa tekniska verktyg/hjälpmedel (dator, surfplatta eller 

mobiltelefon) uppfattas stödja elevens skolsituation. 

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 

● I vilket syfte använder eleverna pedagogisk teknologi i skolarbetet? 

● I vilken omfattning används pedagogisk teknologi av elever och specifikt elever med 

läs- och skrivsvårigheter? 

● Finns det skillnader mellan elever i svårigheter och elever utan upplevda svårigheter 

gällande användandet av tekniska verktyg? 

● Vilka appar och andra teknologiska verktyg använder elever på gymnasiet? 

● Ser eleverna några positiva effekter på lärande, motivation och resultat vid 

användandet av teknologiska hjälpmedel? 
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1.2 Begrepp och uttryck i examensarbetet 

I detta arbete används begreppet pedagogiska applikationer i förkortad form och benämns 

pedagogiska appar. Med pedagogiska appar menas appar på mobiltelefoner, datorer eller 

pekplattor som används i undervisande syfte. App är förkortning av ordet applikation, ett 

datorprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. 1:1, syftar på att varje elev (samt 

läraren) har en egen dator i undervisningen. 

Följande begrepp/uttryck används synonymt som benämning på datorer, surfplattor (I- 

pads, pekplattor, skrivplattor) samt mobiltelefoner och i vissa fall de program och appar som 

används på dessa: teknologiska verktyg, pedagogisk teknologi, teknologiska hjälpmedel, 

digitala hjälpmedel, digitala lärverktyg samt i vissa fall kompensatoriska hjälpmedel. Orsaken 

till floran av uttryck är att så ser det ut i litteraturen. Forskare använder alla dessa olika 

begrepp och innebörden i dem är inte alltid densamma. 

 

2 Bakgrund 

Under denna rubrik avser vi att redogöra för anledningen till studiens genomförande ur ett 

personligt, vetenskapligt samt samhälleligt perspektiv. 

 

2.1 Personligt perspektiv 

2000-talet har sett introduktionen av digitala lärverktyg i klassrummet. I och med att kostnaden 

för hårdvara minskat har majoriteten av elever en egen dator eller surfplatta under 

gymnasietiden. Fokus under senare år har skiftat mot mjukvara, alternativa verktyg i 

undervisningen, så kallade pedagogiska appar. Mobilt lärande (fri översättning av begreppet 

”mobile learning” eller ”m-learning”) avser lärandeprocessen som äger rum med hjälp av 

handhållna enheter såsom mobiltelefoner och pekplattor (Kearney, Burden & Rai, 2015). 

Användningen av denna typ av enheter ökar i skolan och enligt Smith och Santori (2015) ökar 

användandet av applikationer i lärandet inom olika ämnen och även för att stödja elever med 

olika funktionsnedsättningar. 

Vi har märkt ett ökat antal elever med läs- och skrivsvårigheter på gymnasiet sedan 

gymnasiereformen genomfördes 2011. Många av eleverna med bristfälliga förmågor i läsning 

och skrivning som ändå har blivit godkända i nian. Många elever som vittnar om att de inte 

deltagit i klassrummet under till exempel engelskatimmarna utan suttit i liten grupp utan 

pedagog. Många elever som vittnar om att de inte haft engelska sedan tidigt på mellanstadiet. 

Våra erfarenheter som lärare och specialpedagog på gymnasiet och grundskolan har fått oss 

att fundera kring hur man på bästa sätt kan utnyttja den nya tekniken i form av både hård- och 
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mjukvara som introducerats i gymnasieskolan de senaste åren, särskilt för att underlätta för 

elever som behöver extra stöd, både i sitt lärande och för att kunna vara inkluderade i 

klassrummet. 

Vi började fundera i termer av vilken pedagogisk teknologi som ger god effekt och 

eventuellt kan ersätta annan typ av undervisning. Hur ska den nya tekniken användas i 

undervisningen – som kompensatoriskt verktyg för några få elever eller för hela klassen? 

Innebär den nya tekniken större möjligheter för inkludering av alla elever i klassrummet? 

Finns det vetenskapliga undersökningar som bekräftar denna bild, att pedagogiska 

applikationer är effektiva för lärande i allmänhet och särskilt för elever i behov av extra stöd? 

Hur används applikationer i undervisningen och i vilken omfattning? Dessa frågor är viktiga 

då skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagen (SFS 

2010:800, 1 kap. 5 §). 

 

2.2 Vetenskapligt perspektiv- varför behövs studien? 

Större delen av forskningen kring skolan och teknologi i skolan är gjord i USA och när det 

gäller forskning kring elever i svårigheter finns relativt lite att hitta i Skandinavien och 

Sverige (Almqvist, Almqvist & Nilholm, 2015). Det finns forskning i Sverige kring 

inkludering, men inte kopplat till den teknologiska utvecklingen i skolan. Det finns studier 

från tidigare på 2000-talet som handlar om införandet av datorer, men denna forskning börjar 

redan bli omodern. Forskning kring appar och nyare hårdvara som t ex surfplattor är ännu i 

sin linda. Den forskning som finns är oftast riktad mot för- och grundskola, inte mot gymnasiet. 

Den senaste svenska forskningen är från 2015 och där efterlyser forskarna just fler 

undersökningar kring effekter av app-användning samt även utvärdering av vad som bör ses 

som pedagogiska appar (Tallvid, 2015; Sjödén, 2015). Digitaliseringen av skolan har skapat 

en bransch som använder kraftig marknadsföring mot lärare och erbjuder en enorm mängd 

appar och digitala läromedel som sägs medföra hjälp vid inlärning av olika ämnen. Sjödén 

(2015) slår fast att vi i Sverige ligger långt efter i det som kallas educational technology. 

Sjödéns (2015) genomgång av de 100 populäraste utbildningsapparna inom matte och svenska 

visade att 47% var vad man kunde kalla för lärverktyg men endast 17 % av de 47 apparna 

gav något utöver rätt svar som feedback till eleven. Tallvid (2015) skriver i sin avhandling 

att han kan ”konstatera att digitaliseringen av skolan förändrar praktiken på många sätt, men 

skolan och konsekvenserna av digitaliseringen är, och lär förbli, rörliga mål. Skolan, 
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såväl som all annan verksamhet, är stadd i ständig förändring…” (Tallvid, 2015, s 117), detta 

kräver enligt honom ständig forskning som just beskriver denna förändring. 

Vi ser följaktligen flera vita fläckar på kartan när det gäller den nya pedagogiska 

teknologin. Pedagogisk teknologi finns, appar finns, men vad är bra och stödjande för 

undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter? Hur kan teknologin användas för att 

stödja och utveckla elevens lärande och motivation? Vad är effekten av att använda appar och 

annan teknologi - både vad gäller elevens motivation, resultat och möjligheten till 

inkludering? 

 

2.3 Samhällsperspektivet 

Nedan följer en kort sammanfattning över varför denna studie är nödvändig ur ett 

samhällsperspektiv. 

 

2.3.1 Skollagen och läroplanen kring kompensatoriska verktyg och elever med 

svårigheter 

Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 3, § 3, fastslår att eleven utifrån egna förutsättningar ska få 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen ska motverka eventuella 

funktionsnedsättningars konsekvenser. Enligt läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) har 

skolan särskilt ansvar för elever som har svårt att nå målen för utbildningen. För elever i läs- 

och skrivsvårigheter gäller till exempel att de ”kan behöva kompensatoriska hjälpmedel i flera 

eller i alla ämnen och inte enbart i några få” (Skolverket, 2014b, s 12). 

Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 3, § 5a talar om att skolan skyndsamt ska ge stöd i form 

av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen om elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen eller nå kunskapskraven. Digitala hjälpmedel kan användas för att ge eleven 

fler media och olika sätt  att lära sig och vara visuella stöd för att förklara ett 

undervisningsområde. Digital teknik med anpassade programvaror är ett exempel på extra 

anpassningar (Skolverket, 2014a). Skolverket (2014b) exemplifierar digital teknik med 

anpassade programvaror där ”datorer, lärplattor och smartphones är exempel på sådan teknik” 

(Skolverket, 2014b, s 25). På samma sätt ges exempel på program (mjukvara) som kan 

förbättra elevernas resultat, till exempel inlästa böcker/läromedel, talsyntes, tal-till-text- 

funktion och översättnings- och rättstavningsprogram (Skolverket, 2014b). 

 

2.3.2 Deltagande och möjligheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet slår fast att det inte går att skilja en människas lärande och 

utveckling åt (Claesson, 2002). Lärande sker i den omgivande sociala miljön, 

kommunikationen med andra och sammanhanget. Eleven utvidgar sin ”zone of proximate 



5  

development” (ZPD)
1 

genom att det finns någon, läraren eller en klasskamrat, som kan mer 

och utmanar eleven. Det finns ett nära samband mellan att göra och att kunna. Språket och 

kommunikation av olika slag är centrala, de utgör artefakter (Claesson, 2002). Lärarens 

uppgift är att se till att eleven kan delta i en kunskapande dialog och hitta metoder som 

fungerar som en form av kommunikativt stöd, så kallad scaffolding (Imsen, 2000). ”Inlärning 

måste ske inom en kontext som är meningsfull och verklighetsnära för eleven”, betonar Imsen 

(2000, s 54). Det sociokulturella perspektivet problematiserar detta eftersom det är just i 

kontexten skolan som en elevs svårigheter manifesterar sig (Säljö, 2000). 

Appar, surfplatta och dator är också medierande verktyg, en typ av teknologiska artefakter 

det vill säga verktyg eleven behöver lära sig behärska för att kunna fungera i samhället 

(Lantz- Andersson & Säljö, 2014). De kan också fungera som scaffolding, en ny typ av 

”intellektuella tankestöd […]de digitala redskapen ger oss genvägar” (Säljö, 2012, s 245). 

Eleven måste tillgodogöra sig dels det som står i kursplanerna och dels andra kunskaper där 

användandet av teknologiska verktyg är centralt. UNESCO publicerade 2011 ett material där 

man betonade vikten av att man i skolorna lärde ut vad man kallar MIL, media and information 

literacy, med andra ord läs- och skrivkompetenser/skriftspråklighet
2 

i den mediala och digitala 

världen (UNESCO, 2011). Hur elever lär sig läs- och skriv-, samt andra symboliska, 

färdigheter är numer svårt för skolan att kontrollera, enligt Säljö (2012), då ”det finns 

alternativa utvecklingsbanor som många – men inte alla – vant sig vid” (Säljö, 2012, s 247). 

Nordström och Lundin (2014) konstaterar att elever, för att kunna använda digitala 

medier fullt ut, behöver lära sig hantera många olika program, appar och internet för att fullt 

ut kunna dra nytta av den nya tekniken och forskarna funderar om alla elever kan det. 

 

3 Tidigare forskning 

I det följande avsnittet redogör vi för de hinder elever med läs- och skrivsvårigheter har, appar 

och teknologiska verktyg samt vad dessa kan bidra med. 

 

3.1 Vilka hinder har elever med läs- och skrivsvårigheter i 
gymnasiet? 

I Sverige har en fjärdedel av befolkningen svårigheter med att läsa texter över grundskolenivå 

och av dessa personer kan 7,5 % bara läsa välkända texter (Jacobson & Svensson, 2006). 

Läsproblemen gör det svårt för dessa personer ”att på ett demokratiskt sätt delta i vårt alltmer 

 
 

1 
Med ZPD menar Säljö (2000), en individs utvecklingszon och vad individen kan uppnå i form av kunskaper 

och kompetens genom social interaktion. 
2 

En svensk översättning är svår att göra men olika forskare har använt dessa två begrepp, skriftspråklighet 

används bland annat av Säljö (2012). 
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skriftspråkligt inriktade samhälle. För en liten grupp är lässvårigheterna direkt 

handikappande” (Jacobson & Svensson, 2006, s 10). 7 % av skolans elever bedöms ha 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Wolff, 2009). Specifika läs- och 

skrivsvårigheter (och/eller dyslexi) är en funktionsnedsättning som finns med personen hela 

livet (Gustafson, 2009). 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter består av många typer av problem med språket. Man 

kan vara invandrare och ännu inte lärt sig det nya språket. Medicinska, sociala eller 

emotionella orsaker kan ligga bakom svårigheterna. Begåvningsnivån kan vara nedsatt. 

Pedagogiska faktorer kan spela in. Arv och/eller miljö kan påverka (Jacobson & Svensson, 

2006). Det är svårt att bestämma var gränsen mellan dyslexi och allmänna läs- och 

skrivsvårigheter ska dras och forskare verkar benägna att använda sig av det vidare begreppet 

läs- och skrivsvårigheter, eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Det beror på om man har 

ett kategoriskt synsätt och är för en medicinsk definition eller om man anser att orsaken till 

problemen inte spelar någon roll utan att det ändå gäller sätta in olika stödåtgärder (Jacobson 

& Svensson, 2006; Zetterqvist-Nelson, 2000). Dyslexi är en av orsakerna till grava läs- och 

skrivsvårigheter där skillnaden ligger i att vid dyslexi har man fått en diagnos, ett bevis på att 

man har specifika läs- och skrivsvårigheter (Jacobson & Svensson, 2006). 

Forskare är överens om att fonologiska svårigheter är det grundläggande problemet vid läs- 

och skrivsvårigheter (Olofsson, 2009; Høien & Lundberg, 1999; Jacobson & Svensson, 2006; 

Snowling, 2000). Att snabbt kunna koppla ljud till rätt bokstav är kännetecknet på en god 

läsare och skrivare, som också har en god morfologisk kunskap och på så sätt kan göra en 

snabb avkodning (Jacobson & Svensson, 2006). En god läsare kan också, som ett inre 

lexikon, känna igen ord ortografiskt och har en fonologiskt ljudande strategi för att tolka och 

koda ord (Snowling, 2000; Jacobson och Svensson, 2006; Olofson, 2009). En person med 

specifika läs- och skrivsvårigheter har inte, i lika hög grad, tillgång till någon av dessa två 

strategier, kallad ”the dual-route model” (Snowling, 2000; Wolff, 2009). En elev med specifika 

läs- och skrivsvårigheter har då svårt med ord som låter lika men betyder olika och stavas 

olika. Eleven har svårt att se och förstå likheter mellan talspråk och skriftspråk (Olofsson, 

2009). Samma person har svårigheter när det gäller artikulation, att lagra nya ord, att upprepa 

nya ord, dåligt korttidsminne (Høien & Lundberg, 1999). Även om eleven kan utveckla 

strategier för att läsa och skriva kommer detta alltid att vara mer ansträngande än för 

normalläsaren och gå långsammare (Svensson & Jacobson, 2006). 

En elev med specifika läs- och skrivsvårigheter har också ofta problem med arbetsminnet, 

eller  korttidsminnet  (Olofsson,  2009).  Arbetsminnet  behövs  för  att  skapa  och  känna  av 
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fonologiska representationer, vilket forskare tror påverkar både hur man uppfattar språket 

samt produktion av språk, det vill säga både läs- och skrivförmågan  (Olofsson,  2009). Särskilt 

svårt är det att skapa och skriva ned texter och att granska dessa. Problem med 

arbetsminnet påverkar både elevens kapacitet, beteende och motivation (Dahlin, 2009). 

Flera studier visar också på elever som upplever och har upplevt lågt självförtroende på 

grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Självbilden påverkas negativt och eleverna ”vittnar 

om upplevelser av att vara annorlunda, att vara ledsna samt att inte bli förstådda eller 

respekterade” (Jacobson & Svensson, 2006, s 12). I en hierarkisk modell av självbild finns på 

den översta nivån en global självbild av eleven, på nästa nivå delas självbilden i en akademisk 

och en icke-akademisk (Swalander, 2009). På en tredje nivå delas denna i olika domäner, där 

domänerna för de akademiska delarna består av de olika skolämnena. De icke-akademiska är 

till exempel domänerna för fysisk självbild eller social självbild. Det sociala sammanhanget 

påverkar starkt elevens självbild och i skolan formas denna av lärare och kamrater, i formen 

av ”signifikant andra” (Swalander, 2009, s 185). Eleven jämför sig och sina prestationer med 

andra elever men också med sina egna prestationer i andra domäner/skolämnen. Forskare har 

sett att ”det finns ett klart och tydligt negativt samband mellan tidiga och fortsatta läsproblem 

och självbild/självförtroende” (Swalander, 2009, s 186), som visar sig i olika negativa 

beteenden som stresskänslighet, inlärd hjälplöshet och/eller depression. Motivation och 

självbild är nära besläktade, konstaterar Swalander (2009). När något känns svårt och jobbigt 

brister engagemanget och eleven tappar motivation att läsa och skriva. Inre motivation saknas 

på grund av återkommande misslyckanden och yttre motivation i form av 

betyg/skolprestationer finns oftast inte heller (Swalander, 2009). Motivation, eller ”grit”
3
, är 

enligt Duckworth et al (2007) en av de mest betydande faktorerna bakom studieframgångar. 

En annan är en god självbild eller självkontroll (Duckworth & Gross, 2014). 

 

3.2 Vad är appar och vad kan de bidra med? 

Det finns mycket internationell forskning kring införandet av teknologi och digitala 

hjälpmedel i klassrummet men inte så mycket från Sverige. Nyligen gavs en delrapport ut i ett 

samarbetsprojekt mellan svenska och tyska forskare kring användningen av surfplattor och 

modern teknik i undervisningen (Forsman, 2015b). Docent Idor Svensson på 

Linnéuniversitetet leder ett forskningsprojekt kring appar och surfplattor som ännu inte är 

klart (Hedberg, 2015). Björn Sjödéns (2015) avhandling om pedagogisk mjukvara kom ut 

2015. 

 
 

3 
Duckworth et al (2007) definierar grit som “perseverance and passion for long-term goals”. 
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3.2.1 Vad kan appar och andra teknologiska verktyg användas till? 

Tekniken kan i skolarbetet användas för att hjälpa eleven runt hindret läs-  och skrivsvårigheter 

så att eleven kan utnyttja hela sin förmåga och kunna visa sina kunskaper eller också för 

att öva förmågor såsom stavning, avkodning och fonologisk medvetenhet. Elever med 

svårigheter med arbetsminnet bör använda sig av minnesbesparande hjälpmedel och bör ha 

instruktioner tillgängliga på många olika sätt (Dahlin, 2009). 

Appar i undervisningen kan följaktligen ha olika syfte. Jacobson, Björn och Svensson 

(2009) gör en uppdelning av kompensatoriska hjälpmedel i stöd för läsandet, stöd för 

skrivandet, stöd för översättning samt stöd för informationshantering. Många forskare betonar 

betydelsen av att elever som redan är i svårigheter lär sig behärska digitala medier och 

verktyg. Retter, Anderson och Kieran (2013) betonar att: ”The technology gap may widen 

further for students that already struggle with diverse academic difficulties and qualify for 

special education services. In reality, training in the use of technology should be considered 

essential for students with disabilities to overcome their deficits.” (Retter,  Anderson  & Kieran, 

2013, s 443) Man pratar främst om teknik som kompensation för de hinder och brister i 

förmågor eleven har. Corn, Tagsold och Argueta (2012) ser i sin undersökning att lärare 

”suggested, ‘There are a lot of ways that computers can mask a disability, or help you 

compensate for one.’ ” (Corn, Tagsold & Argueta, 2012, s 220) 

I en studie av Mannheimer Zydney och Warner (2016) undersöktes forskningsläget kring 

appar och naturvetenskapligt lärande genom att sammanställa resultaten av forskning kring 

olika appar från 37 artiklar. Forskarna redogör i sin studie för olika typer av appar och deras 

egenskaper och bedömer också hur väl apparnas design bygger på relevanta teorier för lärande 

(Mannheimer Zydney & Warner, 2016). Den vanligaste lärandeteorin som apparnas design 

kunde återföras till var situerat lärande och flera appars design byggde på teorin om 

scaffolding. Hur väl elever lärde sig av de undersökta apparna i artiklarna sammanställs även 

det av Mannheimer Zydney & Warner (2016), de såg att i 87 % av studierna kunde forskarna 

se ett statistiskt säkerställt ökat lärande hos eleverna. 

Det finns  appar som används för färdighetsträning, till exempel glosappar. Det finns 

kompensatoriska appar som dikteringsappar som överför tal till text eller uppläsningsappar 

som överför text till tal. Det finns också skrivstödsappar som Stava Rex eller Spellright som 

hjälper eleven med stavning i svenska respektive engelska. Det finns andra appar som kan 

fungera som stöd för eleven på olika sätt som tidsstöd, schemastöd, timstock eller andra appar 

som på olika sätt hjälper eleven att strukturera sin skoldag och kompensera för bristande 

arbetsminne. 
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Ingenstans finns dock en samlad bild över vilken app som fungerar bäst och i vilket 

sammanhang eller på vilken plattform, till exempel Windows, Google docs, Apple. 

Specialpedagogiska myndigheten (2015) skiljer ut två kategorier av appar: en kategori som 

kompenserar för svårigheter samt en kategori som kan användas pedagogiskt för att till 

exempel öka lärandet. Myndigheten erbjuder en lista över webbsidor som samlar appar för 

olika ändamål, till exempel Skolappar där lärare recenserar appar samt Pappasappar, en sida 

med appar för barn. Med på listan finns också sidor med tips på appar för elever i behov av 

särskilt stöd, även här Skolappar, Logopeden i skolan, Skoldatateket samt Pedagog 

Stockholm. Skolverket (2015) erbjuder även en checklista för digitala lärresurser. 

 

3.2.2 Uppfattningar kring den nya tekniken? 

Eftersom undervisning med hjälp av olika mobila enheter och teknologiska verktyg ökar, 

ställs höga krav på lärare att behärska den nya teknologin och även kunna utnyttja dessa till 

fullo. Lärare får inte alltid den kompetensutveckling de behöver och att detta kan äventyra 

framgången i det mobila lärandet för elever. Detta fann Skolverket i sin rapport ”It- 

användning och it-kompetens i skolan” (Skolverket, 2013), i rapporten framgår att hälften av 

Sveriges rektorer i kommunala grundskolor anser att ”lärarna saknar tillräcklig kompetens att 

använda och anpassa it-verktyg för elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2013, s 11). 

I en studie kring lärares uppfattningar om mobilt lärande undersökte forskarna hur lärare 

uppfattar elevernas lärande med appar och i vilken omfattning lärare använder 20 olika appar 

i sin undervisning (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016). Data samlades in via enkäter 

och 102 grundskolelärare deltog i studien. De appar som i störst utsträckning användes i 

lärarnas undervisning var fyra appar som avsåg att träna matematiska färdigheter och två 

appar för informationssökning (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016). Användningen av 

varje specifik app i undervisningen var relativt låg. Den app som användes mest av lärarna, en 

app som tränar matematik (Pop Maths), användes minst en gång i månaden av 52 % av 

lärarna (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016). 

Lärare anser även att kompetensutveckling och väl fungerande teknologi är viktigt 

(Forsman, 2015b). De appar som användes mest av lärarna och eleverna var appar knutna till 

att göra presentationer och ordbehandling, Forsman (2015b) drar slutsatsen att detta kan bero 

på att lärarna fortfarande är fast i sin idé om hur kunskap produceras och därför inte ser nya 

möjligheter med modern teknologi. 

Lärare rapporterar brister i sin egen förståelse av sambandet mellan ämnesplaner, 

undervisning  och  de  förväntningar  som  finns  på  dem  att  undervisa  i  de  nya  läs-  och 
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skrivkompetenserna som digitala media medför (Corkett & Benevidesa, 2013; Forsman, 

2015b). Samtidigt kan appar minska det pedagogiska värdet av verktyget eftersom det medför 

begränsningar av undervisningsprocessen (Sjödén, 2015). Appar bör utvärderas och testas för 

att undvika att de används på ett sätt som gör att eleven fastnar i förenklade övningar där man 

inte behöver använda sitt kritiska tänkande (Sjödén, 2015). 

Det finns ännu inte en bra bild över det pedagogiska värdet av appar och teknologiska 

verktyg (Simpson & Walsh, 2014). Lärare uttrycker att de behöver planera mera i det här 

lärkontextet samt vara mer flexibla i sin pedagogik. Teknologiska artefakter bör i framtiden 

designas med fokus på feedback och scaffolding (Simpson & Walsh, 2014). Annan forskning 

visar att särskilt för matematik kan appar fungera bra för att lösa problem. Heydon et al 

(2012) observerar att elever löste fler problem i matematiken på mindre tid och med en högre 

aktivitet när de använde IPad jämfört med när de använde vanliga arbetsblad. 

 

3.2.3 Effekten av app- och teknikanvändning 

Hylén och Grönlund (2011) konstaterar i sin forskningsöversikt av datoranvändning att i två 

av tredje studier som analyserar elevernas skolprestationer visar resultatet bland annat läsning 

och skrivning ”genomgår en tydlig förbättring jämfört med elever utan egen dator” (Hylén & 

Grönlund, 2011, s 28). Förbättringen är så stor att den inte går att förklara med slumpen. 

Mannheimer Zydney och Warner (2016) lyfter fram fördelar med mobilt lärande, de menar 

att mobilt lärande kan öka möjligheten till ett lärande som är mer interaktivt och engagerande 

och som även ger stora möjligheter till individualisering. Studier kring elever i behov av 

särskilt stöd har gjorts i USA som visar att elever i en 1:1 miljö visar på bättre motivation till 

lärande, ökat självförtroende, förbättrade resultat på läs- och skrivuppgifter för dyslektiker 

samt ökade möjligheter till inkludering och deltagande genom dator och teknikanvändning 

(Corn, Tagsold & Argueta, 2012). Eleverna visade på förbättrade förmågor inom många olika 

delar av  lärande: ”such  as communication, organisation, confidence, reading  ability and 

assessment” (Corn, Tagsold & Argueta, 2012, s 220). I en studie där en specialklass med 

elever i behov av särskilt stöd fick använda iPads för att forskarna skulle utvärdera effekter av 

appar på läsinlärning och ”it was discovered that the use of the iPad did increase reading 

comprehension and vocabulary", dessutom såg läraren ”a dramatic decrease of off-task 

behavior, noise level, and inappropriate behaviors” (Retter, Anderson & Kieran, 2013, s 463). 

Simpson och Walsh (2014) bekräftar att elever blir mer aktiva i sin läs- och skrivinlärning 

med hjälp av appar. Anna-Lena Eriksson Gustavsson (2009) visar på forskning som sett att 

”vuxna med läs- och skrivsvårigheter, som utvecklat strategier och med lyckat resultat lärt sig 
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använda kompensatoriskt skriftspråkligt stöd, i större utsträckning arbetade utifrån sin 

verkliga förmåga” (Eriksson Gustavsson, 2009, s 208). 

Användning av mobil teknologi i klassrummet kan ge ökad motivation för lärande men 

även att den mobila teknologin öppnar nya vägar för lärande och underlättade 

informationssökning (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016). Forsman (2015a) följde i 

ett projekt 20 lärare i sin kompetensutveckling kring mobilt lärande. Till projektet fanns även 

två andra forskare knutna och dessa undersökte lärarnas uppfattningar under projektets gång 

via enkäter och fokusgruppsintervjuer i början och slutet av projektet (Forsman, 2015b). 

Resultaten visar att lärarna tyckte att användandet av iPad i undervisningen ökar elevernas 

motivation men även att få lärare tyckte att användande av iPad var ett bra verktyg för att 

hjälpa elever med funktionsnedsättningar (Forsman, 2015b). 

Forskare lyfter fram att få studier har undersökt hur effektivt lärande med appar verkligen 

är (Mannheimer Zydney & Warner, 2016). Mouza och Barrett-Greenly (2015) menar att 

framgång i det mobila lärandet beror på hur väl läraren kan anpassa sin undervisning för att 

maximera undervisningsfördelarna med mobil teknologi. Corkett och Benevides (2013) visar 

att införandet av teknologi i undervisningen bidrar till kritiskt tänkande, 

problemlösningsförmåga och kunskaper viktiga för det 21a århundrandet. 

Sjödén (2015) drar slutsatser om hur pedagogiska appar kan påverka inlärning. Han menar 

att digitala hjälpmedel öppnar för multimodala möjligheter att presentera material, ge 

individuell feedback samt för elever att inta olika sociala roller – alla sätt att påverka elevens 

kognitiva förmåga. Det finns ingen entydig bild av hur den nya tekniken påverkar 

undervisning och klassrumsmiljö. Forskningsprojektet Paducation talar om ökat engagemang 

från eleverna men fler distraktioner (Forsman, 2015a). Lärare vittnar om att det är både 

tidsbesparande och tidskrävande. Elever med koncentrationssvårigheter verkar bli lugnare, 

men andra porrsurfar (Forsman, 2015 a). 

 

4 Metod 

I detta kapitel kommer olika aspekter kring metoden att behandlas. Diskussion kring och 

redogörelse för metodval, datainsamling, etiska överväganden, systematisering och analys av 

data kommer att presenteras. 

 

4.1 Metodval och undersökningens design 

För att bestämma vilken metodansats som är lämplig i en studie lyfter Fejes och Thornberg 

(2015a) fram att det är viktigt att ta ställning till vilket kunskapsintresse som finns i studien. 
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Det är alltid problemformuleringen/forskningsfrågan som styr vilken undersökningsmetod 

som ska användas (Bell, 2007; Trost, 2012). Då vi ville undersöka omfattningen, det vill säga 

undersöka frekvenser, av teknik- och app-användning krävs en kvantitativ undersökning i 

form av en enkät (Trost, 2012). Det blir vad Bryman (2011) kallar en survey- eller 

tvärsnittsundersökning, det vill säga informationen berör ”fler än ett fall och” samlas in ”vid 

en viss tidpunkt i syfte att” få ”en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data som rör 

två eller fler [. . .] variabler och som sedan analyseras i syfte att hitta olika sambandsmönster” 

(Bryman, 2011, s 65). En annan metod för surveyundersökningar är strukturerade intervjuer 

(Bryman, 2011) men tidsaspekten gjorde det omöjligt att genomföra detta i denna studie. 

Trost (2012) lyfter fram att de flesta studier inom beteende- och samhällsvetenskaplig 

forskning är blandformer mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och att datainsamling, analys 

och tolkning kan göras enligt det ena eller andra synsättet och även blandas. I vår studie 

avser vi göra datainsamling och analys med en kvantitativ ansats medan tolkningen kan ha 

kvalitativa inslag. 

En viktig aspekt för forskningsstudier är vilken teori som används som grund för 

forskningen (Bryman, 2011). I en kvantitativ studie finns ingen tydlig teori utan den tidigare 

forskningen får fungera som bakgrund för diskussion. Detta menar Bryman (2011) kan fungera 

inom samhällsvetenskaplig forskning när man till exempel vill komplettera tidigare forskning 

med nya resultat och infallsvinklar. Det är vår avsikt med denna studie. 

 

4.2 Datainsamling 

Inom en studie med tvärsnittsdesign kan forskaren samla in data med hjälp av enkäter eller 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter fram flera fördelar med att 

samla in data via enkäter jämfört med strukturerad intervju, nämligen att enkäter är enklare att 

administrera, tar kortare tid att genomföra och respondenterna kan anse enkäten lättare att 

besvara eftersom denna kan genomföras när respondenten väljer. Trost (2012) lyfter även 

fram att enkäter ger möjlighet till en hög grad av standardisering vilket påverkar 

generaliserbarheten positivt. Den viktigaste nackdelen med enkäter jämfört med strukturerade 

intervjuer anser Bryman (2011) vara att forskaren riskerar ett stort bortfall av respondenter. 

Eftersom vi själva delade ut och fanns tillgängliga under enkäternas ifyllande minskade vårt 

bortfall avsevärt. 

 

4.2.1 Urval och tillgång till fältet 

I kvantitativ forskning är ofta en del av syftet att kunna generalisera sitt resultat att gälla en 

hel population trots att bara ett urval av populationen undersökts, till exempel populationen 
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gymnasieelever i Sverige (Fejes & Thornberg, 2015b). Denna statistiska generaliserbarhet 

ställer höga krav på det urval av respondenter man gör, enligt Bryman (2011) bör urvalet vara 

representativt för hela populationen och utgöras av ett sannolikhetsurval. 

Vi har inte haft möjligheten till att göra ett sådant representativt urval utan har kontaktat 

gymnasieskolor i Östergötland genom vårt kontaktnät och fått kontakt med de klasser som 

ville hjälpa oss att fylla i enkäten. Vi kan således främst dra slutsatser kring de klasser och 

skolor som deltagit i vår undersökning. Vi har fått hjälp av skolor med teoretiska program 

såväl som yrkesprogram. Total har 124 elever svarat på vår enkät. Hur dessa fördelade sig på 

kön, program och årskurs kan ses i bilaga 3. 

Vi konstruerade först enkäten digitalt men fick senare ändra oss och skriva ut den i 

pappersform då  vi inte visste  om alla elever hade  tillgång till dator eller annat digitalt 

hjälpmedel. Bryman (2011) poängterar en viktig aspekt att bära med sig vid urvalsprocessen 

och vid konstruerandet av enkäten och det är att det är viktigt att fundera kring vilken typ av 

data man vill få ut av enkäten eftersom det påverkar vilken typ av analys man kan använda. 

 

4.2.2 Enkätens utformning 

Enkätens utformning är enligt Bryman (2011) viktig för att undvika  bortfall. Både  Bell 

(2007), Bryman (2011) och Trost (2012) har checklistor att följa vid enkätundersökning vilka 

vi har följt. Checklistorna tar upp arbetet före, under och efter undersökningen. Utformningen 

av enkäten och instruktionerna betonar Bryman (2011) som viktig. Det är lättare att besvara 

slutna frågor, det vill säga frågor med färdiga svarsalternativ (Bryman, 2011). Slutna frågor är 

även lättare att bearbeta för forskaren och ökar jämförbarheten om samma enkät utförs vid 

flera tillfällen (Bell, 2007; Bryman, 2011; Trost, 2012). Svårigheten är att få uttömmande 

svarsalternativ. Även layouten är viktig, till exempel om svarsalternativen ställs vertikalt eller 

horisontellt (något som Bryman, 2011, förespråkar). Vi har dock valt att följa Trost (2012) 

som ställer sina frågor vertikalt, eller som han säger, tabellariskt. Dels för att vi anser detta 

tydligare samt att de, enligt Trost (2012), är lättare att besvara. Viktigt är dock att utforma 

formuläret så att det inte ser krångligt ut, med utrymmen mellan frågor och tydliga rubriker 

(Bell, 2007; Trost, 2012). Enkäten bifogas i bilaga 1. 

Frågorna i enäten är av olika karaktär. Det finns flera olika typer av frågor att använda i 

enkäter (Bell, 2007). Vi har valt kategorifrågor, det vill säga frågor om till exempel kön, 

program och årskurs. Det finns alternativfrågor, till exempel en lista där respondenten får 

kryssa i det ämne man huvudsakligen använder appar i samt vilka appar man känner till och 

använder. Det finns skalfrågor, där respondenten fyller i till exempel hur ofta appar används i 
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undervisningen. Några frågor mäter orsaker och attityder, där måtten utgörs av indikatorer 

(Bryman, 2011), direkta eller indirekta, för att mäta till exempel hur användningen av appar 

har påverkat resultatet. 

Jacobson, Björn och Svenssons (2009) uppdelning av kompensatoriska hjälpmedel i stöd 

för läsandet, stöd för skrivandet, stöd för översättning samt stöd för informationshantering 

ligger till grund för fråga 5. De appar vi frågar efter i fråga 6 är de som de olika internetsidorna 

vi talat om i kapitel 3.2.1 rekommenderar till elever på gymnasiet som har läs- 

och skrivsvårigheter.
4  

Svårigheterna i fråga 8 är baserade på de svårigheter elever med läs- 

och skrivsvårigheter har enligt forskningen (se kapitel 3.1). Frågorna 17 till 22 behandlar 

elevens uppfattning kring effekten av användningen av tekniska verktyg. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Inom humanvetenskaperna ställs förutom kravet att forskningen ska vara till nytta för 

samhället också fyra krav som ska skydda de individer som ingår i forskningsprojektet. De 

fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2010). Vi har följt de etiska principerna på 

så sätt att information kring studien gavs i direkt anslutning till ifyllandet av enkäten. 

Respondenterna fick information om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt, att inga 

personuppgifter kommer att lagras och att insamlade uppgifter endast kommer att användas 

för denna studie (Bryman, 2011). Det kommer inte att vara möjligt att spåra ens de skolor vi 

varit på förutom att vi talar om att de finns i Östergötlands län. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Kvale (2007) poängterar att ”verifiering inte tillhör något särskilt stadium i undersökningen 

utan bör uppmärksammas under hela forskningen” (Kvale, 2007, s 213). Det gäller både 

reliabiliteten och validiteten. I linje med ovanstående har vi strävat efter en kvalitetskontroll 

(Kvale, 2007) under varje stadium av undersökningen, på så sätt att vi antagit ett kritiskt 

förhållningssätt till det vi gjort, kommit fram till och skrivit ner. På olika sätt har trovärdighet 

försökt uppnås. Ett exempel är att vi, som Trost (2012) föreslår, försökt använda oss av 

begripliga och vanliga ord i våra frågor och svarsalternativ. Samma person har fört in svaren i 

datorn så ett svar eller kryss har hanterats på samma sätt, så att objektivitet enligt Trost (2012) 

nåtts. SPSS, det statistikprogram vi använder, garanterar en viss reliabilitet i och med att alla 

 

 

 
 

4 
I bilaga 2 finns en lista på apparna samt en förklaring till vad de är tänkta att användas till. 
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data finns där samt att även bortfall redovisas. Vi har vid analysen av vår data också dragit ut 

statistik för att se att inget saknas. 

Validitet är enligt Bell (2007) ett komplicerat begrepp. I ett kortare projekt, skriver Bell 

(2007) är det ”sällan nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska aspekterna av validitet” (Bell, 

2007, s 118). Genom att ta hjälp av andra, till exempel kollegor och handledare och genom att 

ställa sig frågan om en annan student eller forskare skulle nå samma resultat med samma 

frågor kan man nå en större validitet (Bell, 2007). Detta har vi tagit till oss. Vi har också 

strävat efter att nå validitet på så sätt att frågorna mäter det vi frågar efter (Trost, 2012). Ett 

exempel gällande validitet är att enkäten testkörts på några personer i samma ålder som 

respondenterna innan skarpt läge, en typ av ytvaliditet (Bell, 2007; Bryman, 2011). 

 

4.5 Systematisering och analys av data 

Under enkätens utformande gjorde vi upp ett system för kodning av enkätsvaren. Vi gav varje 

enkät ett ID-nummer för att underlätta hanteringen. Trost (2012) rekommenderar detta för att 

lättare identifiera eventuella inläsningsfel. Varje fråga kom att utgöra en variabel som antog 

olika värden, dessa värden skrev vi in i marginalen på enkätformuläret för enklare kodning 

(Bryman, 2011). Under kodningen hanterade vi interna bortfall, det vill säga respondenter 

som hade svarat på enkäten men hoppat över vissa frågor, eller fyllt i på ett felaktigt sätt 

(Trost, 2012). Detta löste vi genom att ge sådana variabler ett värde som inte finns bland 

variabelvärdena (Trost, 2012). Kodning och inläsning skedde efter den vecka då vi samlat in 

enkäterna. 

Trots att vi var med under enkäternas ifyllande förväntade vi oss ett visst bortfall och 

valde att utesluta fyra enkäter på grund av att enkäterna fyllts i på ett sådant sätt att det var 

uppenbart att respondenten inte varit seriös när han/hon fyllt i den. 

Insamlade data har analyserats med datorprogrammet SPSS och vi har genomfört 

medelvärdesanalyser med oberoende t-test baserade på hela gruppen för flertalet  frågor baserat 

på bakgrundsfrågan (Fråga 8) rörande vilka svårigheter eleverna upplevde sig ha när det gäller 

läsning och skrivning. Vi har också analyserat kännedom och användning av appar samt 

kopplat ihop de appar respondenterna svarat att de känt till och använt till de svårigheter de 

uppgivit. Vi har valt att analysera resultaten djupare på de åtta appar där minst 10% av 

respondenterna, det vill säga minst 12, kryssat i att de känner till eller använder appen. 

Vi har även tittat djupare på frågan kring vad respondenterna upplever att de får hjälp med 

vid användning av teknologiska hjälpmedel samt även här jämfört med upplevda svårigheter. 
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Vi har här också analyserat signifikans mellan dessa variabler, det vill säga finns det 

signifikanta skillnader eller finns det inte det och borde det kanske göra det? 

 

4.6 Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång upptäckt en del saker vi hade kunnat göra bättre, som vi diskuterar 

nedan. 

 

4.6.1 Enkäten 

Vi ville göra en omfattande enkät för att få ut mycket resultat att analysera. Retrospektivt 

inser vi att den blev för omfattande, vilket också var en kommentar vi fick av några 

respondenter. Det gällde främst frågorna 17 till 22 med skalfrågor där mängden frågor riskerade 

att trötta ut respondenterna. 

Det visade sig när respondenterna fyllde i enkäten att vissa frågor kunde tolkas på olika 

sätt, till exempel frågorna 10 till 16, där fråga 10 frågar om appar i olika ämnen men där vi 

frågar hur de använder tekniska verktyg. 

Vi vill också påvisa att alla undersökta appar inte finns tillgängliga för alla olika 

plattformar på ett enkelt sätt, även om många också kan fås som program med elevlicenser. 

Vissa kan nås via Windows, vissa via Google docs och de flesta via androidplattor, Ipads och 

smartphones. Det hade retrospektivt varit lämpligt med en fråga kring vilket tekniskt verktyg 

och plattform eleverna i undersökningen använde sig av. 

Systematisering hade underlättats av om vi kunnat distribuera enkäten i digital form, men 

eftersom vi inte hade uppgifter om alla elever hade tillgång till dator, fylldes den i i 

pappersform. Vi tror dock att detta minskade vårt bortfall betydligt och vi slapp proceduren 

med att påminna om enkäten. På så vis kan vi också konstatera att reliabiliteten torde vara 

ganska hög, då det enligt Patel och Davidsson (2003) är först efter enkäten är genomförd man 

kan bedöma detta, om till exempel informanterna hoppat över frågor eller kryssat i felaktigt. 

 

4.6.2 Analysförfarandet 

Vi har efter bästa förmåga analyserat vårt material så statistiskt korrekt som möjligt. Något 

som legat oss i fatet här är att vi endast haft väldigt grundläggande kunskaper om och i 

användandet av SPSS. 

I de statistiska analyserna används ibland underlag med få individer, vilket vi anser vara 

okej i detta sammanhang, men som kanske i en större undersökning som var ute efter att 

generalisera till en större population varit för små. 
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5 Resultat 

Under denna rubrik avser vi att presentera resultatet av studien, mestadels i form av diagram 

och tabeller. Vi kommer att presentera resultat kopplade till hur olika elever upplever vilket 

stöd de får i skolan och elevernas uppfattning om eventuella svårigheter, resultat angående 

användning av appar och tekniska verktyg och slutligen resultat som rör hur elever upplever 

effekten av användning av tekniska verktyg kopplat till deras skolgång. 

 

5.1 Stöd och svårigheter 

Under denna rubrik avser vi redovisa resultat kopplat till hur eleverna upplever vilka 

svårigheter de har i skolan och vilket stöd de får. De svårigheter vi har bett eleverna ta 

ställning till i fråga 8 är enligt nedan. 

Är det svårt att: 

 skriva för hand 

 stava så det blir rätt 

 förstå vad det står när jag läser 

 läsa långa texter i bok eller häfte 

 läsa text på dator/surfplatta/mobil 

 komma ihåg vad jag har läst 

Vi har i de flesta fall valt att utesluta resultaten kopplat till svårigheten ”läsa text på 

dator/surfplatta/mobil” då det var endast ett fåtal elever som upplevde detta som svårt. 

Kopplat till dessa svårigheter har vi bett eleverna att ta ställning till vilka typ av stöd de 

anser sig få i skolan. Alla elever utom en angav att de har tillgång till dator i skolarbetet. 

Dessa stöd har vi definierat i frågan i enkäten som varande i form av tekniska verktyg som 

mobiltelefon, dator eller surfplatta. De stöd som eleverna fått ta ställning till om de anser sig 

få är följande stöd i skolan: 

 Hjälp att stava 

 Lyssna på text 

 Söka information 

 Omvandla prat till text 

 Hjälp att skriva 

 Översätta 

 Spela in prat 
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5.1.1 Resultat knutna till frågor om stöd och svårigheter i hela gruppen 

Figur 1-6 och tabell 1 visar hur eleverna svarat på fråga 5 i enkäten vilken löd: Vad använder 

du för stöd i skolarbetet? Denna fråga var kopplad till att stödet skulle ges med hjälp av dator, 

mobiltelefon eller surfplatta. Eleverna  kunde välja  på alternativen: aldrig, någon gång i 

månaden, varje vecka, varje dag och nästan varje lektion. I stapeldiagrammen presenteras 

resultatet från vänster till höger med början på kategorin ”aldrig”. 

 

 
 

Figur 1. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet när det 

gäller att stava. 

 

Det vi ser i resultatet i figur 1 är att ett fåtal elever använder dator, mobil eller surfplatta för 

regelbundet stöd i sin stavning, totalt 10,5 % av eleverna använder stavningsstöd varje dag 

eller varje lektion. 

 

 
 

Figur 2. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet genom att 

lyssna på texter. 
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När det gäller resultaten på frågan om eleverna använder stödet att lyssna på text så anger 

över 60 % (63,7 %) att de aldrig använder detta stöd, se figur 2. Mycket få elever lyssnar på 

texter regelbundet, endast 2,4 % använder detta stöd varje dag eller varje lektion. 

 

 

 
 

Figur 3. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet när det 

gäller att söka information. 

 

Beträffande stödet att söka information med hjälp av dator, mobil eller surfplatta använder 

eleverna detta i större utsträckning, 52,4 % anger att de använder detta stöd varje dag eller 

varje lektion, se figur 3. 

 

 

 
 

Figur 4. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet när det 

gäller att omvandla talad information till text. 

 

I fråga om stödet att kunna tala in och förvandla talet till text i en app anger endast 4 % att de 

gör detta varje dag eller varje lektion, se figur 4. Ungefär 60 % anger att de aldrig använder 

detta stöd. 
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Figur 5. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet när det 

gäller att översätta. 

 

När det gäller stödet att översätta, se figur 5, anger 75 % av eleverna att de använder detta 

varje månad eller varje vecka men endast 8,1 % av eleverna använder detta stöd så ofta som 

varje dag eller varje lektion. 

 

 

Figur 6. Diagrammet visar i vilken utsträckning eleverna upplever att de använder stöd i skolarbetet när det 

gäller att spela in tal. I detta diagram syns bara fyra staplar på grund av ingen elev valde att kryssa i kategorin 

“Varje lektion”. 

 

Gällande stödet att spela in prat har endast 0,8 % angett att de använder detta regelbundet i 

varje dag, se figur 6. Ingen elev angav att de använder detta stöd så ofta som nästan varje 

lektion. Cirka 80 % har kryssat i att de aldrig använder detta stöd. 
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Tabell 1. Tabellen visar medelvärden för hur mycket eleverna använder de olika stöd som de angett att de fått i 

skolan. Eleverna hade fem olika kategorier att välja mellan där 1=aldrig, 2=någon gång i månaden, 3=varje 

vecka, 4=varje dag och 5=nästan varje lektion. 

 
 

N M SD 

 
Hjälp att stava 120 2,12 1,117 
Lyssna på text 120 1,46 ,755 
Söka information 123 3,55 1,088 
Omvandla prat    
till text

 117
 1,57 ,903 

Hjälp att skriva 118 1,91 1,169 
Översätta 120 2,41 ,874 
Spela in prat 120 1,24 ,565 

Valid N (listwise) 112   
 

Tabell 1 presenterar medelvärden för hur eleverna använder dator, mobil eller surfplatta för 

att få stöd i skolan. Det stöd som används mest är ”söka information”, där är medelvärdet 

3,55. Det stöd som används minst är ”spela in prat” med ett medelvärde på 1,24. 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar medelvärden för hur användning av tekniska verktyg i olika ämnen ser ut. Eleverna fick 

ta ställning till alternativen 1=Aldrig, 2=Någon gång i månaden, 3=Ibland på lektionen och 4=Nästan varje 

lektion. I varje ämne ställdes flera delfrågor och värdet som visas är ett medelvärde av dessa. 

 
 

Ämne M 
 

Svenska 1,66 

Engelska 1,33 

Matematik 1,07 

Praktiska/yrkesämnen 1,06 

Samhällsvetenskapliga ämnen 1,18 

  Naturvetenskapliga ämnen 1,14  

 

 

I tabell 2 presenteras medelvärden för hur eleverna har angett att de använder tekniska 

verktyg i olika ämnen, fråga 11-16 i enkäten. De olika stöd som eleverna fick ta ställning till i 

varje ämne var: hjälp att stava, hjälp att skriva, lyssna på bok, uppläst text på skärmen, 

omvandla prat till text, översätta och spela in prat. Generellt visar det sig att användningen av 

stöd i de olika ämnena var relativt låg. Eleverna använder dock dessa stöd i störst utsträckning 

i ämnena svenska och engelska, dessa presenteras mer fördjupat i tabellerna 4 och 5 nedan, 

och i mycket liten utsträckning i matematik och praktiska/yrkesämnen. I matematik anger 

nästan alla elever att de aldrig använder något av ovan beskrivna stöd. Inom 

praktiska/yrkesämnen var fördelningen liknande. För samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen var användningen något högre. 
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Figur 7. Figuren visar hur eleverna har svarat på frågan vad de upplever som svårt i skolarbetet. Eleverna fick ta 

ställning till 6 olika påståenden. Svårt att: skriva för hand, stava så det blir rätt, förstå vad det står när man läser, 
läsa långa texter i bok eller häfte och komma ihåg vad man har läst. 

 

Figur 7 visar resultatet på fråga 8 i enkäten, där eleverna ombads att ta ställning till om de 

tyckte att sex företeelser är svåra i skolan. Resultatet visar att mer än 50 % (53,2 %) av 

eleverna tycker det är svårt att komma ihåg saker de har läst, 32,3 % tycker det är svårt att 

läsa långa texter i bok eller häfte och 16 % tycker det är svårt att förstå vad det står när man 

läser. Nästan 30 % (27,4 %) av eleverna anser också att det är svårt att stava så det blir rätt. 

 

5.1.2 Svårigheter och stöd uppdelat på upplevda svårigheter 

I denna del av resultatredovisningen har vi valt att dela upp eleverna för att kunna se skillnader 

mellan grupper av elever. Dessa grupper utgörs av elever som har svarat ”ja” respektive 

”nej” på frågor kring olika upplevda svårigheter. 

Tabellerna 3a-3e nedan visar skillnader i användningen av stöd (fråga 5) när eleverna 

grupperats i två grupper byggt på huruvida de upplever en företeelse, till exempel att skriva 

för hand, som svår eller inte. Där medelvärdena mellan de två grupperna skiljer sig signifikant 

åt har vi där p<0,05 markerat värdet med en asterisk (*). Vi har även valt att endast redovisa 

resultat som vi anser är relevanta där det givna stödet är av betydelse för svårigheten. 
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Tabell 3a. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att skriva för hand kopplat till vilket 

stöd eleverna anser att de får i skolan (fråga 5). 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Hjälp att stava 2,73 1,251 1,95 1,020 .104 

Hjälp att skriva 2,48 1,358 1,75 1,070 .065 

Omvandla prat 1,92 1,139 1,48 0,816 .003* 

till text 

Spela in prat 

 
1,44 

 
0,870 

 
1,19 

 
0,445 

 
.000* 

 

När det gäller elever som anser att det är svårt att skriva för hand använder dessa elever stöd i 

större utsträckning jämfört med de som inte anser att det är svårt gällande alla de stöd som 

kan tänkas vara kopplade till denna  svårighet, se tabell 3a. Denna skillnad är dessutom 

signifikant när det gäller stöden ”omvandla prat till text” med t(29,37)=1,75, p=.003 och 

”spela in prat” med t(27,38)=1,39, p=.000. 

 

Tabell 3b. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att stava rätt kopplat till vilket stöd 

eleverna anser att de får i skolan (fråga 5). 

 
 Svårighet 

 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Hjälp att stava 2,91 1,259 1,82 0,896 .054 

Hjälp att skriva 2,10 1,185 1,84 1,163 .875 

Omvandla prat 1,84 1,098 1,48 0,808 .049* 

till text 

Spela in prat 

 
1,41 

 
0,798 

 
1,18 

 
0,443 

 
.000* 

 

Beträffande svårigheten ”svårt att stava rätt” så skiljer sig medelvärdet mellan grupperna där 

de som tycker att det är svårt att stava så det blir rätt använder stöd ”hjälp att stava” i större 

utsträckning, se tabell 3b. Men medelvärdena skiljer sig inte signifikant åt. Dock ser vi en 

signifikant skillnad i användningen av stöden ”omvandla prat till text” med t(42,27)=1,68, 

p=.049 och att ”spela in prat” med t(38,18)=1,51, p=.000 där gruppen som anser att det är 

svårt att stava använder dessa stöd mer. 
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Tabell 3c. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att förstå vad det står när hen läser 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i skolan (fråga 5). 

 
Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på text 1,63 1,012 1,43 0,698 .162 

 

När det gäller elever som tycker det är svårt att förstå vad det står när man läser finns det 

skillnad mellan gruppen som upplever svårigheter jämför med de som inte gör detta där de 

elever som upplever en svårighet använder stödet ”lyssna på text” i större utsträckning, se 

tabell 3c. Denna skillnad är dock inte signifikant. 

 

Tabell 3d. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i skolan (fråga 5). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på text 1,56 0,912 1,41 0,667 .108 

 

I tabell 3d presenteras resultaten kopplat till frågan om eleven tycker det är svårt att läsa långa 

texter i bok eller häfte. Här skiljer sig resultaten mellan gruppen av elever som anser att det är 

svårt jämfört med de som inte tycker det där eleverna som upplever en svårighet använder 

stödet ”lyssna på text” i större utsträckning men skillnaden är inte signifikant. 

 
Tabell 3e. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att komma ihåg vad hen har läst 
kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i skolan (fråga 5). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på text 1,42 0,727 1,51 0,791 .301 

 

Gällande svårigheten svårt att komma ihåg vad man har läst skiljer sig medelvärdena åt där 

gruppen som inte anser att det är svårt som använder stödet ”lyssna på text” i större 

utsträckning, se tabell 3e. Detta är dock inte signifikant. 
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Tabellerna 4a-4e nedan visar skillnader i användningen av stöd (fråga 5) kopplat till upplevd 

eller icke upplevd svårighet i ämnet engelska. Där medelvärdena mellan de två grupperna 

skiljer signifikant åt har vi där p<0,05 markerat värdet med en asterisk (*). Vi även valt att 

endast redovisa resultat som vi anser är relevanta där det givna stödet är av betydelse för 

svårigheten. 

 

Tabell 4a. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att skriva för hand kopplat till vilket 
stöd eleverna anser att de får i engelska (fråga 11). 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

M SD M SD 
 

 

Hjälp att stava 2,56 1,121 2,15 1,010 .367 
Hjälp att skriva 2,00 1,103 1,66 1,056 .886 
Omvandla prat 

till text 

1,36 0,757 1,24 0,669 .159 

Spela in prat 1,33 0,702 1,15 0,515 .013* 
 

 

Beträffande elever som tycker det är svårt att skriva för hand, se tabell 4a, skiljer sig grupperna 

åt signifikant när det gäller stödet ”spela in prat” med t(29,83)=1,17, p=.013 där de elever som 

upplever en svårighet använder detta stöd i större utsträckning. Även gällande stöden ”hjälp 

att stava”, ”hjälp att skriva” och ”omvandla prat till text” ses en skillnad i medelvärden 

mellan grupperna där eleverna som tycker att det är svårt att skriva för hand tycks använda 

dessa stöd mer, dock är denna skillnad inte signifikant. 

 
Tabell 4b. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att stava rätt kopplat till vilket stöd 

eleverna anser att de får i engelska (fråga 11). 

 
 Svårighet 

 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Hjälp att stava 2,55 1,150 2,13 0,986 .109 
Hjälp att skriva 1,97 1,197 1,64 1,014 .069 
Omvandla prat 1,55 0,995 1,16 0,506 .000* 

till text 
Spela in prat 

 

1,33 
 

0,758 
 

1,14 
 

0,467 
 

.003* 
 

I tabell 4b presenteras resultaten kopplat till svårigheten ”svårt att stava rätt”. Gruppen som 

tycker detta är svårt använder stöden ”omvandla prat till text” och ”spela in prat” signifikant 

mer än de som inte anser att detta är svårt med t(35,74)=2,07, p=.000 respektive 

t(37,05)=1,30, p=.003. Det finns en skillnad mellan medelvärdena för grupperna gällande 

stödet ”hjälp att stava” men denna är inte signifikant. 



26  

Tabell 4c. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att förstå vad det står när hen läser 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i engelska (fråga 11). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,31 0,704 1,32 0,750 .941 
Uppläst text på 1,31 0,704 1,31 0,737 .990 

   skärmen  

 

När det gäller elever som tycker det är svårt att förstå vad det står när man läser skiljer sig inte 

grupperna åt kopplat till användningen av stöden ”lyssna på bok” eller ”uppläst text på 

skärmen”, se tabell 4c. 

 

Tabell 4d. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i engelska (fråga 11). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,44 0,939 1,26 0,631 .014* 
Uppläst text på 1,39 0,838 1,28 0,678 .164 

   skärmen  

 

I tabell 4d ovan ser vi att gruppen som tycker det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte 

använder stödet ”lyssna  på bok”  signifikant mer än de  elever som inte  upplever denna 

svårighet med t(49,76)=1,06, p=.014. Dessa använder även stödet ”uppläst text på skärmen” 

något mer men denna skillnad är inte signifikant. 

 

Tabell 4e. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att komma ihåg vad hen har läst 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i engelska (fråga 11). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,33 0,747 1,31 0,742 .832 
Uppläst text på 
skärmen 

1,34 0,750 1,28 0,712 .423 

I fråga om elever som tycker det är svårt att komma ihåg vad man har läst jämfört med elever 

som inte upplever detta, ses inga signifikanta skillnader när det gäller stöden ”lyssna på bok” 

eller ”uppläst text på skärmen”, se tabell 4e. 
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Tabellerna 5a-5e handlar om svenskämnet. Här ser vi liknande resultat som i engelskämnet, 

den grupp av elever som upplever en svårighet använder stöd i större utsträckning, detta gäller 

alla svårigheter och stödformer. Denna skillnad mellan medelvärdena är också signifikant i 

flertalet fall, se under respektive tabell. 

 

Tabell 5a. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att skriva för hand kopplat till vilket 

stöd eleverna anser att de får i svenska (fråga 11). 

 
 Svårighet 

 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Hjälp att stava 2,59 0,844 1,65 0,858 .710 
Omvandla prat 1,41 0,844 1,14 0,452 .000* 

till text 

Spela in prat 

 

1,26 
 

0,656 
 

1,08 
 

0,347 
 

.000* 

 

I tabell 5a visas resultaten kopplat till svårigheten svårt att skriva för hand. När det gäller 

elever som anser det vara svårt att skriva för hand använder dessa i större utsträckning stöden 

”omvandla prat till text” och ”spela in prat” med t(30,36)=1,60, p=.000 och t(30,25)=1,34, 

p=.000. Det syns även en skillnad i användningen vid hjälp att stava även om den inte är 

signifikant. 

 

Tabell 5b. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att stava rätt kopplat till vilket stöd 
eleverna anser att de får i svenska (fråga 11). 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Hjälp att stava 2,56 0,894 1,58 0,809 .493 
Omvandla prat 

till text 

Spela in prat 

1,52 
 

1,33 

0,870 
 

0,692 

1,08 
 

1,04 

0,345 
 

0,257 

.000* 
 

.000* 

 

Även gällande svårigheten svårt att stava rätt använder de som tycker sig ha en svårighet stöd 

mer, se tabell 5b. Gruppen av elever som tycker det är svårt att stava rätt skiljer sig signifikant 

från gruppen som inte tycker detta gällande stöden ”omvandla prat till text” med 

t(35,78)=2,80, p=.000 och ”spela in prat” med t(35,33)=2,33, p=.000. Det syns även en 

skillnad mellan grupperna beträffande stödet ”hjälp att stava” men denna är inte signifikant. 
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Tabell 5c. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att förstå vad det står när hen läser 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i svenska (fråga 11). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,40 0,883 1,13 0,414 .000* 
Uppläst text på 1,45 0,887 1,14 0,468 .000* 

   skärmen  

 

Elever som anser att det är svårt att förstå vad det står när man läser använder stöden ”lyssna 

på bok” och ”uppläst text på skärmen” i högre grad, se tabell 5c. Denna skillnad är signifikant 

gällande båda stöden med t(20,67)=1,35, p=.000 respektive t(21,12)=1,54, p=.000. 

 
Tabell 5d. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte 
kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i svenska (fråga 11). 

 
Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,33 0,730 1,10 0,372 .000* 
Uppläst text på 1,30 0,723 1,13 0,465 .004* 

   skärmen  

 

Även när det gäller elever som anser att det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte är 

skillnaden mellan gruppen som tycker det är svårt jämfört med gruppen som inte tycker det är 

svårt signifikant. De som upplever en svårighet använder stöden ”lyssna på bok” och ”uppläst 

text på skärmen” signifikant mer med t(49,14)=1,86, p=.000 respektive t(55,24)=1,32, p=.004, 

se tabell 5d. 

Tabell 5e. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan grupperna av elever som 

svarat ja och elever som svarat nej på frågan om eleven tycker det är svårt att komma ihåg vad hen har läst 

kopplat till vilket stöd eleverna anser att de får i svenska (fråga 11). 

 
 Svårighet  Ej svårighet  p 

M SD M SD  

Lyssna på bok 1,22 0,599 1,12 0,426 .057 
Uppläst text på 1,26 0,668 1,11 0,409 .002* 

   skärmen  

 

I tabell 5e  visas resultaten när det gäller svårigheter att komma  ihåg vad man har läst. 

Eleverna som anser att det är svårt att komma ihåg vad man har läst använder stöden ”lyssna 

på bok” och ”uppläst text på skärmen” i större utsträckning än de som inte anser att detta är 

svårt. När det gäller stödet ”uppläst text på skärmen” är denna skillnad signifikant, 

t(107,89)=1,58, p=.002. 
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5.2 Användning av och kännedom kring appar och andra tekniska 

verktyg 

Under denna rubrik avser vi redovisa resultat kopplat till i vilken utsträckning eleverna känner 

till och använder olika appar för att få stöttning i sitt läsande och skrivande. 

 

Tabell 6. Tabellen visar hur användningen av appar ser ut bland eleverna. I frågan fanns alternativen: Har aldrig 

hört talas om, Har hört talas om, Har testat, Använder ibland eller Använder ofta. De appar i fetstil är de appar 

vilka minst tolv av eleverna uppgett att de hört talas om eller använder. Se bilaga 2 för information kring de olika 

apparnas funktion. 

 
 Aldrig hört 

talas om 

Count 

 
Hört talas om 

Count 

Har 

testat 

Count 

Använder 

ibland 

Count 

 Använder 

ofta 

Count 

 

Skolstil 120 2 0  1  0 

Intowords 121 1 0  1  0 

Clarospeak 120 2 0  1  0 

Vital 109 5 4  3  1 

Vitex 117 4 1  0  1 

Ispeak 115 7 0  1  0 

Diktering 106 11 5  1  0 

Itranslate 114 5 4  0  0 

Claropdf 120 1 2  0  0 

Vbookz 119 2 1  0  0 

Prizmo 116 5 1  0  0 

Claroscanpen 116 5 1  0  0 

Appwriter 117 5 1  0  0 

Inläsningstjänst 102 14 6  1  0 

Legimus 105 10 4  2  2 

Dragondictation 117 3 0  2  0 

Ivoice 110 11 1  0  1 

Dictationandmail 115 4 1  3  0 

Stava Rex 108 6 4  3  1 

SpellRight 109 8 2  2  1 

Glosor.eu 60 28 28  6  1 

Widgit go 119 3 0  0  1 

Takk 121 1 0  1  0 

 

I tabell 6 redovisas i vilken utsträckning eleverna i undersökningen använder 23 appar som är 

tänkta att stötta inom läs- och skrivområdet. Det visar sig att eleverna använder appar i liten 

utsträckning, det är endast åtta appar som fler än 10 % av eleverna har hört talas om, har testat 

eller använder. Den app som eleverna är mest bekanta med är glosor.eu där 63 elever anger att 

de har minst hört talas om den. De appar som flest elever använder regelbundet är glosor.eu, 

Vital, Legimus och Stava Rex, dock används även dessa appar i mycket liten utsträckning. 
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Tabellerna 7a-7e visar användningen av appar i relation till elevernas upplevda svårigheter. 

Vi har valt att endast redovisa resultat som vi anser är relevanta där appens funktion är av 

betydelse för svårigheten. 

 

Tabell 7a. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan dessa hos grupperna av 

elever som svarat ja och nej på frågan om de upplever att det är svårt att skriva för hand kopplat till 

användningen av 5 olika appar. 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

   

 
Vital 

M  
 

1,48 

SD  
 

1,051 

M  
 

1,14 

SD  
 

0,538 

 

 
.000* 

 Diktering 1,26 0,712 1,18 0,481 .137 

 iVoice 1,22 0,847 1,11 0,320 .020* 

 Stava Rex 1,59 1,152 1,12 0,458 .000* 

  SpellRight  1,48  1,122  1,09  0,329  .000*  

 

I tabell 7a visas skillnaden i användning av olika appar kopplat till om eleverna tycker det är 

svårt att skriva för hand eller inte. Det syns skillnader i användningen gällande alla appar där 

de elever som upplever en svårighet är mer bekanta med appen. Gällande fyra appar är denna 

skillnad signifikant, för Vital är t(29,97)=1,64, p=.000, för iVoice är t(28,12)=0,65, p=.020, 

för Stava Rex är t(28,37)=2,10, p=.000 och för SpellRight är t(27,28)=1,77, p=.000. 

 

Tabell 7b. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan dessa hos grupperna av 

elever som svarat ja och nej på frågan om de upplever att det är svårt att stava så det blir rätt kopplat till 

användningen av fyra olika appar. 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

   M  SD  M  SD   

 Vital 1,62 1,155 1,06 0,278 .000* 

 Stava Rex 1,65 1,178 1,06 0,233 .000* 

 SpellRight 1,38 1,015 1,10 0,340 .000* 

  Glosor.eu  1,74  1,109  1,91  0,937  .297  

 

När det gäller svårigheten att stava rätt använder eleverna tre av fyra appar kopplade till 

stavningsstöd i signifikant större utsträckning om eleverna upplever detta som svårt, se tabell 

7b. Detta gäller Vital med t(34,49)=2,80, p=.000, Stava Rex med t(34,00)=2,90, p=.000 och 

SpellRight med t(35,90)=1,57, p=.000. 
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Tabell 7c. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan dessa hos grupperna av  

elever som svarat ja och nej på frågan om de upplever att det är svårt att förstå vad det står när man läser kopplat 

till användningen av tre olika appar. 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

   M  SD  M  SD   

 Vital 1,65 1,089 1,13 0,557 .000* 

 Inläsningstjänst 1,45 0,759 1,19 0,525 .003* 

  Legimus  1,70  1,302  1,17  0,550  .000*  

 

Elever som tycker det är svårt att förstå vad det står när man läser använder apparna Vital, 

Inläsningstjänst och Legimus i signifikant större utsträckning än de som inte tycker detta är 

svårt, med t(20,99)=2,09, p=.000, t(22,66)=1,44, p=.003 respektive t(20,34)=1,77, p=.000, se 

tabell 7c. 

 

Tabell 7d. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan dessa hos grupperna av  

elever som svarat ja och nej på frågan om de upplever att det är svårt att läsa långa texter i bok eller häfte kopplat 

till användningen av tre olika appar. 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

   M  SD  M  SD   

 Vital 1,40 0,928 1,12 0,530 .000* 

 Inläsningstjänst 1,40 0,709 1,16 0,481 .000* 

  Legimus  1,43  0,984  1,18  0,587  .003*  

 

När det gäller svårigheten att läsa långa texter i bok eller häfte ses en skillnad i användningen 

av de tre appar som läser upp text, se tabell 7d. De elever som tycker det är svårt att läsa långa 

texter använder dessa appar i större utsträckning, denna skillnad är signifikant gällande alla 

tre apparna Vital, Inläsningstjänst och Legimus med t(51,78)=1,76, p=.000, t(56,89)=1,96, 

p=.000 och t(52,80)=1,45, p=.003. 
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Tabell 7e. Tabellen visar medelvärden och om det finns signifikant skillnad mellan dessa hos grupperna av 

elever som svarat ja och nej på frågan om de upplever att det är svårt att komma ihåg vad man har läst kopplat 

till användningen av tre olika appar. 

 
 

Svårighet Ej svårighet p 
 

   M  SD  M  SD   

 Vital 1,24 0,703 1,18 0,690 .341 

 Inläsningstjänst 1,27 0,596 1,19 0,549 .161 

  Legimus  1,32  0,826  1,19  0,639  .104  

 

I fråga om elever som tycker det är svårt att komma ihåg vad man har läst jämfört med elever 

som inte upplever detta, ses en liten skillnad i medelvärden när det gäller användningen av 

apparna Vital, Inläsningstjänst eller Legimus men dessa är inte signifikanta, se tabell 7e. 

 

5.3 Frågor kring elevers uppfattning kring effekten av användning 

av tekniska verktyg 

Under denna rubrik presenterar vi resultaten av frågorna 17 till 22 där eleverna fått ta ställning 

till olika påståenden kring sin behållning av användandet av tekniska verktyg. Dessa 

påståenden gäller fem förutsättningar för att lyckas i sitt skolarbete: motivation, förståelse, 

koncentration, lärande och kontroll. I studien fick eleverna även ta ställning till om tekniska 

verktyg gjorde att de tycker det är lättare att nå minst E i kurserna genom att användningen 

ökar deras motivation, koncentration, samarbete, förståelse och lärande. 
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Tabell 8. Tabellen visar medelvärden för hur eleverna upplever att tekniska hjälpmedel, såsom dator eller 

mobiltelefon, ökar deras motivation, förståelse, koncentration, lärande, kontroll och uppfattning om att det är 

lättare att nå minst E i kurserna. Skalan är en 5-gradig skala där 1= Håller inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 
Jag blir mer motiverad för att då… M SD 

Känns det roligare att arbeta 3,39 1,187 
Kan jag lyssna på musik 3,59 1,414 

Får jag hjälp med att skriva/stava 3,19 1,302 

Går det fortare att skriva texter 3,99 2,043 

Kan jag ta en paus en stund 3,36 1,327 

Kan jag söka information 

lättare/snabbare 

Kan jag lyssna på texter 

4,38 
 

2,44 

0,959 
 

1,422 

Det finns roliga program att jobba i 2,83 1,348 

Jag förstår bättre för att då…   
Kan jag få text uppläst 2,48 1,388 
Kan jag googla på ord jag inte förstår 4,22 1,056 

Kan jag hitta mer information på 
internet 

Kan jag översätta från främmande 

4,40 
 

4,11 

0,900 
 

1,158 

språk 

Har jag tillgång till kursmål, 

 

3,64 

 

1,300 

kunskapskrav och arbetsuppgifter.   
Jag kan koncentrera mig bättre för 

att då… 
  

Kan jag lyssna på musik samtidigt 

som jag arbetar 

Kan jag växla mellan olika sätt att lära 

3,58 
 

3,58 

1,332 
 

1,344 
mig t ex film, text och lyssna   
Behöver jag inte tänka på att stava rätt 3,15 1,377 

Har jag saker samlade på ett ställe 3,93 1,191 

Jag lär mig mer för att då…   
Kan jag växla mellan olika sätt att lära 

mig t ex film, text och lyssna 

Kan jag googla det jag inte förstår 

3,54 
 

4,15 

1,338 
 

0,989 
Kan jag hitta mer information på 4,35 0,827 

internet 
Kan jag lyssna på texter och ljudbok 

 

2,52 
 

1,462 

Kan jag få skriven feedback från 

läraren 

Är det roligare att lära sig 

3,47 
 

3,33 

1,301 
 

1,296 

Jag får mer kontroll för att då…   
Har jag allt material samlat på ett 4,07 1,146 
ställe 
Är det lättare att ändra i texter och 

 

4,21 
 

1,081 

presentationer 
Är det enklare att se hur långt man har 

 

3,95 
 

1,100 

kvar att göra i uppgiften 
Är det lätt att kopiera text från olika 

 

3,74 
 

1,235 

ställen och klistra in i ett dokument   
Det är lättare att nå E för att…   
Jag blir mer motiverad 3,17 1,359 
Jag kan koncentrera mig bättre 3,18 1,255 

Jag då kan samarbeta med andra 

elever mer 

Jag förstår innehållet i kurserna bättre 

3,35 
 

3,02 

1,306 
 

1,321 

   Jag lär mig mer  3,41  1,228  

 

I tabell 8 visas resultaten för hur eleverna i studien anser att användande av tekniska verktyg 

påverkar deras förutsättningar i skolan. Det högsta medelvärdet gällande dessa frågor är 

kopplat till att eleverna upplever att de förstår bättre när de får använda tekniska verktyg 

genom att de kan skaffa mer information på Internet (M=4,40). De anser även att de blir mer 
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motiverade då de kan söka information lättare med dator eller annat tekniskt verktyg 

(M=4,38). De lägsta värden, alltså där eleverna anser att de har minst nytta av tekniska 

verktyg, gäller alla någon form av uppläst text. Eleverna instämmer i mindre utsträckning i 

följande påståenden: de lär sig mer då de kan lyssna på texter och ljudbok (M=2,52), de blir 

mer motiverade för att de kan lyssna på texter (M=2,44) och de förstår bättre för då kan de få 

text uppläst (M=2,48). 

 

Tabellerna 9a-9e visar medelvärden för hur eleverna upplever att användning av tekniska 

verktyg ökar deras motivation, förståelse, koncentration, lärande och kontroll i relation till 

elevernas upplevda svårigheter. Vi har valt att endast redovisa resultat som är relevanta där vi 

anser att påståendet är av betydelse för svårigheten. Generellt kan man se i resultatet att elever 

som upplever en svårighet anser att användningen av tekniska verktyg ökar deras motivation, 

förståelse, koncentration, lärande och kontroll. 

 

Tabell 9a. Tabellen visar skillnader i medelvärden och om dessa skiljer sig signifikant åt för hur elever som 

tycker det är svårt att skriva för hand respektive inte tycker det är svårt upplever att tekniska hjälpmedel, såsom 

dator eller mobiltelefon, ökar deras motivation, koncentration och kontroll. Skalan är en 5-gradig skala där 1= 

Håller inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Jag blir mer motiverad för då känns det roligare att 

arbeta. 

Jag blir mer motiverad för då får jag hjälp att 

3,78 
 

3,78 

1,281 
 

0,934 

3,28 
 

3,02 

1,143 
 

1,345 

.779 
 

.083 
skriva/stava. 

Jag blir mer motiverad för då går det fortare att skriva 

 

4,22 

 

0,934 

 

3,72 

 

1,287 

 

.027* 

texter.      
Jag har lättare att koncentrera mig för då behöver jag 
inte tänka på att stava rätt. 

Jag får bättre kontroll för då är det lättare att ändra i 

3,70 
 

4,54 

1,265 
 

0,761 

2,99 
 

4,12 

1,373 
 

1,139 

.697 
 

.024* 

texter och presentationer. 
Jag får bättre kontroll för då är det enklare att se hur 

 

4,04 
 

0,999 
 

3,93 
 

1,130 
 

.107 

långt man har kvar att göra i uppgiften t ex skriva en 

text. 
Jag får bättre kontroll för då är det lätt att kopiera text 

 
 

4,27 

 
 

0,827 

 
 

3,60 

 
 

1,292 

 
 

.006* 

   från olika ställen och klistra in i ett dokument.  

 

 

Elever som upplever att det är svårt att skriva för hand anser att de blir mer motiverade av 

användandet av tekniska verktyg om man jämför med elever som inte anser sig ha svårt för 

detta, se tabell 9a. De anser att de i större utsträckning blir motiverade för att det är roligare 

att arbeta, de får hjälp att skriva/stava och det går fortare att skriva texter. Denna skillnad är 

signifikant när det gäller att det går fortare att skriva texter med t(56,78)=2,26, p=.027. Elever 

som anser sig ha denna svårighet anser sig även i större utsträckning få en ökad koncentration 
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av att använda tekniska verktyg då de inte behöver tänka på att stava rätt. Denna skillnad är 

dock inte signifikant. Eleverna upplever även att de får bättre kontroll när de får använda 

tekniska verktyg jämfört med den grupp som inte upplever att det är svårt att skriva för hand, 

detta då det är lättare att ändra i texter och presentationer, det är enklare att se hur långt man 

har kvar att göra på uppgiften och det är lättare att kopiera text och klistra in i ett dokument. 

Skillnaden mellan de som upplever en svårighet jämfört med de som inte upplever detta är 

signifikant när det gäller lättare att ändra i texter med t(58,57)=2,20, p=.024 och att det är 

lättare att kopiera text från olika ställen och klistra in i ett dokument med t(62,11)=3,19, 

p=.006. 

 

Tabell 9b. Tabellen visar skillnader i medelvärden och om dessa skiljer sig signifikant åt för hur elever som 

tycker det är svårt att stava rätt respektive inte tycker det är svårt upplever att tekniska hjälpmedel, såsom dator 

eller mobiltelefon, ökar deras motivation, koncentration och kontroll. Skalan är en 5-gradig skala där 1= Håller 

inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Jag blir mer motiverad för då känns det roligare att 

arbeta. 

Jag blir mer motiverad för då får jag hjälp att 

3,56 
 

3,71 

1,307 
 

1,169 

3,32 
 

2,99 

1,140 
 

1,301 

.471 
 

.952 
skriva/stava. 
Jag blir mer motiverad för då går det fortare att skriva 

 

3,85 
 

1,077 
 

3,82 
 

1,293 
 

.123 

texter. 
Jag har lättare att koncentrera mig för då behöver jag 

 

3,85 
 

1,234 
 

2,88 
 

1,339 
 

.605 

inte tänka på att stava rätt. 
Jag får bättre kontroll för då är det lättare att ändra i 

 

4,30 
 

1,045 
 

4,18 
 

1,097 
 

.946 

   texter och presentationer.  

 

I tabell 9b jämförs de elever som upplever att det är svårt att stava rätt med de som inte tycker 

det kopplat till om eleverna anser att användningen av tekniska verktyg ökar deras motivation, 

koncentration och kontroll. Skillnader ses mellan grupperna gällande alla påståenden där de 

eleverna med svårigheter instämmer i högre  grad i påståendet men skillnaderna är inte 

signifikanta. 
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Tabell 9c. Tabellen visar skillnader i medelvärden och om dessa skiljer sig signifikant åt för hur elever som 

tycker det är svårt att förstå vad det står när man läser respektive inte tycker det är svårt upplever att tekniska 

hjälpmedel, såsom dator eller mobiltelefon, ökar deras motivation, förståelse och lärande. Skalan är en 5-gradig 

skala där 1= Håller inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Jag blir mer motiverad för då kan jag lyssna på texter. 2,65 1,387 2,40 1,431 .714 
Jag förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan 

jag få text uppläst. 

Jag förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan 

3,00 
 

4,47 

1,338 
 

0,905 

2,38 
 

4,17 

1,381 
 

1,079 

.210 
 

.353 

jag googla på ord jag inte förstår. 
Jag förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan 

 

4,30 

 

0,979 

 

4,41 

 

0,888 

 

.309 

jag hitta mer information på internet. 
Jag lär mig mer för då kan jag lyssna på texter och 

 
3,00 

 
1,338 

 
2,43 

 
1,473 

 
.021* 

   ljudbok.  

 

När gäller svårigheten att det är svårt att förstå vad det står när man läser, se tabell 9c, anser 

de elever som upplever svårigheten att de blir mer motiverade av att kunna lyssna på texter 

och att de förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan de få text uppläst, dessa skillnader 

är dock inte signifikanta. Eleverna med svårigheten anser även att de lär sig mer för att då kan 

de lyssna på texter, denna skillnad är signifikant med t(28,61)=1,708, p=.021. 

 

Tabell 9d. Tabellen visar skillnader i medelvärden och om dessa skiljer sig signifikant åt för hur elever som 

tycker det är svårt att läsa långa texter respektive inte tycker det är svårt upplever att tekniska hjälpmedel, såsom 

dator eller mobiltelefon, ökar deras motivation, förståelse och lärande. Skalan är en 5-gradig skala där 1= Håller 

inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Jag blir mer motiverad för då kan jag ta en paus och 

göra något annat en stund. 

Jag blir mer motiverad för då kan jag lyssna på texter. 

3,65 
 

2,95 

1,350 
 

1,501 

3,23 
 

2,20 

1,302 
 

1,324 

.740 
 

.352 
Jag förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan 3,18 1,375 2,14 1,272 .733 

jag få text uppläst. 
Jag lär mig mer för då kan jag lyssna på texter och 

 

2,95 
 

1,413 
 

2,32 
 

1,449 
 

.126 

   ljudbok.  

 

I tabell 9d redovisas resultaten kopplat till svårigheten läsa  långa texter. De elever som 

upplever svårigheten anser att de blir mer motiverade av att kunna ta en paus och att de kan 

lyssna på texter, dessa skillnader är dock inte signifikanta. De anser även att de förstår 

skolinnehållet bättre och lär sig mer då de kan lyssna på text, dessa skillnader är inte 

signifikanta. 



37  

Tabell 9e. Tabellen visar skillnader i medelvärden och om dessa skiljer sig signifikant åt för hur elever som 

tycker det är svårt att komma ihåg vad man har läst respektive inte tycker det är svårt upplever att tekniska 

hjälpmedel, såsom dator eller mobiltelefon, ökar deras motivation, koncentration och kontroll. Skalan är en 5- 

gradig skala där 1= Håller inte alls med och 5=Instämmer helt. 

 

 Svårighet 
 

M 

 
 

SD 

Ej svårighet 
 

M 

 
 

SD 

p 

Jag blir mer motiverad för då kan jag lyssna på texter. 2,39 1,402 2,50 1,454 .813 
Jag förstår innehållet i skolämnena bättre för då kan 

jag få text uppläst. 
Jag lär mig mer för då kan jag lyssna på texter och 

2,70 
 

2,58 

1,392 
 

1,530 

2,22 
 

2,47 

1,351 
 
1,392 

.986 
 

.311 

   ljudbok.  

 

När det gäller svårigheten svårt att komma  ihåg vad man har läst ses inga  signifikanta 

skillnader mellan grupperna av elever gällande om de har en ökad motivation, förståelse eller 

lärande av användningen av tekniska verktyg när det gäller lyssna på texter. 

 

6 Diskussion 

Vad ser vi i resultatet? Alla elever i undersökningen, oavsett kön, årskurs eller program, har 

tillgång till dator från skolan och använder den i skolarbetet. Det eleverna i stort använder 

tekniska verktyg till stöd för är att stava rätt, söka information på nätet samt att översätta (se 

tabell 1 och figur 1 till 6). 

 

6.1 Låg användning av teknologiska verktyg 

I figur 7 ser vi att 27 % av eleverna i hela gruppen upplever att det är svårt att stava så det blir 

rätt men i figur 1 visar resultatet att endast 10 % använder stavningsstöd varje dag eller varje 

lektion. Detta är anmärkningsvärt och frågan är vad det beror på. Kan det vara så att resultatet 

beror på att eleverna främst använder stöd att stava i språkämnena och att de faktiskt inte har 

språk så ofta som varje dag? En annan förklaring kan vara att lärare i andra ämnen än språk 

inte prioriterar elevernas stavningsnivå och därför inte ger eleverna rätt förutsättningar att 

använda detta stöd. I tabell 2 ser vi att användningen av tekniska verktyg är mycket låg i 

andra ämnen än språk. 

För elever som uppger att de har svårigheter är stöden ”hjälp att stava” och ”hjälp att skriva” 

de som utmärker sig (tabell 3a och 3b). Trots att språket är en viktig del i alla ämnen på 

gymnasiet - i yrkes- och inriktningsämnen kan ofta  finnas avancerade tekniska texter - 

använder sig eleverna i undersökningen av stöd nästan uteslutande i engelska och svenska (se 

tabell 2). 
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6.2 digital teknik stödjer alla och kompenserar för svårigheter 

Elever i läs- och skrivsvårigheter kan kompensera med hjälp av tekniska verktyg. Detta 

bekräftas av tidigare forskning och poängteras av Skolverket; eleverna ”kan behöva 

kompensatoriska hjälpmedel i flera eller i alla ämnen och inte enbart i några få” (Skolverket, 

2014, s 12). Eleverna har tillgång till dator och möjlighet att använda digitala kompensatoriska 

verktyg som finns. Appar, ”digital teknik med anpassade programvaror” (Skolverket, 2014a) 

är exempel på anpassningar som skolor enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska ge. Men eleverna 

i undersökningen har låg kännedom kring och använder sällan de appar som rekommenderas 

för gymnasieelever. Vi ser i tabell 6 att kännedomen och användningen av de appar som 

rekommenderas till gymnasiet är låg trots att figur 7 visar att många elever upplever 

svårigheter med att komma ihåg vad man läst (ca 50 %), att läsa långa texter (ca 32 

%) och att förstå vad man läser (16 %) samt nästan 30 % anser att det är svårt att stava rätt. 

Det här är intressant eftersom när man går vidare och tittar i tabell 3 a - e så ser man att flera 

elever än de i svårigheter drar nytta av teknologi vid stavning och skrivning. Däremot finns 

signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller stödet spela in prat och omvandla prat 

till text där elever i svårigheter använder det stödet i högre grad. Vid svårigheten att stava rätt 

ser vi att elever i svårigheter använder stödet att omvandla prat till text mer än övriga elever 

vid men mindre skillnader finns även angående hjälp att stava och att skriva. 

I tabell 4 a - e handlar det om skillnader mellan grupperna i engelska. Medelvärdena visar 

att trots att skillnaderna i de flesta fall inte är signifikanta, så använder elever med upplevda 

svårigheter stöd mer än övriga. Fler signifikanta värden hittar vi när det gäller svenska, tabell 

5 a - e, där eleverna i svårigheter i högre grad använder stöd av tekniska hjälpmedel, vilket 

tyder på en högre användning i detta ämne. När det gäller stöd i att stava rätt i både svenska 

och engelska ser vi att elever i svårigheter använder dessa stöd mer men också att hela 

gruppen i undersökningen är mer benägna att använda stöd att stava i engelska, särskilt stöden 

”hjälp att stava rätt, ”uppläst text”, ”spela in prat” och ”omvandla prat till text”. Detta kan 

bero på att engelska är ett svårare ämne överlag och att elever generellt behöver mer stöd där. 

 

6.3 Teknik – oumbärlig för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Elever i svårigheter behöver kunna hantera både dator och många olika program och appar. 

Dessa digitala verktyg kan liknas vid medierande verktyg vars bemästrande behövs för att 

kunna klara skolan och senare för att kunna fungera i samhället. Enligt Säljö (2012) fungerar 

dessa som intellektuella tankestöd som underlättar. Att lära sig använda teknologiska verktyg 

borde anses viktigt för alla elever men oumbärligt för elever i svårigheter. I tabell 7a till 7e ser 
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vi också att för eleverna som upplever svårigheter så används dessa appar i större utsträckning 

oavsett svårighet än för övriga. Dock anser vi ändå att användningen är förvånansvärt låg då 

eleverna ju har tillgång till tekniska verktyg i stor utsträckning, till exempel används appen 

Stava Rex visserligen signifikant mer av gruppen som tycker det är svårt att stava men 

användningen är ändå mycket låg. Endast 8 elever i vår undersökning har någon gång använt 

appen, se tabell 6. Detta resultat att app-användningen är generellt låg ser även Gómez 

Domingo och Badia Garganté (2016) i sin studie. Som specialpedagoger reagerar vi på detta 

då användning av tekniska verktyg och appar visar sig i forskning vara ett stort stöd i 

undervisningen för både elever i svårigheter och andra elever (Säljö, 2012; Retter, Anderson 

& Kieran, 2013). 

Forskning (se kapitel 3.2) och vår undersökning, se tabell 8, bekräftar att användning av 

teknik som kompensatoriska hjälpmedel har positiva effekter på motivation, resultat och 

underlättar läs- och skrivinlärning. I vårt resultat ser vi att detta gäller för samtliga 

respondenter. Man kan se i resultatet att av de åtta påståendena som får högst medelvärden är 

fem kopplade till Internetanvändning. Eleverna anser att möjligheten att använda Internet i 

hög grad ökar motivationen, förståelsen och lärandet på olika sätt. Intressant är att konstatera 

att alla påståenden som har att göra med stödet ”uppläst text” får ett lågt medelvärde, se tabell 

8. Det är svårt att veta varför det är så men det skulle kunna bero på att eleven tycker det är 

krångligt att använda det eller att det tar längre tid att läsa på detta sätt. 

Signifikanta skillnader mellan elever i svårigheter och övriga, tabell 9 a - e, sågs när det 

gällde känslan av kontroll över sitt skrivande,  att olika sätt att lära sig och ta in texter 

påverkade förståelse och möjligheter att koncentrera sig där elever i svårigheter drar mest 

nytta av tekniska verktyg. Även när det gällde koncentrationen vid skrivande fanns 

signifikanta skillnader mellan elever som upplevde svårigheter och elever som inte gjorde det 

där de eleverna i svårigheter anser att de påverkas mer positivt. Vi ser också positiva effekter 

av tekniska verktyg gällande motivation på hela gruppen av elever i studien, se tabell 9a – e. 

Detta syns även i forskningen (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016; Forsman, 2015b). I 

dessa studier ser forskarna att tekniska verktyg ökar elevernas motivation för lärande då de 

misslyckas i mindre grad. I studien av Swalander (2009) ser hon att inre motivation är särskilt 

viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter då de oftast har en låg självbild på grund av 

tidigare misslyckanden. Motivation, ”grit”, är enligt Duckworth et al (2007) en betydande 

faktor bakom framgång i studier. 
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6.4 Avslutande reflektion och framtida forskning 

Ändå visar vår undersökning och forskning riktad mot lärare en låg användning av både 

teknologi och appar (Gómez Domingo & Badia Garganté, 2016), trots att forskning visar att 

pedagogiska appar ofta är uppbyggda enligt teorin om scaffolding och alltså borde kunna 

stödja eleven i hens utveckling. Detta är allvarligt med tanke på att forskningen visar att det 

efter skolan är av stor betydelse för vuxna med läs- och skrivsvårigheter att kunna bemästra 

digitala verktyg för att på ett bra sätt kunna delta i samhället (Gustavsson, 2009) och det 

borde vara skolans uppgift att se till att ge de bästa förutsättningarna. 

Beror det låga användandet på att skolorna i undersökningen använder ett teknologiskt 

verktyg annat än det appen kan användas i på ett bra sätt? Har de fel tekniskt hjälpmedel för 

elever med läs- och skrivsvårigheter? Varför väljer inte skolorna att köpa in det tekniska 

verktyg, platta eller PC, där de rekommenderade apparna kan användas på ett enkelt sätt? 

Eller alternativt: varför recenseras och testas mestadels appar för Ipad, läsplattor och 

smartphones när eleverna oftast har PC? Är det en kostnadsfråga eller är det en fråga om 

okunskap kring surfplattor? Frågan är: ger vi våra ungdomar de verktyg de behöver för sitt 

lärande i skolan och för att senare klara vuxenlivet? Är kunskapen hos skolor och lärare för 

låg när det gäller digitala hjälpmedel? Eller beror det på att det inte finns någon bra bild över 

appars pedagogiska värde? Det vore intressant att vidare undersöka hur skolor resonerar och 

beslutar kring tekniska verktyg. Undersöks de behov som finns hos eleverna innan beslut om 

tekniska verktyg tas, funderar man kring syftet med de tekniska verktyget på ett fördjupat 

sätt? 
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Enkät kring elevers användning av tekniska 

verktyg i undervisningen 

Bilaga 1 

 

 

 

 
 

 

Fråga 1. Är du…? 
 

 

□ Kille 
 

 

 

Fråga 2. Vilken årskurs går du i? 
 

 

□ Årskurs 2 
 

 

□ Extra år 4 

 
Fråga 3. På vilken typ av program går du? 

 

 

□ Praktiskt program (t ex restaurang, barn och fritid, el) 
 

 

□ Individuellt alternativ 
 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

I denna inledande del av enkäten finns bakgrundsfrågor om dig som elev. 

□ Tjej 

□ Annat 

□ Årskurs 1 

□ Årskurs 3 

□ Teoretiskt program (t ex natur, ekonomiskt, samhäll) 

□ Estetiskt program 



 

 

 
 

Fråga 4. Vilka tekniska verktyg använder du i undervisningen? 

 

□ Mobiltelefon 
 

 

□ Scanningpenna 
 

 
 

 

Fråga 5. Vad använder du för stöd i skolarbetet? 

T ex dator, mobil eller surfplatta för att stava, lyssna på text, söka information. 
 

Aldrig Någon gång i 

månaden 

Varje vecka Varje dag Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att 

stava 

Lyssna på 

text 

Söka 

information 

Omvandla 

prat till text 

Hjälp att 

skriva 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ □ 
 

 

Frågor om dator/mobil/surfplatta 

De frågor som står nedan handlar om hur du använder en dator eller en surfplatta 

eller en mobiltelefon i skolan. 

□ Dator 

□ Surfplatta t ex Ipad 

□ CD-spelare/Daisyspelare 

Spela in prat □ □ □ □ □ 



 

Fråga 6. Kryssa för om du känner till de appar som nämns och hur mycket du använder 

dessa. 
 

 Har aldrig 
hört talas 

Har hört 
talas om 

Har testat Använder 
ibland 

Använder 
ofta 

om     

Skolstil □ □ □ □ □ 
IntoWords □ □ □ □ □ 
Claro Speak □ □ □ □ □ 
Vital □ □ □ □ □ 
Vitex □ □ □ □ □ 
iSpeech/SpeakIt □ □ □ □ □ 

Diktering på 

dator/surfplatta 
□ □ □ □ □ 

iTranslate voice □ □ □ □ □ 
Claro PDF □ □ □ □ □ 
vBookz □ □ □ □ □ 

Prizmo □ □ □ □ □ 
Claro Scanpen □ □ □ □ □ 
AppWriter □ □ □ □ □ 
Inläsningstjänst □ □ □ □ □ 
Legimus □ □ □ □ □ 
Dragon dictation □ □ □ □ □ 
iVoice □ □ □ □ □ 
Dictation and mail □ □ □ □ □ 
Stava Rex □ □ □ □ □ 
Spell right □ □ □ □ □ 
Glosor.eu □ □ □ □ □ 
Widgit Go □ □ □ □ □ 

 
 

 

Fråga 7. Om du använder andra appar än dem ovan, skriv dem nedan. 
 

 

TAKK □ □ □ □ □ 



 

Fråga 8. Kryssa för de saker du tycker är svårt i skolan. 

Du kan kryssa för flera svåra saker. 
 

 

□ Att stava så det blir rätt 
 

 

□ Att läsa långa texter i bok eller häfte 
 

 

□ Att komma ihåg vad jag har läst 
 

 
 

Fråga 9. Hur får du tillgång till dator/surfplatta i skolan? 

 

□ Jag har en egen hemifrån som jag tar med 
 

 

□ Jag får gå till annan vuxen och hämta den 

 
Fråga 10. I vilka ämnen använder du främst appar? 

 

□ Engelska 
 

 

□ Samhällsvetenskapliga ämnen 
 

 

□ Yrkesämnen 
 

 

□ Idrott och hälsa 
 

 
 

 

 

□ Att skriva för hand 

□ Att förstå vad det står när jag läser 

□ Att läsa text på dator/surfplatta/mobilen 

□ Jag tycker inget av ovanstående är svårt 

□ Läraren tar med till lektionen 

□ Jag har en från skolan hela tiden 

□ Svenska/Svenska som andra språk 

□ Matematik 

□ Naturvetenskapliga ämnen 

□ Ekonomiska ämnen 

□ Annat ämne 



 

 

 
 

Fråga 11. Vilka verktyg använder du i engelska? 
 

 Aldrig Någon gång i 

månaden 

Ibland på 

lektionen 

Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 

skärmen 
□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ 
Spela in prat □ □ □ □ 

Fråga 12. Vilka verktyg använder du i svenska? 
 

 Aldrig Någon gång i 
månaden 

Ibland på 
lektionen 

Nästan varje 
lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 

skärmen 
□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ 
Spela in prat □ □ □ □ 

 

Fråga 13. Vilka verktyg använder du i matematik? 
 

 Aldrig Någon gång i 

månaden 

Ibland på 

lektionen 

Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 

skärmen 
□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Frågor om tekniska verktyg i olika ämnen 

I detta avsnitt vill vi veta hur du använder tekniska verktyg i vissa ämnen. 



 

Översätta □ □ □ □ 
Spela in prat □ □ □ □ 



 

Fråga 14. Vilka verktyg använder du i praktiska/yrkesämnen? 
 

 Aldrig Någon gång i 

månaden 

Ibland på 

lektionen 

Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 

skärmen 
□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ 
Spela in prat □ □ □ □ 

 
Fråga 15. Vilka verktyg använder du i samhällsvetenskapliga ämnen? 

 

 Aldrig Någon gång i 

månaden 

Ibland på 

lektionen 

Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 

skärmen 
□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ 
Spela in prat □ □ □ □ 

Fråga 16. Vilka verktyg använder du i naturvetenskapliga ämnen? 
 

 Aldrig Någon gång i 

månaden 

Ibland på 

lektionen 

Nästan varje 

lektion 

Hjälpa att stava □ □ □ □ 
Hjälp att skriva □ □ □ □ 
Lyssna på bok □ □ □ □ 
Uppläst text på 
skärmen 

□ □ □ □ 

Omvandla prat till 

text 
□ □ □ □ 

Översätta □ □ □ □ 

 Spela in prat □ □ □ □ 



 

Frågor om hur dator/mobil/surfplatta påverkar dig i skolarbetet. 

 
 

Fråga 17. Jag blir mer motiverad i skolarbetet när jag får använda 

dator/mobil/surfplatta för att då… 

 
a). …känns det roligare att arbeta. 

 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

b). …kan jag lyssna på musik samtidigt. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

c) … får jag hjälp med att skriva/stava. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

d) … går det fortare att skriva texter. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

e) …kan jag ta en paus och göra något annat en stund. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

f) …kan jag söka information lättare/snabbare. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

I detta avsnitt vill vi veta hur användningen av dator/mobil/surfplatta påverkar 

dig. 



1 2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ □ Inte alls Håller helt med 

 

g) …kan jag lyssna på texter. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

h) …det finns roliga program att jobba i. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

Fråga 18. Jag förstår innehållet i skolämnena bättre om jag får använda 

dator/mobil/surfplatta i skolarbetet för att då… 
 

a) …kan jag få text uppläst. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

 

b) …kan jag googla på ord jag inte förstår. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

c) …kan jag hitta mer information på internet. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

d) …kan jag översätta från främmande språk. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

e) …har jag tillgång till kursmål, kunskapskrav och arbetsuppgifter. 



1 2 

□ 

3 

□ 

4 

□ 

5 

□ □ Inte alls Håller helt med 

 

Fråga 19. Jag har lättare att koncentrera mig om jag får använda 

dator/mobil/surfplatta i skolarbetet för att då… 
a) …kan jag lyssna på musik samtidigt som jag arbetar. 

 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

b) …kan jag växla mellan olika sätt att lära mig t ex film, text och lyssna. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

c) …behöver jag inte tänka på att stava rätt. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

d) …har jag saker samlade på ett ställe. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

 

Fråga 20. Jag lär mig mer om jag får använda dator/mobil/surfplatta i skolarbetet för 

att då… 

a) …kan jag växla mellan olika sätt att lära mig t ex film, text och lyssna.. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

b) …kan jag googla det jag inte förstår. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

c) …kan jag hitta mer information på internet. 



 

d) …kan jag lyssna på texter och ljudbok. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

e) …kan jag få skriven feedback från läraren. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

f) …det är roligare att lära sig. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

Fråga 21. Jag får bättre kontroll på mitt skolarbete om jag får använda 

dator/mobil/surfplatta i skolarbetet för att då… 

a) …har jag allt material samlat på ett ställe. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

b) …är det lättare att ändra i texter och presentationer. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

Fortsättning på frågan Har bättre kontroll för att då… 
 

c) …är det enklare att se hur långt man har kvar att göra i uppgiften t ex skriva en text. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

d) …är det lätt att kopiera text från olika ställen och klistra in i ett dokument. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 



 

Fråga 22. Jag har lättare att nå minst E i kurserna om jag får använda 

dator/mobil/surfplatta i skolarbetet för att… 

a) …jag blir mer motiverad. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

b) …jag kan koncentrera mig bättre. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

c) …jag då kan samarbeta med andra elever mer. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

d) …jag förstår innehåller i kurserna bättre. 
 

 1 2 3 4 5  

Inte alls □ □ □ □ □ Håller helt med 

 

e) …jag lär mig mer. 

1 

Inte alls □ 
 
 

Fråga 23. Har du något annat du vill tillägga som är bra för oss att veta? 
 

 
 

 

Tack för din medverkan! 

2 3 4 5  

□ □ □ □ Håller helt med 

 



 

 
Apparna i fråga 6 samt vad de är tänkta att användas till 

 

App Funktion 
 

Skolstil Skrivprogram med bokstavsljud 
 

Intowords Verktyg för läsning och skrivande - med talsyntes 

Claro Speak Talsyntes 

Vital Talsyntes - verktyg för läsning och skrivande 

Bilaga 2 

 

Vitex Datorprogram som läser upp bildfiler, PDF:er och inskannade 

boksidor 

iSpeech/SpeakIt Text till tal online 

Diktering på dator/ 

surfplatta Prata in tal som blir till text 
 

iTranslate Voice Översättning och ordbok 
 

Claro PDF PDF läsare för uppläsning av text samt egna anteckningar 

vBookz Talsyntes för att läsa upp PDF 

Prizmo OCR-läsare med talsyntes 

Claro Scanpen OCR-app med talsyntes 

AppWriter Läs- och skrivstödsverktyg för alla plattformar 

Inläsningstjänst Inlästa läromedel och studiestöd på modersmål 

Legimus Läsning av talböcker 

Dragon dictation Tal-till-text 
 

iVoice Prata in tal som blir till text 
 

Dictation and mail Tal-till-text - diktera och skicka texten via mail 

Stava Rex Rättstavning och grammatikhjälp på svenska 

Spell right Rättstavning på engelska 

Glosor.eu Öva och plugga på glosor 
 

Widgit Go Skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor 

TAKK Teckna vanliga svenska ord med hjälp av video 
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Figur 1. Diagrammet visar hur fördelningen 

av kön ser ut hos de elever som svarat på 

enkäten. 

Figur 2. Diagrammet visar hur eleverna som 

deltar i studien fördelar sig på tre olika 

kategorier av gymnasieprogram.. 

 

 

 

 
 

Figur 3. Diagrammet visar hur de eleverna 

som deltar i studien fördelar sig på de tre 

årskurserna i gymnasiet. 

 

 

 

I figurerna ovan ser vi hur eleverna fördelar sig på olika bakgrundsfaktorer. 48 killar och 69 

tjejer har fyllt i enkäten samt fyra personer har valt att fylla i rutan ”Annat kön”. 66 personer 

går på ett teoretiskt program,  56 personer på ett yrkesprogram och två elever följer ett 

individuellt program. De fördelar sig på årskurser enligt 22 elever i år 1, 37 elever i år 2 och 

65 elever i år 3. 


