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Sammanfattning I takt med att samhället utvecklas ställs krav på att skolans 

undervisning anpassas. Läs- och skrivundervisningen går mot en 

digitalisering där IKT tar en allt större plats. Syftet med denna 

systematiska litteraturstudie är att undersöka hur elevers läs- och 

skrivinlärning påverkas av en digitaliserad läs- och skrivundervisning. 

Resultatet i studien bygger på ett begränsat urval av källor som 

kvalitetsgranskats och visar på att en digitaliserad undervisning har 

många fördelar för elevernas läs- och skrivinlärning. Bland annat 

visas en förbättring i elevernas textskapande och att motivationen till 

utveckling av läs- och skrivförmågor ökar. Den största negativa 

aspekten som lyfts är de hinder som tekniken kan medföra då 

teknikens funktion kan ta fokus från elevernas inlärning. En annan 

viktig aspekt är lärares inställning och kompetens. De digitala 

verktygen är ingen framgångsfaktor i sig. Fortsatt forskning behövs 

därför för att undersöka hur dagens digitaliserade samhälle kan bidra 

till att utveckla den IKT-baserade undervisningen så att den gynnar 

varje enskild elevs läs- och skrivinlärning. 
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1. Inledning  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå̊ och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts. (Skolverket, 2015 s.223)  

Människans identitet och utveckling är, som citatet ovan beskriver, tydligt kopplat till vårt 

språk. Språket är ett redskap som används för en mängd olika ändamål, inte minst i skolans 

värld. Undervisningen, i bland annat svenska, ska bidra till att eleverna utvecklar en god 

kunskap i och om språket (Skolverket, 2015). Denna kunskap är viktig även i andra ämnen, 

exempelvis då eleverna ska utföra problemlösningsuppgifter eller läsa instruktioner i ämnen 

som matematik (Ivarsson, 2008). Utan en god språklig förmåga kan således problematik 

uppstå när det kommer till inlärning i andra ämnen. Av denna anledning är det av stor vikt att 

lärare i grundskolan har förmågan att bedriva en framgångsrik läs- och skrivundervisning, så 

att varje elev kan uppnå en så god språklig förmåga som möjligt.  

Läs- och skrivundervisningen har den senaste tiden förändrats. I takt med samhällets snabba 

utveckling har ett krav på en förändring i skolans arbetssätt hamnat i fokus. Då vi idag går 

mot ett alltmer digitaliserat samhälle medför detta att elever och lärare måste ha kunskap om 

olika digitala verktyg. Detta har inneburit en förändring av läs- och skrivundervisningen, som 

har gått från att innefatta så gott som inga digitala verktyg till att låta dessa vara en stor del av 

undervisningen. Denna utveckling har även lett till att datorn inkluderats i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 

2015) ska eleverna, i slutet av årskurs 3, skriva enkla texter både med läslig handstil och på 

dator. Datorn har inkluderats ytterligare i kunskapskraven de senaste åren. Detta innebär alltså 

att de digitala verktygen måste vara en del av läs- och skrivundervisningen i skolan. 

När digitaliseringen går i framfart är det av stor vikt att lärarna har den kunskap som krävs för 

att undervisningen ska gynna elevernas läs- och skrivinlärning. Det krävs dels att lärarna kan 

behärska de digitala verktygen och dels att de har en god kunskap om läs- och 

skrivinlärningsmetoder, men även att de har kunskap om hur de på bästa sätt kan kombinera 

detta så att eleverna erbjuds en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Samtidigt har det 
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visat sig att lärare inte får tillräckligt med kunskap om läs- och skrivinlärning. Det saknas en 

koppling mellan teori och praktik (Bergöö, 2005).  

En digitaliserad undervisning har på många olika sätt, både positivt och negativt, visat sig 

påverka elevernas läs- och skrivinlärning (Brodin & Lindstrand, 2003; Hultin & Westman, 

2014; Trageton, 2014). Då de digitala verktygen idag är ett krav i skolan kan det vara av stor 

vikt att se över en del av den senaste forskning som finns om de digitala verktygen och dess 

betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. 

2. Bakgrund 

Samhället står inför en ständig och kraftig förändring. Under de senaste åren har denna 

förändring gått väldigt fort, bland annat har ny informations- och kommunikationsteknologi1 

kommit att influera våra liv och vårt sätt att kommunicera (Myndigheten för skolutveckling, 

2007). Stora förändringar har skett inom den skriftliga kommunikationen. Vi har gått från 

texter på papper, i form av tidningar, brev och läromedel, till en digitalisering av detta. I 

enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2015) har skolan som uppdrag att förbereda eleverna så att 

de kan leva och verka i ett samhälle som är i snabb förändring och innefattar ett stort 

informationsflöde genom teknologi. Därför är det av stor vikt att skolan inkluderar IKT i 

undervisningen så att eleverna får ökad kunskap om detta. I läs- och skrivundervisningen har 

IKT kommit att innefatta en användning av digitala verktyg2. 

2.1 IKT och läs- och skrivinlärning  

IKT kan på många sätt ses som en tillgång i undervisningen då det har visat sig vara en 

framgångsfaktor för elevers inlärning. Inom just läs- och skrivinlärningen har IKT länge 

använts mer som ett hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket har gett goda 

resultat. Under senare år har denna användning utökats och IKT har istället blivit en tillgång 

för alla elever. Många kommuner satsar dessutom på att samtliga elever ska ha tillgång till var 

sin bärbar dator, en modell som brukar benämnas 1 till 1 (Skolverket, 2013b). Att IKT bör ses 

som ett verktyg i undervisningen, istället för endast ett hjälpmedel, är något som forskare 

																																																								
1	Hädanefter kommer vi benämna ”informations- och kommunikationsteknologi” som IKT.  
2	I vår litteraturstudie innefattar IKT en användning av datorer och surfplattor i läs- och skrivundervisningen.  
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belyser (Jämterud, 2015). IKT och läs- och skrivinlärning kan ses som delar av samma 

område, vilket styrker användningen av IKT som läromedel i grundskolan (Trageton, 2014). 

2.1.1 ”Att skriva sig till läsning”  

En metod, utformad av den norske forskaren Arne Trageton, som har växt fram under sent 90-

tal är ”Att skriva sig till läsning” 3 med hjälp av dator. ASL grundar sig på tidigare forskning 

som bevisar att skrivning är lättare än läsning. Med hänsyn till detta har Trageton (2014) vänt 

på ordföljden i begreppet ”läs- och skrivinlärning” till ”skriv- och läslärande”, vilket innebär 

ett skifte i fokus. Trageton (2014) använder sig av begreppen konsument och producent, där 

konsument innebär att eleverna blir tilldelade läromedel och producent handlar om att 

eleverna själva skapar texter som ligger till grund för deras inlärning. Detta innebär att 

eleverna blir mer involverade i textskapandet.  

En framgångsfaktor som Trageton (2014) belyser, med ASL, är att det sociala samspelet 

främjas då eleverna får arbeta i par med en dator. Med datorskrivande blir det dessutom 

lättare för eleverna att redigera sina texter, vilket genom handskrivning tar mycket längre tid 

och blir desto mer krävande. Istället introduceras detta först i årskurs 2. Handskrivning är 

inget som exkluderas genom denna metod utan introduceras i ett senare skede (ibid.).  

2.2 Internationella studier  

De senaste åren har inte bara inneburit en förändring i läs- och skrivundervisningen, även 

resultaten hos eleverna i den svenska skolan har förändrats. Den senaste PISA-studien, 

genomförd 2012, visar exempelvis att läsförståelsen har försämrats hos samtliga elever i 

årskurs nio (Skolverket, 2013a). Även den internationella PIRLS-studien visar att elever i 

årskurs fyra har fått en försämrad läsförmåga (Skolverket, 2012). Orsaken till dessa 

försämrade resultat är svår att finna. En problematik som Bergöö (2005) belyser är 

kopplingen mellan teori och praktik. Studien visar att lärarstudenter och lärare inte finner 

någon koppling mellan teori och praktik, vilket innebär svårigheter att praktisera de teorier 

och begrepp som de har med sig från lärarutbildning respektive fortbildning.  

																																																								
3	Hädanefter kommer vi att benämna denna metod vid dess förkortning, ASL.  
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2.3 Problemformulering 

På grund av det digitaliserade samhället är den digitala läs- och skrivundervisningen aktuell. 

Förändringarna i samhället motsvarar en förändring även i skolans värld då undervisningen 

måste anpassas efter detta. Som följd av denna samhällsutveckling har vi gått från en analog 

till en alltmer digital undervisning, med IKT som ett återkommande inslag. I takt med att 

samhället förändras är det av stor vikt att lärare har en god kunskap om både IKT och aktuella 

inlärningsmetoder samt en förmåga att kombinera dessa.  

Samtidigt som användandet av IKT har visat på goda effekter i elevers läs- och skrivlärande 

visar resultat i olika undersökningar att elevernas läsförmåga har försämrats. Dessutom visar 

forskning att lärarna saknar en koppling mellan teori och praktik. Då läs- och 

skrivundervisningen står inför en förändring är det av vikt att se över hur användningen av 

IKT påverkar elevers läs- och skrivinlärning samt vilken betydelse lärare har i denna IKT-

baserade undervisning.  

3. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur elevers läs- och skrivinlärning påverkas av 

en digitaliserad undervisning. Studien grundar sig på ett urval av forskning med koppling till 

en digitaliserad läs- och skrivundervisning.  

1. Vilka positiva och negativa effekter har användningen av IKT på elevers läs- och 

skrivinlärning?  

2. Vilken betydelse har lärare i en IKT-baserad undervisning för elevers läs- och 

skrivinlärning?  

4. Metod 

I enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) går en systematisk 

litteraturstudie ut på att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa utvalda källors 

resultat. I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som denna systematiska 

litteraturstudie grundar sig på. 
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4.1 Datainsamling  

Datainsamlingen påbörjades genom att det valda området kartlagdes med hjälp av tidigare 

kunskaper. Utifrån syfte och frågeställningar urskildes alternativa sökord som ansågs 

relevanta för området t.ex. läs- och skrivinlärning, IKT i skolan och digital literacy. Detta 

beskriver Eriksson Barajas m.fl. (2013) som en god sökstrategi. Då sökordet läs- och 

skrivinlärning gav ett begränsat resultat användes istället den engelska motsvarigheten, 

literacy. Literacy är ett bredare begrepp, som används i både engelska och svenska texter, och 

blev därför ett naturligt sökord i litteraturstudien. Även sökordet ICT, som är den engelska 

översättningen av IKT, användes. För att få ett så varierat sökresultat som möjligt 

kombinerades ord på olika sätt, till exempel läs- och skrivinlärning och läs- och 

skrivutveckling samt ICT literacy och new literacy.  

För att begränsa antalet träffar, samt få ett mer pålitligt sökresultat, avgränsades sökningarna 

med hjälp av kategorier som refereegranskat, avhandlingar och forskningspublikationer. Att 

en artikel är refereegranskad innebär, i enlighet med Eriksson Barajas m.fl. (2013), att minst 

två experter har granskat dess innehåll innan publicering. Vid de tillfällen, då sökningarna 

resulterade i ett alltför stort omfång av träffar, lades sökord till för att begränsa sökningen 

ytterligare och uppnå ett resultat på ungefär 100 träffar. Anledningen till denna begränsning 

var möjligheten att se över alla träffar. De sökningar som, trots begränsningar, resulterade i 

för många träffar sågs därför inte över. I ett fall resulterade dock sökningen i 121 träffar som 

sågs över vilket resulterade i en utvald källa. Senare under datainsamlingen exkluderades även 

all forskning som publicerats innan 2010. Studier som publicerats tidigare har genomförts 

under tidigt 2000-tal, vilket inte ses som aktuell forskning då den digitala utvecklingen snabbt 

har förändrats.  

Valet av databaser grundar sig på en sökning via Högskolan i Halmstads bibliotek, där 

relevanta databaser inom pedagogik och undervisning eftersöktes. Detta gav ett resultat på 13 

databaser, varav tre var olika varianter av databasen ERIC – The Education Resources 

Information Center. Efter granskning av de olika databaserna framgick att två av dessa, 

SwePub och ERIC, innefattade sökresultat inom valt område. Andra databaserna innefattade 

endast e-böcker eller ämnen som sport och naturvetenskap. Dessa alternativ var inte relevanta 

för litteraturstudien och valdes därför bort. Databasen ERIC användes enbart i ett fåtal 

sökningar då svenska sökord inte gav några träffar. När engelska sökord användes blev det 
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däremot, trots avgränsningar, för många träffar att gå igenom. Även databasen DiVA, som 

framkom i en avhandlings metod-del där forskaren i fråga använt sig av denna databas, 

användes.  

Då intressanta referenser påträffades under läsningens gång låg forskarnas referenslistor till 

grund för vidare sökning. I dessa fall användes databaserna Summon och Google Scholar för 

att finna källan. Exempelvis gjordes detta för att finna en specifik artikel: ” Students´use of 

one to one laptops: a capability approach analysis”. Databaserna har även använts i de fall 

som texterna inte varit tillgängliga i fulltext, via SwePub och DiVA. Nedan följer ett exempel 

av sökordshistoriken som redogör för sökningar, med avgränsningar, antal träffar, lästa 

abstract, urval 1 och urval 2, som lett fram till de källor som litteraturstudien grundar sig på. 

De artiklar och avhandlingar som har förekommit flera gånger, under olika sökord, har 

markerats med en aterix. För fullständig tabell se Bilaga A.  

Tabell 1: Sökordshistorik  

Datum Databas Sökord/Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval	
2	

2016-05-02 SwePub ICT Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  

75  
 
 
47  

 
 
 
5 

 
 
 
2 

 
 
 
1*	

2016-05-02 DiVA ICT Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  

 
 
 
68 
 
 
47 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
	

2016-05-02 SwePub  New Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  
 
Avgränsning 2:  
År: 2010 – 2016  

325 
 
 
166 
 
 
121 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
1*	

4.1.1 Granskning av källor 

I överensstämmelse med Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskrivning av etiska aspekter har 

både urval av källor och resultat i litteraturstudien genomsyrats av dessa aspekter. 

Förkunskaper och åsikter anses inte ha påverkat urvalet av källor, och därmed inte resultatet i 
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litteraturstudien, då syftet är att se över två motsatta aspekter av ett problem. I enlighet med 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) har även utvalda källors etiska principer setts över.  

Utifrån sökträffarna, lästes de abstract som behandlade litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De källor som ansågs vara relevanta valdes ut. Med hänsyn till de lästa 

abstracten gjordes ett första urval där 55 källor valdes ut. En annan faktor som låg till grund 

för detta val är det faktum att ett antal källor uppkom vid flera olika sökningar, i olika 

databaser och med olika sökord. Då sökorden ansågs vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar drogs slutsatsen att de återkommande källorna var relevanta för vidare analys. 

Dessa granskades ytterligare genom att syfte, frågeställning, metod, urval och resultat sågs 

över i enlighet med den värdering som Eriksson Barajas m.fl. (2013) benämner som viktig i 

en kvalitetsgranskning. Utifrån detta gjordes därefter ett andra urval där de källor, som vid 

kvalitetsgranskningen inte ansågs vara vetenskapliga och pålitliga i urval och metod, valdes 

bort. Även de källor som inte mötte studiens syfte och frågeställningar uteslöts. Till exempel 

valdes en artikel av Elz´bieta Gjek bort, vars resultat grundade sig på en enkätundersökning 

som gjorts via internet, av lärare i Polen, och som dessutom hade ett stort bortfall. Då detta 

andra urval gjorts återstod de 18 källor som resultatet grundar sig på.  

Under arbetets gång förändrades syfte och frågeställningar, från att behandla både analoga 

och digitala inlärningsmetoder till att fokusera på enbart digital undervisning. Detta 

resulterade i att en del av de utvalda källorna, i urval 1, valdes bort. Efterhand upptäcktes även 

behovet av att sätta en gräns på årtal, då resultatet ska behandla den senaste forskningen. 

Eftersom det valda området är så pass nytt och utvecklingen går så fort fram var en senare 

begränsning av årtal nödvändig, då det analoga inte längre var aktuellt för litteraturstudien.  

4.2 Databearbetning 

Då det andra urvalet gjorts bearbetades källorna genom att dess syfte, urval, metod och 

resultat antecknades i en artikelöversikt. Resultatet sammanfattades och kategoriserades i tre 

olika kategorier, kopplade till syfte och frågeställningar (Bilaga B). I samband med detta 

upptäcktes en kategori, lärarens betydelse, som inte motsvarade frågeställningen. Detta bidrog 

till att ytterligare en frågeställning formulerades. Nedan följer en del av denna 

kategoriöversikt. Utifrån dessa kategorier kunde likheter och skillnader, mellan de olika 

källorna, urskiljas. Artikelöversikterna (Bilaga C) delades sedan upp i kvalitativa och 
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kvantitativa studier. Då några artiklar innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder 

gjordes en separat artikelöversikt för dessa.  

Tabell 2: Kategoriöversikt  

Titel, Författare Positiva 
effekter av 
IKT 

Negativa 
effekter av 
IKT  

Lärarens 
betydelse  

Antal 
kategorier 

Closing the gaps – 
Improving literacy 
and mathematics 
by ICT – enhance 
collaboration, 
Annika Agélii 
Genlott, Åke 
Grönlund (2016) 

X  X 2 

Texter som inte 
räknas? om 
digitala läs- och 
skriv- aktiviteter 
bland barn och 
unga, Peter 
Andersson, Bitte 
Wilhelmsson 
Ramshage (2010) 

X X X 3 

5. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie berör hur elevers läs- och skrivinlärning påverkas av en 

digitaliserad undervisning, samt vilken betydelse läraren har i den IKT-baserade 

undervisningen. Utifrån resultat, från ett begränsat urval av källor, har tre kategorier 

identifieras. Dessa kategorier är positiva effekter och negativa effekter som en IKT-baserad 

undervisning har för elevers läs- och skrivinlärning samt lärarens betydelse. Lärarnas 

inställning till, och kunskap om, IKT är avgörande för elevernas inlärning.  

5.1 Positiva effekter 

Utifrån de positiva effekter som en IKT-baserad undervisning har på elevers lärande, har 

ytterligare underkategorier identifieras. Dessa underkategorier beskriver olika aspekter som 

gynnar elevernas läs- och skrivinlärning, då IKT inkluderas i undervisningen. De aspekter 

som resultatet i vår litteraturstudie lyfter fram är att användandet av IKT ökar möjligheterna i 

undervisningen, att det sociala samspelet gynnas samt att elevers motivation till att läsa och 
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skriva ökar. Även elever i svårigheter gynnas av att arbeta med IKT i undervisningen. 

Metoden ASL, som bygger på en IKT-baserad undervisning, har också visat på en rad 

positiva effekter i elevers läs- och skrivinlärning.  

5.1.1 Teknikens möjligheter i undervisningen  

Användandet av IKT bidrar till en rad positiva effekter i elevers lärande då de digitala 

verktygen underlättar och skapar möjligheter i läs- och skrivundervisningen (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013; Hatakka, Andersson & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; Tyrén, 

2013). Hatakka, Andersson och Grönlunds (2013) studie, som grundar sig på elevers 

uppfattningar om IKT i undervisningen, visar hur de digitala verktygen öppnar möjligheter för 

en bredd i undervisningen. Med datorn ökar tillgängligheten till information genom internet. 

Undervisningen blir även mer effektiv genom att den sparar tid då eleverna kan skriva och 

redigera på datorn, vilket ett flertal studier bekräftar (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Hultin 

& Westman, 2013; Tyrén, 2013). Eleverna, i Hatakka, Andersson och Grönlunds (2013) 

studie, beskriver även att användningen av IKT ger dem möjligheter att skapa många olika 

typer av presentationer. Detta leder till att undervisningen kan anpassas utifrån eleverna och 

deras sätt att lära. Då elevernas val utökas skapas fler möjligheter för dem att övervinna sina 

svårigheter (ibid.).  

5.1.2 Elevers sociala samspel 

Elevernas sociala samspel är något som ses som avgörande för en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning, då kommunikation lyfts som en viktig faktor för elevers lärande (Agélii 

Genlott & Grönlund, 2016). Detta sociala samspel är något som gynnas i en IKT-baserad läs- 

och skrivundervisning (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Takala, 2013).  

Agélii Genlott och Grönlund (2013) har i sin studie jämfört fyra elevgrupper, där två grupper 

fick ta del av en mer traditionell läs- och skrivundervisning, utan dator, medan de andra 

grupperna använde metoden ASL, där datorn är en del av läs- och skrivundervisningen. 

Resultatet visar att förutsättningarna för det sociala samspelet ökar med ett digitalt skrivande. 

Det öppnar möjligheter för alla elever att delta i det sociala samspelet, oavsett kunskapsnivå. 

Genom att skriva på dator utformas bokstäverna lika vilket underlättar för eleverna då de tar 

del av varandras texter. Med datorns talsyntes kan texter även läsas upp och elever som inte 
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kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling kan delta i det sociala samspelet, vilket gynnar 

deras läs- och skrivinlärning (ibid.).  

I Agélii Genlott och Grönlunds (2016) senare studie beskrivs stora skillnader mellan tre olika 

undervisningsmetoder. En skillnad, mellan denna och deras tidigare studie, är att de i denna 

studie inkluderat ytterligare en testgrupp, vilken benämns som ITU. Eleverna i denna 

testgrupp fick lära sig läsa och skriva med IKT, men utan någon specifik metod. Den grupp 

som använt IKT i kombination med en specifik metod benämns i studien som WTL4. Då 

WTL innefattar mer kommunikation, än de övriga två metoderna, ses kommunikationen som 

en avgörande faktor för framgången i WTL-gruppens resultat.  

Takala (2013) redogör i sin studie för hur metoden ASL både ökar och utmanar elevernas 

sociala färdigheter. I studien har hon observerat klasser och intervjuat lärare som arbetat med 

ASL som metod. Resultatet visar på att elevernas sociala förmåga tränas genom metoden, 

vilket lärarna i studien menar beror på att alla övningar görs i par. 

5.1.3 Elevers motivation 

En annan positiv aspekt som användandet av IKT bidrar till är att elevernas motivation ökar. 

Takalas resultat (2013) visar att eleverna blir mer motiverade till att läsa och skriva då 

digitaliseringen är en del av undervisningen. I Fälth och Svenssons (2015) studie har en 

specifik app, Prizmo, använts för elever i läs- och skrivsvårigheter. Resultatet i denna studie 

visar att motivationen till att läsa och skriva har ökat samt att avkodningen förbättrats med 

hjälp av denna app. Detta på grund av att eleverna får arbeta med en ny teknologi.  

Andersson och Wilhelmsson Ramshages (2010) resultat visar att många elever, som visar på 

en negativ inställning till att läsa och skriva, samtidigt visar på en stor användning av digitala 

verktyg där både läsning och skrivning förekommer frekvent. Andersson och Wilhelmsson 

Ramshage (2010) menar att digitala verktyg skulle kunna motverka denna negativa inställning 

och istället öka elevernas motivation till att läsa och skriva.  

																																																								
4	WTL, writing to learn, är Agélii Genlott och Grönlunds benämning på metoden ASL. Skillnaden är att de 
inkluderat matematikundervisning i sin studie, vilket är orsaken till en annan benämning.	
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5.1.4 Elever i läs- och skrivsvårigheter 

Elever i läs- och skrivsvårigheter har nytta av användandet av IKT i undervisningen. Detta 

visar resultat från ett flertal studier (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Fälth, Gustafson, Tjus 

& Svensson, 2014; Hatakka m.fl. 2013; Nilsson, 2010; Takala, 2013; Tjernberg 2013). 

Hatakkas m.fl. (2013) resultat visar på positiva effekter för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Med datorn ges dessa elever möjlighet att övervinna sina svårigheter. En elev med dyslexi får 

exempelvis hjälp av datorn då den erbjuder ljudböcker och rättstavningsprogram. Lärarna i 

Takalas (2013) studie beskriver även de hur elever med särskilda behov eller låga 

språkkunskaper gynnas av att arbeta med IKT i undervisningen. Detta eftersom eleverna får 

möjligheten att skriva på sin egen nivå, vilket ökar deras självtillit. Nilsson (2010) har i sin 

studie observerat en elev med Tourettes syndrom som har läs- och skrivsvårigheter. Även 

detta resultat visar på en positiv förbättring. Då eleven fick producera digitala texter ökade 

elevens läs- och skrivförmåga markant.  

IKT kan även underlätta för elever som har svårigheter med motoriken. Även om de digitala 

verktygen kan kompensera för detta visar Agélii Genlott och Grönlunds (2016) studie att det 

inte enbart är IKT som är orsaken till det positiva resultatet. Det som skiljer WTL från ITU är 

den sociala interaktionen genom skriftspråk. Forskarna tror att det faktum att eleverna i 

svårigheter får möjligheten att utvecklas tillsammans med övriga klasskamrater, i WTL-

gruppen, gör att de blir delaktiga i den sociala interaktionen i skrivundervisningen. Detta har 

visat sig öka elevernas självförtroende och intresse för att kommunicera genom skriftspråk. I 

sin tur kan detta ha påverkat eleverna i WTL-gruppen till att utveckla sina läs- och 

skrivförmågor (ibid.).  

Fälth, Gustafson, Tjus och Svensson (2014) har i sin studie intervjuat ett antal lärare som har 

använt datorn som ett verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna upplevde en 

positiv förbättring hos dessa elever då fokus hamnade på datorskärmen istället för på själva 

eleven. Eleverna fick en direkt feedback på datorn vilket lärarna upplevde som positivt då 

eventuella fel riktades mot datorn istället för eleven. En lärare i studien upplevde att det var 

lättare för eleven att bli tillrättavisad av en dator istället för en lärare, vilket Fälth m.fl. (2014) 

menar på handlar om att eleverna blir tryggare i att utmana sig själva och vågar gå utanför sin 

komfort-zon på grund av rätt mängd stöttning.  
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5.1.5 Positiva effekter med ASL  

Metoden ASL leder till en framgångsrik läs- och skrivundervisning, vilket resulterar i positiva 

effekter för elevernas läs- och skrivinlärning. Metoden bidrar bland annat till att elevernas 

texter blir både längre och mer innehållsrika (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & 

Westman, 2013; Tyrén, 2013).  

Resultatet i Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie visar på att de elever som skrev sig 

till läsning med hjälp av datorn hade en mycket högre nivå på sina texter, både vad gäller 

innehåll och omfattning. Elevernas texter var både längre och mer innehållsrika i jämförelse 

med texterna från grupperna utan dator som verktyg. Läraren i studien ansåg att eleverna, i 

slutet av årskurs 1, låg på samma nivå som eleverna i årskurs 3. Agélii Genlott och Grönlund 

(2016) senare studie resulterade även den i positiva effekter. WTL-gruppen, som använde 

IKT i kombination med en specifik metod, presterade bättre än eleverna i de övriga 

grupperna.  

Tyrén (2013) har utfört en aktionsforskning med syfte att, med datorns hjälp, utveckla läs- 

och skrivundervisningen på en specifik skola. Resultatet har många likheter med Agélii 

Genlott och Grönlunds studie från 2013, vilket Tyrén (2013) även påpekar. Hon beskriver att 

eleverna, som skriver sig till läsning med hjälp av dator, får ett djup i sina texter. Detta beror 

på att det, med datorns hjälp, blir mycket lättare att utveckla texterna direkt genom 

möjligheten att redigera på ett lätt och snabbt sätt. Även Hultin och Westmans (2013) studie, 

utförd i en klass som arbetat med metoden ASL, visar på detta resultat. Genom att skriva på 

dator blir det lättare för eleverna att göra ändringar samtidigt som det dessutom bidrar till att 

eleverna själva korrigerar sina texter. Resultatet visar likaså på att en digitalisering av 

undervisningen gör det psykiskt lättare för eleverna att skriva då de inte behöver lägga tid på 

att forma bokstäverna för hand. Följden av detta är att texterna blir längre. Lärarna har även 

lyckats uppfatta en skillnad i texterna då de nu kan urskilja olika genrer, något som tidigare 

inte förekom (ibid.).  

Agélii Genlott och Grönlunds (2013) och Tyréns (2013) resultat visar att även läsningen drar 

nytta av det faktum att eleverna får skriva på dator. Utformningen av bokstäver hindrar inte 

innehållet i texten, vilket gör det lättare för eleverna att läsa. Att skriva på dator har dessutom 

visat på en minskad skillnad i resultat vad gäller läs- och skrivförmåga mellan pojkar och 

flickor. Detta visade sig i Agelii Genlott och Grönlunds (2016) studie genom att pojkarna var 
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de som stod för den största förbättringen i resultat. Även Rasmussons (2014) studie visar på 

en förbättring i läsförståelse hos pojkar då denna gjordes via dator, dock utan ASL som 

metod, vilket hon anser kan bero på att pojkarna i denna studie hade mer datorvana.  

5.2 Negativa effekter 

Den IKT-baserade undervisningen leder alltså till en rad positiva effekter i elevernas läs- och 

skrivinlärning. Samtidigt visar studier på att en IKT-baserad undervisning inte ger bättre 

resultat än en traditionell undervisning, utan IKT (Agelii Genlott & Grönlund, 2016; Takala, 

2013). Lärarna i Takalas studie beskriver att de inte kan förlita sig på metoden, ASL, utan att 

fler metoder måste kombineras för att eleverna ska erbjudas en framgångsrik undervisning 

som leder till en god läs- och skrivinlärning.  

Även en del negativa aspekter tas upp i våra utvalda källor. En gemensam effekt som 

forskningen lyfter är de hinder som tekniken bidrar till och som i längden även kan påverka 

elevernas läs- och skrivinlärning negativt. Exempelvis bidrar användandet av datorer till en 

distraktion hos eleverna samtidigt som även dess funktion tar fokus, och tid, från inlärningen.  

5.2.1 Teknikens hinder i undervisningen 

En negativ aspekt, som påverkar elevers inlärning och framkommer i ett flertal studier är de 

tekniska problem som ibland uppstår (Hatakka m.fl.,2013; Rasmusson, 2014; Takala, 2013; 

Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2015). En annan aspekt som lyfts fram är att tekniken 

tar fokus från undervisningen (Damber, 2013; Hatakka m.fl.,2013). Lärarna i Takalas studie 

(2013) beskriver även hur det ibland kan vara svårt för en del elever, då de arbetar i par, att 

kompromissa och vänta på sin tur.   

Eleverna i Hatakkas m.fl. (2013) studie lyfter hur distraktion kan innebära problem då datorer 

används i undervisningen. Sociala medier och olika spel tar ofta uppmärksamhet från 

undervisningen, vilket eleverna själva beskriver som negativt. Eleverna upplever att det är 

svårt att handskas med denna distraktion. Studien visar även att lågpresterande elever, samt de 

elever som saknar motivation, har lättare för att distraheras. Denna distraktion återkommer i 

Godhes (2014) studie där hon lyfter det faktum att eleverna fokuserade mer på teknikens 

funktion snarare än det digitala textskapandet, vilket kan påverka elevernas läs- och 

skrivinlärning. Denna problematik har även Damber (2013) observerat i sin studie. Hon 
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jämförde två olika skolor, där endast en skola använde sig av IKT i läs- och 

skrivundervisningen. Resultatet visar att tekniska problem och okunskap om de digitala 

verktygen tog fokus från elevernas lärande. I den skola där IKT inte användes låg fokus 

istället på att låta eleverna utvecklas och skapa mening i sin läs- och skrivinlärning.  

Även eleverna i Hatakkas m.fl. (2013) studie lyfter detta faktum, att tekniken tar fokus från 

själva uppgiften i sig, som problematiskt för deras inlärning. Likaså visar resultatet i 

Rasmussons studie (2014) på denna problematik. Hon menar att fokus hamnar på datorns 

funktion snarare än på inlärningen. I hennes studie har 235 elever fått göra ett 

läsförståelseprov två gånger, en gång på dator och en gång utan. Vidare visar resultatet även 

att de prov, där datorn exkluderades, hade bäst resultat. Rasmusson (2014) menar att en 

anledning till detta kan vara att eleverna gavs möjlighet att göra anteckningar i marginalen då 

provet gjordes i pappersform, vilket det inte fanns möjlighet till via datorn.  

Eleverna, som deltagit i Hatakkas m.fl. (2013) studie, beskriver även andra negativa effekter 

av att använda datorer i undervisningen. De anser att datorn blir ett måste, vilket begränsar 

deras val att använda papper och penna. Då eleverna skriver på dator hinner de inte reflektera 

över det som skrivs. Att skriva för hand tar längre tid vilket ger eleverna möjlighet att ta in det 

som skrivs. Resultatet i en studie av Mangen, Anda, Oxborough
 
och Brønnick (2015) visar att 

formandet av bokstäver har en betydande roll för minnet, vilket bekräftar elevernas 

upplevelser i Hatakkas m.fl. (2013) studie. Det finns en koppling mellan människans minne 

och handskrift. När datorn används försämras minnet och det är svårare att komma ihåg vad 

som skrivs (Mangen m.fl., 2015). Eleverna i Hatakkas m.fl. (2013) studie upplever det även 

som negativt att det inte finns någon möjlighet att läsa och skriva samtidigt, då datorer 

används. Eleverna upplever dessutom att datorerna har en negativ inverkan på deras hälsa. Då 

eleverna sitter framför datorer under en längre tid får de huvudvärk och blir trötta i ögonen, 

vilken kan leda till att deras inlärning påverkas (ibid.).  

5.3 Lärarens betydelse  

Trots att IKT medför många positiva effekter, på elevers läs- och skrivinlärning, är det av stor 

vikt att det finns ett tydligt didaktiskt mål med de digitala verktygen i undervisningen. IKT är 

ingen lösning i sig, det krävs att läraren har en kunskap om hur de digitala verktygen kan 

användas framgångsrikt i undervisningen (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Andersson & 

Wilhelmsson Ramshage, 2010; Damber, 2013; Godhe, 2014; Hultin & Westman, 2013; 
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Tallvid, 2015). I Agélii Genlott och Grönlunds studie (2016) visar resultatet att de elever som 

använt IKT, utan någon specifik metod, har fått ett sämre resultat än de elever som använt 

IKT i kombination med en specifik metod, ASL. De elever som använt IKT utan metod visar 

dessutom på ett sämre resultat än de elever som haft en mer traditionell undervisning utan 

IKT. Detta visar, på samma sätt som tidigare nämnda studier, att IKT endast innebär en 

förbättring då det används i kombination med effektiva metoder (ibid.).  

Något som nämns som en viktig faktor, för hur användandet av IKT i läs- och 

skrivundervisningen påverkar elevernas inlärning, är lärares kompetens. Det är upp till lärarna 

att leda en god läs- och skrivundervisning. Lärarna bör reflektera över sin undervisning och se 

över hur exempelvis IKT används (Damber, 2013; Tjernberg, 2013). En annan problematik 

som lyfts är att lärares inställning till, och kunskap om, de digitala verktygen kan påverka 

elevernas läs- och skrivinlärning. Detta är något som Godhe (2014) lyfter i sin studie, då hon 

menar att denna skillnad i inställning och kunskap kan påverka elevernas textskapande. Det 

kan bli svårt för lärare att sätta sig in i den text som eleverna skapat på grund av att lärare och 

elev lever i olika digitala världar. Erixon (2010) beskriver hur lärarna tycks tappa makten över 

undervisningen då elever och lärare inte har samma erfarenheter av digitala verktyg. 

Även Åberg, Lantz-Andersson och Pramling (2015) påpekar att lärarens roll är avgörande i 

elevernas textskapande. Forskarna har i studien observerat elever som i par, med en dator, 

skapat en saga tillsammans utifrån tre bilder i det databaserade programmet Storybird. 

Resultat visar att elevernas kreativitet begränsades då läraren bestämde hur aktiviteterna vid 

datorn skulle gå till, vilket ledde till att det talade språket inte gavs utrymme i den skrivna 

texten. Lärarens inställning till IKT i undervisningen hämmade elevernas läs- och 

skrivinlärning.  

Tyrén (2013) redogör, i sin studie, för hur lärarnas inställning till IKT i undervisningen gör 

det svårt för dem att släppa den traditionella undervisningen helt. Detta trots medvetenhet om 

de positiva resultat som användandet av datorer kan bidra till. Lärarna efterfrågar 

kompetensutveckling för att de ska kunna se datoranvändandet som något avgörande för 

elevernas lärande. Även lärarna i Agélii Genlott och Grönlunds (2016) studie utrycker ett 

behov av stöd för att kunna använda IKT i undervisningen och effektivisera elevernas läs- och 

skrivinlärning. Resultatet i Tallvids (2015) studie visar dessutom att den digitaliserade 

undervisningen påverkas om lärarna saknar en didaktisk koppling till IKT-användandet.  
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I enlighet med ovanstående studier belyser även resultatet i Erixons (2010) intervju, 

”Svenskämnet i skärmkulturen”, med en lärare att lärarens inställning är till stor del 

avgörande för användningen av IKT i undervisningen. Läraren i intervjun anser att 

svenskämnet måste delas upp i två delar för att de digitala verktygen ska gynna elevernas läs- 

och skrivinlärning. En uppdelning av ämnet anses vara avgörande då läraren menar att endast 

skrivundervisningen kan dra nytta av IKT, något läsundervisningen inte kan (ibid.). 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av litteraturstudien kan sammanfattas i tre olika kategorier: positiva effekter, 

negativa effekter samt lärarens betydelse. I dessa tre kategorier har ett flertal aspekter 

identifierats som visar vilka positiva och negativa effekter användningen av IKT har på 

elevers läs- och skrivinlärning samt vilken betydelse lärare har för elevernas inlärning. 

Lärarens betydelse kan påverka elevers inlärning både positivt och negativt och berör alla 

aspekter. Nedan följer en sammanställning av de främsta resultaten.  

Tabell 3: Resultatöversikt  

 Positiva effekter Negativa effekter Lärarens betydelse 
Teknikens 
möjligheter/hinder 

 

 

 

 

Tekniken skapar fler 
möjligheter för eleverna, 
exempelvis fler sätt att 
presentera arbeten, vilket 
gör att undervisningen 
lätt kan anpassas efter 
varje elev.  

De digitala verktygen 
underlättar elevernas 
inlärning.  

Tekniska problem. 
Tekniken distraherar 
eleverna och tar fokus 
från själva inlärningen. 
Tekniken hindrar även 
elevernas förmåga att 
reflektera över det som 
skrivs. Även elevernas 
minne och hälsa kan 
påverkas av tekniken.   

Det är viktigt att läraren 
har ett didaktiskt mål 
med sin undervisning, då 
IKT inte är en lösning i 
sig.  

Lärarens inställning och 
kompetens är av 
betydelse för hur 
undervisningen utformas 
och hur den i sin tur 
påverkar elevernas 
inlärning.  

Elevers sociala 
samspel 

Elevers sociala samspel 
bidrar till en 
framgångsrik inlärning 
samtidigt som de digitala 
verktygen bidrar till ett 
ökat social samspel.  

Svårigheter att 
kompromissa då 
eleverna arbetar i par. 

Elevers motivation Elevers motivation till att 
läsa och skriva ökar.  

 

Elever i läs- och 
skrivsvårigheter 

Elever i läs- och 
skrivsvårigheter gynnas 
då undervisningen kan 
individanpassas och 
valmöjligheterna blir 
desto fler.   

Tekniken kan distrahera 
och ta fokus från 
elevernas inlärning.  
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ASL som metod Metoden ASL leder till 
flera framgångsfaktorer, 
bland annat uppnås en 
förbättring i elevernas 
textskapande.  

Ger inte alltid någon 
skillnad i resultat. 
Problem att vänta på sin 
tur, då eleverna arbetar 
i par.  

6. Diskussion 

I följande avsnitt sammanfattas litteraturstudien genom att metod och resultat diskuteras.  

6.1 Metoddiskussion 

Under hela sökningens gång har sökord kopplats till syfte och frågeställningar för att få ett 

resultat som är relevant för litteraturstudiens syfte. Sökningarna har hela tiden begränsats till 

att innefatta endast refereegranskat material, vilket skulle kunna bidra till ett mer trovärdigt 

resultat. Detta beskrivs ytterligare under kapitel 4.1.  

Ett sökord som, i början, användes var läs- och skrivinlärning. Detta är ett begrepp som 

används i Sverige för att förtydliga den process där elever lär sig läsa och skriva. Det engelska 

begreppet, literacy, ger en bredare förklaring då det syftar till att språket inte endast kommer 

från att läsa och skriva utan även från en social interaktion med omvärlden. Detta ansågs vara 

ett problem då översättningen innebär att begreppet kan definieras olika samt att dess 

innebörd kan skilja sig åt. Det som skrivs kan uppfattas olika på grund av att literacy-

begreppet har en mycket bredare betydelse än läs- och skrivinlärningen. Detta i enlighet med 

forskare i den här litteraturstudien (Godhe, 2014). En annan problematik, som uppstått under 

sökningarna, grundar sig på det faktum att Sverige är ett av de få länder i världen som har en 

annan skolformation, där eleverna börjar i skolan ett år senare än vad de gör i andra länder. 

Detta innebär en problematik i översättningen i studier från andra länder, men även i 

översättningen till engelska av svenska studier.  

Utifrån en bearbetning av de utvalda källorna upptäcktes att en stor del av de studier som 

gjorts inom området är begränsade och att deras resultat inte går att generalisera. Anledningen 

till detta är att studierna är ganska små, med ett lågt antal respondenter. Dock kan en 

kombination av källornas resultat visa på många gemensamma aspekter av användandet av 

IKT i läs- och skrivinlärningen, både negativa och positiva.  

Varje utvald källa genomgick en kvalitetsgranskning, vilket beskrivs i metod-avsnittet. Under 
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bearbetningen granskades källorna utan någon värdering kring resultatet. Däremot sorterades 

några källor bort då dessa ansågs sakna hög tillförlitlighet och användes därför inte i 

litteraturstudien. I motsats till detta användes dock en intervju, ”Svenskämnet i 

skärmkulturen” av Erixon (2010), som endast genomförts med en lärare. Trots att resultatet 

inte går att generalisera ansågs det ändå vara tillräckligt relevant för litteraturstudien, då 

intervjun förstärkte andra källors resultat. Ett annat exempel, som inte går att generalisera, är 

Nilssons (2010) studie ”Developing Voice in Digital Storytelling Through Creativity, 

Narrative and Multimodality” där forskaren följt utvecklingen av en elevs läs- och 

skrivinlärning med IKT som verktyg. Även i detta fall gav studien en annan vinkel samtidigt 

som den förstärkte andra källors resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur elevers läs- och skrivinlärning påverkas av 

en IKT-baserad undervisning. Resultatet visar att en digitaliserad undervisning kan leda till en 

mängd positiva effekter för elevers lärande. Det sociala samspelet gynnas, eleverna blir mer 

motiverade och deras textskrivande förbättras då fokus läggs mer på innehåll än utformning 

av bokstäver (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010; 

Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013; Tyrén, 2013). Resultat visar även att en IKT-baserad 

läs- och skrivinlärning kan vara till fördel för elever i svårigheter, med låga språkkunskaper 

och koncentrationssvårigheter (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Fälth m.fl. 2014; Hatakka 

m.fl. 2012; Nilsson, 2010; Takala, 2013; Tjernberg, 2013).  

De negativa aspekter som framförs är olika teknologiska problem. Teknologin tar mycket tid 

från undervisningen på olika sätt, till exempel läggs mycket fokus på datorns funktion istället 

för på elevernas lärande (Damber, 2013; Hatakka m.fl., 2013; Rasmusson, 2014; Takala, 

2013; Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2015). Resultaten visar även att IKT i sig inte 

leder till en framgångsrik läs- och skrivinlärning. Det krävs att didaktiken samspelar med IKT 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010; Damber, 

2013; Godhe, 2014; Hultin & Westman, 2013; Tallvid, 2015).  

Dagens undervisning ska präglas av ett socialt lärande, samtidigt som den ska följa samhällets 

digitaliserade utveckling (Skolverket, 2015). Större delen av resultatet i vår litteraturstudie 

visar att ett socialt samspel fortfarande präglar undervisningen och elevers inlärning, detta i 

samspel med den digitaliserade utvecklingen. Användningen av IKT i undervisningen har 
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visat sig främja ett socialt samspel (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Agélii Genlott & 

Grönlund, 2016; Takala, 2013). Den senaste ASL-forskningen bekräftar Tragetons (2014) 

tidigare framgångar med metoden ASL och visar att det sociala samspelet är avgörande för 

elevernas inlärning (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Agélii Genlott & Grönlund, 2016; 

Takala, 2013; Tyrén, 2013).  

Följaktligen är en anledning, till framgången i elevers inlärning, det sociala samspel som 

länge präglat synen på elevers inlärning. Detta synsätt återkommer i Lgr 11, är en grundtanke 

i den ryske psykologen Vygotskijs syn på lärande och benämns som det sociokulturella 

synsättet. Detta synsätt innefattar den proximala utvecklingszonen, en grundsyn på barns 

utveckling som grundar sig på utmaningar samt stöttning från mer erfarna individer. Det är av 

stor betydelse att det finns en balans mellan denna utmaning respektive stöttning. Blir 

utmaningen för stor finns risken att barnet tappar motivationen. På motsvarande sätt riskerar 

motivationen även att minska om barnet får för mycket stöttning (Gibbons, 2006).  

Resultatet i litteraturstudien visar att digitala verktyg på många sätt kan öka elevers 

motivation att läsa och skriva (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010; Fälth & 

Svensson, 2015; Takala, 2013). Vi anser att IKT kan fungera som en form av stöttning för 

eleverna. Har läraren dock inte tillräckligt med kompetens, eller vilja att använda IKT i 

undervisningen, gynnas inte eleverna av denna användning och eleverna riskerar att tappa 

motivationen. Vi menar att risken finns att det uppstår en obalans mellan utmaning och 

stöttning, vilket kan hämma elevers inlärning. Detta har visat sig i Agélii Genlott och 

Grönlunds (2016) och Takalas (2013) studier, där IKT har använts utan någon specifik metod 

samt där lärare inte har förlitat sig på ASL utan kombinerat olika metoder. Dessa studier visar 

att elevernas resultat antingen är oförändrade eller till och med försämrade i jämförelse med 

både en ASL-undervisning och en traditionell undervisning, utan IKT.  

De oförändrade och försämrade resultaten kan kopplas till resultatet i litteraturstudien som 

visar att lärarens inställning och kompetens är av stor vikt för elevers lärande. Vi anser att 

detta kan bero på att lärarna inte har den vilja eller kompetens som krävs för att elevernas 

inlärning ska gynnas, då undervisningen saknar en struktur. Genomsyras inte den IKT-

baserade undervisningen av struktur gynnas inte elevernas läs- och skrivinlärning. Detta visar 

sig tydligt i Erixons (2010) intervju där läraren uttrycker sin åsikt om att IKT inte kan 

kombineras med läsundervisningen. Lärarnas inställning till, och kunskap om, digitala 

verktyg är avgörande för elevernas läs- och skrivinlärning. Precis som Bergöö (2005) 
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beskriver är det av stor vikt att lärarna kan använda sig av teorier i praktiken. Genom vårt 

resultat kan vi bekräfta att detta fortfarande är ett problem.  

Det vi kan utläsa från vårt resultat är att ASL, som grundar sig på en användning av IKT, är 

en framgångsrik metod som leder till ökad framgång i elevers läs- och skrivinlärning. Vad vi 

dock kan utläsa är framgången främst berör elevers skrivande. Läsinlärningen får inte lika 

mycket fokus och hur denna påverkas nämns inte lika mycket. Samtidigt så visar de senaste 

PIRLS- och PISA-undersökningarna att elevernas läsförmåga försämrats (Skolverket, 2013a; 

Skolverket, 2012). Huruvida läsförmågan gynnas av en IKT-baserad undervisning kan vara 

svårt att bevisa då vårt resultat främst visar på framgångar i elevernas skrivinlärning medan 

läsinlärningen inte ges lika mycket fokus.  

Samtidigt som vårt resultat visar att ASL leder till framgång i elevernas inlärning så belyses 

även att IKT i sig inte leder till någon framgång. Istället kan det till och med leda till en 

försämring i resultat (Agelii Genlott & Grönlund, 2016; Takala, 2013). Även här menar vi att 

lärarens kunskap och inställning är avgörande. I Takalas (2013) studie uttrycker lärarna en 

osäkerhet kring att endast använda sig av ASL som metod. Här visar det sig också att 

skillnaden i elevernas resultat inte påverkas nämnvärt. Läraren i Erixons (2010) intervju 

uttrycker en motvilja till att använda IKT då hon inte kan se att det kan användas i elevernas 

läsinlärning. Lärarens tanke om att IKT och läsinlärning inte går att kombinera kan varken 

bekräftas eller dementeras. Samtidigt finns där dock en åsikt om att det inte går, vilket i sin tur 

kan påverka effekterna av undervisningen.  

Läraren är följaktligen av stor betydelse för huruvida IKT påverkar elevernas läs-och 

skrivinlärning positivt eller negativt. Lärarens kunskap och inställning är avgörande för om 

IKT överhuvudtaget införs i undervisningen men även för på vilket sätt de digitala verktygen 

används.  

6.2.1 Faktorer som påverkat resultatet 

Eftersom de utvalda källorna har olika fokus och mäter olika företeelser kan detta ses som en 

orsak till skillnader i källornas resultat, vilket även påverkar tillförlitligheten i 

litteraturstudiens resultat. Studierna har olika omfång, alltifrån intervjuer med enskilda lärare 

till observationer av flera klasser samt insamling av data från ett stort antal elever. De utgår 

även från olika frågeställningar samt perspektiv. En del studier har till exempel ett 
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lärarperspektiv, medan andra utgår från ett elevperspektiv. Forskarnas egen uppfattning kan 

påverka deras resultat, vilket i sin tur även har en inverkan på litteraturstudiens resultat. 

Exempelvis går forskarna in med en redan förutbestämt inställning kring en metods positiva 

resultat. Den positiva inställningen kan möjligen påverka försökspersonerna i studien. Trots 

detta, kan ett flertal likheter utläsas i resultatet. Dessa likheter skulle kunna generaliseras. 

Dock har forskarna haft olika fokus i sina studier vilket gör att generaliserbarheten kan 

ifrågasättas. Urvalet som resultatet i studien grundar sig på är även begränsat då många 

studier är genomförda av samma forskare. Ett flertal forskares resultat återkommer också i 

andra studier.  

7. Konklusion och implikation  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur elevers läs- och skrivinlärning påverkas av 

en digitaliserad undervisning samt vilken betydelse lärare har i den IKT-baserade 

undervisningen. Det huvudsakliga resultatet av vår litteraturstudie visar att IKT är en viktig 

tillgång i läs- och skrivinlärningen och kan utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Med IKT 

ökar elevers valmöjligheter, elevers motivation samt det sociala samspelet (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013; Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 

2010; Fälth & Svensson, 2015; Hatakka m.fl., 2013; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013; 

Tyrén, 2013). Även elever i läs- och skrivsvårigheter gynnas genom att IKT används i 

undervisningen (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Fälth m.fl., 2014; Hatakka m.fl., 2013; 

Nilsson, 2010; Takala, 2013; Tjernberg, 2013). Dessutom visar metoden ASL, även den, på 

framgångsfaktorer då eleverna uppnår en högre nivå i deras textskapande (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013; Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013; 

Tyrén 2013). Samtidigt visar resultatet att tekniken kan vara ett hinder i undervisningen 

(Hatakka mf.l., 2013; Rasmusson, 2014; Takala 2013; Åberg m.fl., 2015). Det är därför av 

stor vikt att lärare har en god kunskap om läs- och skrivundervisning för att kunna tillämpa 

IKT på ett fungerande sätt och förebygga de hinder som de digitala verktygen kan medföra. 

Har lärare en god kunskap om digitala verktyg och en vilja att bedriva en IKT-baserad 

undervisning kan lärare själva förhindra att tekniken tar fokus från elevers inlärning.  

En problematik inom läs- och skrivinlärningen, är att det inte finns tillräckligt med varierande 

forskning som motiverar användningen av IKT i läs- och skrivundervisningen. Den bristande 

forskningen leder till en brist på teori vilket i sin tur leder till att lärare inte har något att 
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koppla sin praktik till. Vårt resultat visar att en IKT-baserad undervisning inte kan bli 

framgångsrik om lärarna inte har någon tanke om hur den ska bedrivas. Även om IKT kan 

leda till en rad hinder, som i sin tur kan påverka elevers läs- och skrivinlärning negativt, kan 

lärare hantera dessa om det finns en kunskap om hur de kan förebyggas, övervinnas eller rent 

av undvikas. Har lärare en positiv inställning till användningen av IKT kan hälsobekymmer 

och andra hinder, som tar fokus från inlärningen, förebyggas. IKT behöver inte bli ett hinder i 

elevers läs- och skrivinlärning om lärare samspelar med sina elever.  

IKT är ingen framgångsfaktor för läs- och skrivinlärningen om ingen metod tillämpas. I 

dagens läge finns endast en beprövad läs- och skrivinlärningsmetod som bygger på en 

digitaliserad undervisning, ASL. För kommande lärare innebär detta att en kunskap om ASL 

och andra digitala inlärningsmetoder är av stor vikt. Då det i nuläget endast finns en beprövad 

metod, som startades under sent 90-tal, behöver ytterligare metoder utvecklas för att föra läs- 

och skrivinlärningen framåt, då lärare måste ha teorier att koppla sin praktik till. Det är upp 

till lärare att föra elever framåt i deras inlärning. Eftersom elevernas läsförmåga har 

försämrats de senaste åren är det ytterst viktigt att både kommande och verksamma lärare vet 

hur de ska bedriva en framgångsrik läs- och skrivundervisning som gynnar elevers inlärning 

och leder till en förbättring av deras resultat. Fortsatt forskning behövs därför för att 

undersöka hur dagens digitaliserade samhälle kan bidra till att utveckla den IKT-baserade 

undervisningen, genom lärarutbildning och fortbildning, så att den gynnar varje enskild elevs 

läs- och skrivinlärning.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga A1 - Sökordshistorik  

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-03-31 
 

SwePub Läs och skrivinlärning 
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat 

15 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 DiVA Läs och skrivinlärning 
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat 

 
 
 
14 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
- 

2016-04-01 SwePub Läsutveckling 
 
Avgränsning 1: 
Refereegranskat 

55 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

DiVA Läsutveckling 
 
Avgränsning 1: Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2: 
Doktorsavhandling 

 
 
 
58 
 
5 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
- 

 SwePub Läs och skrivutveckling 39 3 1 - 

 DiVA  Läs och skrivutveckling 
 
Avgränsning 1: Doktorsavhandlingar 

54 
 
1 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 



	 	 	 	 	

Bilaga A2 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-04-01 SwePub Läs och skrivundervisning 33 18 10 1* 
 DiVA Läs och skrivundervisning 

 
Avgränsning 1: Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2: 
Refereegranskat  

 
 
28 
 
 
6 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1* 

 SwePub Läs och skrivsvårigheter 
 
Avgränsning 1: Refereegranskat  

111 
 
9 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1* 

 DiVA Läs och skrivsvårigheter 
 
Avgränsning 1: Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  

 
 
103 
 
 
9 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

2016-04-04 
 
 
 
 
 
 

SwePub Digital Literacy 
 
Avgränsning 1:  
Doktorsavhandlingar 
 
Ny avgränsning 1:  
Tidskrift, Refereegranskat 

153 
 
 
15 
 
 
40 

 
 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
2* 
 
 
- 

 DiVA Digital Literacy 
 
Avgränsning 1: 
Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2: 
Doktorsavhandlingar 

 
 
 
158 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 SwePub Traditional AND Digital Literacy 16 2 1 1* 



	 	 	 	 	

Bilaga A3 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-04-04 DiVA Traditional AND Digital Literacy 
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer 

 
 
 
14 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 SwePub Multimodal Literacy 
 
Avgränsning 1:  
Doktorsavhandling 
 
Ny Avgränsning 1:  
Tidskriftsartikel 

65 
 
 
10 
 
 
15 

 
 
 
6 
 
 
2 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 DiVA Multimodal Literacy 
 
Avgränsning 1: Forskningspublikationer 

 
 
68 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

2016-04-06 SwePub Reading through writing 
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskning 

124 
 
 
54 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
2*  

 DiVA Reading through writing 
 
Avgränsning 1: Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2: 
Refereegranskat 

 
 
107 
 
 
60 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
- 

 ERIC Reading through writing 
 
Avgränsning 1: Scholarly & Peer-Reviewed 
 
Avgränsning 2: Subject: Teaching method 

545 
 
189 
 
54 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 



	 	 	 	 	

Bilaga A4 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-04-20 SwePub IKT i skolan 
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat 
 
Ny Avgränsning 1:  
Doktorsavhandling 

48 
 
 
9 
 
 
6 

 
 
 
2 
 
 
1 

 
 
 
2 
 
 
- 

 
 
 
1 
 
 
- 

 DiVA IKT i skolan  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat 

 
 
 
56 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
- 

2016-05-02 SwePub 1:1  
 
Avgränsning 1:  
1:1 AND skola 

5617 
 
 
4 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 DiVA 1:1  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer 
 
Avgränsning 2:  
1:1 AND skola  
 
Avgränsning 3: Refereegranskat 
 
Avgränsning 4:  
1:1 AND skola AND dator 

 
 
 
462 283 
 
 
1388 
 
689 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

	



	 	 	 	 	

Bilaga A5 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-05-02 SwePub Westman AND Hultin  
 
Avgränsning 1: Refereegranskat 

10 
 
7 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
- 

 DiVA Westman AND Hultin 
 
Avgränsning 1: Forkningspublikationer 
 
Avgränsning 2: 
Refereegranskat 

 
 
 
14 
 
10 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
- 

 SwePub Läsförmåga  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  

61 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
- 

 DiVA Läsförmåga  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  

 
 
 
51 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 SwePub  Fälth Linda  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  

23 
 
 
16 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
1* 

	
	
 

 



	 	 	 	 	

Bilaga A6 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-05-02 DiVA Fälth Linda  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  

 
 
 
25 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
- 

 SwePub ICT Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  

75  
 
 
47  

 
 
 
5 

 
 
 
2 

 
 
 
1* 

 DiVA ICT Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  

 
 
 
68 
 
 
47 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 SwePub  New Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Refereegranskat  
 
Avgränsning 2:  
År: 2010 – 2016  

325 
 
 
166 
 
 
121 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
1* 

 

	
	



	 	 	 	 	

Bilaga A7 – Sökordshistorik 

Datum Databas Sökord/Avgränsning Antal träffar Lästa abstract Urval 1  Urval 2 
 

2016-05-02 DiVA New Literacy  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
Refereegranskat  
 
Avgränsning 3:  
År: 2010-2016 

 
 
 
354 
 
 
221 
 
 
156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2016-05-04 Summon  Children’s digital storymaking: The 
negotiated nature of instructional literacy 
events  

 
 
15 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

2016-05-04 SwePub  Writing reading practice  
 
Avgränsning 1:  
År: 2010- 2016  

70 
 
 
44 

 
 
 
7 

 
 
 
2 

 
 
 
1* 

 
 
 
 

DiVA Writing reading practice  
 
Avgränsning 1:  
Forskningspublikationer  
 
Avgränsning 2:  
År: 2010- 2016 

 
 
 
56 
 
 
24 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 Summon Students´use of one to one laptops: a 
capability approach analysis 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 Google 
Scholar   

Handwriting versus Keybord Writing: 
Effect on Word Recall  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 



	 	 	 	 	

9.2 Bilaga B1 – Kategoriöversikt  

 Titel, Författare Positiva 
effekter 
av IKT  

Negativa 
effekter 
av IKT 

Lärarnas 
kompetens/ 
inställning  

Antal 
kategorier 

1 Improving literacy skills through learning reading by writing: the iWTR method 
presented and tested, Annika Agélii Genlott, Åke Grönlund (2013)  

X   1 

2 Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ICT – enhance 
collaboration, Annika Agélii Genlott, Åke Grönlund (2016) 

X  X 2 

3 Texter som inte räknas? om digitala läs- och skriv- aktiviteter bland barn och unga, 
Peter Andersson, Bitte Wilhelmsson Ramshage (2010) 

X X X 3 

4 Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus Technology in Focus, 
Damber Ulla (2013) 

 X X 2 

5 Svenskämnet i skärmkulturen, Per-Olof Erixon (2010) X X X 3 
6 Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar 

till att öka elevernas läsförmåga, Linda Fälth, Stefan Gustafson, Tomas Tjus och Idor 
Svensson (2014) 

X  X 2 

7 An app as ‘reading glasses’ – a study of the interaction between individual and 
assistive technology for students with a dyslexic profile, Linda fälth, idor svensson 
(2015) 

X   1 

8 Creating and assessing: Multimodal texts negotiations at the boundary, Anna- Lena 
Godhe (2014) 

X X X 3 

9 Students´use of one to one laptops: a capability approach analysis, Mathias Hatakka, 
Annika Andersson, Åke Grönlund (2013)  

X X X 3 

10 Early Literacy Practices Go Digital, Eva Hultin, Maria Westman (2013)  X X X 3 
11 Handwriting versus Keyboard Writing: Effect on Word Recall, Anne Mangen, Liss G. 

Anda, Gunn H. Oxborough
 
& Kolbjørn Brønnick (2015) 

 X  1 

12 Developing Voice in Digital Storytelling Through Creativity, Narrative and 
Multimodality, Monica Nilsson (2010) 

X   1 

13 Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat, Maria Rasmusson (2014) X X  2 
14 Children’s digital storymaking :The negotiated nature of instructional literacy events, 

Nicklas Parmling, Annika Lantz-Andersson, Ewa Skantz Åberg (2015) 
 X X 2 

	
	



	 	 	 	 	

Bilaga B2 – Kategoriöversikt 

 Titel, Författare Positiva 
effekter 
av IKT  

Negativa 
effekter 
av IKT 

Lärarnas 
kompetens/ 
inställning  

Antal 
kategorier 

15 Teaching reading through writing, Marjatta Takala (2013)  X X X 3 
16 1:1 I KLASSRUMMET - analyser av en pedagogisk praktik i förändring, Martin 

Tallvid (2015)  
X X X 3 

17 Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med 
utgångspunkt i skolpraktiken, Catharina Tjernberg (2013) 

X  X 2 

18 ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill”: En studie 
om lärarens möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken, Lena 
Tyrén (2013) 

X X X 3 

	
	
	
	
	 	



	 	 	 	 	

9.3 Bilaga C1 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

	
	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Agélii 
Genlott, A. 
& Grönlund, 
Å. (2013) 
 
 
 
 
 

SwePub, 
reading 
through 
writing,  
 

Artikel/ Improving 
literacy skills 
through learning 
reading by writing: 
The iWTR method 
presented and tested  

Utveckla bättre 
metoder för läs- 
och skrivinlärning. 
Hur kan IKT 
verktyg förbättra 
läs- och 
skrivinlärningen? 
Förtydliga det 
sociala inom läs- 
och 
skrivinlärningen. 

Observationer, 
testresultat.  

Skolan blev i princip 
tilldelad till forskarna 
då den skolan och 
klassen hade de 
kunskaper som 
behövdes för studien.  

Alla eleverna i testgruppen för 
studien förbättrade sitt resultat i läs 
och skrivinlärning. Resultatet visar 
även att kommunikation och 
interaktion med andra elever och 
lärare är jätteviktigt.  

Damber, U. 
(2013) 
 

SwePub, 
New 
literacy  

Artikel/Write to 
Read in Two 
Different Practices: 
Literacy versus 
Technology in 
Focus  
 

Syftet med 
studierna är att få 
en inblick i hur 
lärarnas inställning 
till digitala 
hjälpmedel i skolan 
påverkar elevernas 
läs och 
skrivinlärning, men 
även att kartlägga 
läs och 
skrivinlärningens 
möjligheter i skolan 
(klass 1).  

Två olika studier. En 
studie lära sig läsa 
och skriva utan 
datorns hjälp och den 
andra med datorns 
hjälp. 1. Intervjuer 
med 4 lärare om 
deras läs och 
skrivundervisning.  
2. observationer och 
intervjuer. 

Två klasser från två 
olika skolor med 
olika bakgrund i 
norra Sverige.  

Resultatet visar på att lärarens 
inställning och intresse är avgörande, 
man kan inte förvänta sig att 
teknologin enbart ska höja 
motivationen, studie 1 utan datorn 
visar här på bättre resultat då fokus 
ligger i elevernas intresse. 
Teknologin tar upp mycket tid. 
  



	 	 	 	 	

Bilaga C2 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

	
	 	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Erixon, P-O.  
(2010) 
 

SwePub, 
IKT i 
skolan  

Artikel/ 
Svenskämnet i 
skärmkulturen  
 

Grundar sig på en 
medieekologi som 
ska titta på hur 
olika 
kommunikations-
medel påverkar 
människors 
uppfattning om det.   
 

En studie som 
grundar sig på en 
halvstrukturerad 
intervju med en 
lärare på högstadiet.  

Urvalet är en lärare i 
grundskolan. För att 
den grundar sig på en 
medieekologi som 
intresserar sig för att 
se hur olika IKT 
medel påverkar 
människans 
uppfattning.  

Det multimodala ges möjlighet till 
utveckling men förutsättningarna och 
inställningen är fortsatt ett problem. 
Möjligheten till att redigera egna 
texter där eleverna själva sätter 
”facit” gör de multimodala verktygen 
till viktiga.   
 

Fälth, L., 
Svensson, I. 
(2015) 

SwePub, 
Fälth Linda  

Artikel/ an app as 
‘reading glasses’ – a 
study of the 
interaction between 
individual and 
assistive technology 
for students with a 
dyslexic profile.  
 

Syftet är att 
undersöka ifall hur 
en app (Prizmo) 
kan hjälpa elever 
med läs och 
skrivsvårigheter 
(dyslexi).  
 

Eleverna och lärarna 
i studien genomförde 
lektioner med appen 
Prizmo och efter 
varje lektion 
intervjuades elever 
och lärare. Eleverna 
fick även genomgå 
ett test efter varje 
intervju individuellt.  

12 elever och deras 
lärare medverkade i 
studien 7 elever från 
klass och 5 elever 
från gymnasiet år 1. 
Alla elever som 
deltog i studien 
valdes ut efter ett test 
och de som 
presterade under det 
vanligaste resultatet 
blev deltagare i 
studien. Alla 
medverkande 
använde appen 
Prismo, för att den är 
tillgänglig i flera 
olika enheter och 
erbjuder talsyntes.  

Resultatet visar att avkodningen 
förbättrades för flera elever och de 
ansåg också att appen var användbar 
efter studien. Lärarna ansåg att appen 
till största del var enkel att använda, 
några lärare ansåg att det var svårt 
innan man lärde sig tekniken, men de 
ansåg att tekniken (appen) medförde 
positiva effekter på eleverna lärande 
och att tekniken är motiverande för 
eleverna.  
 



	 	 	 	 	

Bilaga C3 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

	
	 	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Fälth, L., 
Gustafson, 
S.,Tjus, T., 
Svensson, I. 
(2014) 

SwePub, 
Läs och 
skrivsvårig
heter 

Artikel/ Lärarnas 
erfarenheter av 
deltagande i en 
datorbaserad 
interventionsstudie 
som syftar till att 
öka elevernas 
läsförmåga  

Syftet var att belysa 
lärares upplevelse 
på en tidigare 
studie (comega- 
studien).  

Intervjuer med 
lärare. 
(semistrukturerade).  

Lärare som deltagit i 
en tidigare studie 
(comega studien) 

I linje med elevernas upplevelse i 
(comega-studie) upplevde även 
lärarna en motivationshöjare med en 
kombination av datorbaserade 
ontologisk träning och fonologisk. 
 
  

Godhe, A-L. 
(2014) 
 

SwePub, 
Digital 
literacy  

Avhandling/ 
Creating and 
assessing: 
Multimodal texts 
negotiations at the 
boundary  
 

Syfte: att titta på 
hur eleverna och 
lärarna i studien 
kopplar samman 
elevernas 
erfarenheter med 
IKT i skolan.  

Studien genomfördes 
genom 
videoobservationer, 
intervjuer etnografisk 
studie. 
Aktionsforskning, för 
att utveckla ICT 
andvändnigen i 
skolorna i studien.  

Följer tre lärare och 
deras klasser på tre 
olika skolor, lärarna 
är svensklärare 
(gymnasiet) och har 
lite erfarenhet av 
IKT i 
undervisningen. 
Blandade skolor, från 
en liten skola till en 
lite större och en som 
bara var inriktad på 
högre utbildning. 
Olika grupper i de 
olika skolorna var 
filmade. Valet av 
grupper grundar sig 
på att få en variation 
av erfarenheter och 
kunskaper.  

IKT kan få eleverna att tappa lite 
fokus på uppgiften ge ska göra, 
genomförandet får mer plats i 
undervisningen. Samtidigt visade 
resultatet på att IKT i undervisningen 
visade sig vara väldigt effektivt på 
elevernas textskapande. Läraren 
tappar lite av sin ledarroll, men 
studien menar på att det kan motivera 
eleverna?  
 
 



	 	 	 	 	

Bilaga C4 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

	
	 	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Hultin, E. 
Westman, 
M. (2013)  
 

DiVA, 
Läs- och 
skrivunder-
visning 

Artikel i tidskrift 
Early Literacy 
Practices go Digital 

Skapa en förståelse 
för hur 
digitalisering 
påverkar tidig läs- 
och skrivinlärning 
när det kommer till 
läs- och 
skrivundervisning 
(metod, material, 
aktiviteter osv.)  

Observation av 
lärarnas möten. 
Intervjuer med åtta 
lärare. Klassrums-
observationer i två 
olika klasser under 
två perioder – en 
vecka i varje, med 
fokus på 
digitalisering och läs- 
och skrivinlärning. 
Textmaterial från 12 
olika elever har 
också samlats in och 
analyserats. 
Resultatet är baserat 
på en samling av 
texter som 
producerats från 
augusti till april av 
12 barn i första klass, 
417 texter totalt.  

 Skrivande i helklass ger eleverna 
erfarenhet som de kan ha nytta av i 
sitt framtida individuella skrivande.  
Digitaliseringen innebär att det blir 
psykiskt lättare för eleverna att 
skriva, texterna blir längre, det är 
lättare att göra ändringar vilket bidrar 
till att eleverna själva korrigerar sina 
texter. Insamlat material visar även 
att de producerade texterna liknar 
varandra och att sex olika genrer kan 
urskiljas, vilket antas vara ett resultat 
av digitaliseringen. Tidigare, menar 
lärarna, var fritt skrivande mer 
vanligt. Digitaliseringen har lett till 
ett nytt sätt att undervisa.  
Negativt: Exempeltexterna kan 
begränsa en del elever i deras 
skrivande. Det finns även hinder som 
digitaliseringen inte kan överbygga. 
Här krävs det att läraren har 
didaktiska alternativ som fungerar 
lika bra.  



	 	 	 	 	

Bilaga C5 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Mangen, A., 
Anda, L.G., 
Oxborough, 
G.H.,

 

Brønnick, K. 
(2015) 
 

Google 
Scholar/ 
Handwritin
g versus 
Keyboard 
Writing: 
Effect on 
Word 
Recall 

Artikel/Handwriting 
versus Keyboard 
Writing: Effect on 
Word Recall  
 

Forskarna ville 
undersöka ifall 
minnet påverkas av 
om man skriver på 
dator (Ipad eller 
laptop) eller 
förhand. De ville 
också undersöka 
ifall det fanns 
någon skillnad 
mellan minnet när 
man skriver för 
hand på dator eller 
Ipad.  

Alla medverkande 
fick lyssna på en lista 
och skriva ner (både 
för hand, touch och 
på en dator) de ord 
de hörde och fick 
sedan bekräfta om 
orden som senare 
blev upplästa var 
med på listan.   

36 kvinnliga 
universitetsstudenter 
eller personal på ett 
universitet i Norge 
medverkade, de 
medverkade hade 
norska som första 
språk. Inga läs och 
skrivsvårigheter eller 
syn och 
hörselsvårigheter.  

Resultatet visar att minnet är bättre 
när man skriver för hand i 
förhållande till datorskrivande (Ipad, 
dator). De kunde dock inte hitta 
något som styrkte att det fanns någon 
skillnad mellan minnet och 
tuchscreen eller datorskrivandet på 
tangentbord. Dock fanns det en 
koppling mellan erfarenhet med 
touch och inte och det påverkade inte 
tangentbordet.  
Att forma bokstäverna kan ha en 
betydande roll för minnet.  

Nilsson, 
M.(2010) 

SwePub,  
Digital 
literacy  

Artikel/ Developing 
Voice in Digital 
Storytelling 
Through Creativity, 
Narrative and 
Multimodality  
 

Syftet med 
undersökningen var 
att se genom vilka 
medier en elev 
förbättrar läs- och 
skrivinlärnings-
metoder.  

Analys av arbeten 
som en elev gjort, 
multimodala 
berättelser.  

En elev, Simon (9 år) 
med toaletters 
syndrom som har 
haft svårt för svenska 
i skolan, både tal och 
läs- och 
skrivinlärning.  

Resultat visar på att Simon blir 
mycket engagerad och skapar långa 
digitala berättelser och utvecklar sitt 
engagemang och språk när han får 
tillgång digitala medier.  
 

Skantz 
Åberg, E., 
Lantz-
Andersson, 
A., 
Parmling, N. 
(2015) 

Summon, 
Children’s 
digital 
storymakin
g: The 
negotiated 
nature of 
instruction
al literacy 
events 

Artikel/Children’s 
digital storymaking 
:The negotiated 
nature of 
instructional 
literacy events  
 

Undersöka 
förskoleelevers 
förmåga att skapa 
berättelser utifrån 
bilder med digitala 
verktyg.   
 

Observationer, där 
eleverna skulle skapa 
en saga utefter bilder 
i ett datorprogram, 
två och två.  

8 sexåringar på en 
skola i Sverige. 
Läraren parade ihop 
eleverna efter deras 
förmåga att 
samarbeta med 
varandra.  

Det första resultatet är att det talade 
språket inte syns i deras saga. Kanske 
kan det ha och göra med det faktum 
att läraren guidade eleverna och bad 
de avsluta en bild i taget. Bilderna till 
texterna kan ses som en motivation. 
Resultatet visar på att eleverna blir 
lite hämmade i sin kreativitet när 
läraren leder.  



	 	 	 	 	

Bilaga C6 – Artikelöversikt, kvalitativ forskning 

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Tjernberg, 
C. (2011)  
 
 

SwePub,  
Läs och 
skrivunder
visning 

Doktorsavhandling Att analysera 
framgångsfaktorer i 
läs- och 
skrivinlärande, 
särskilt med 
avseende på 
undervisning av 
elever i riskzonen 
för läs- och 
skrivsvårigheter. 
Syftet är också att 
klarlägga hur 
läraren utvecklar 
sin yrkes-
skicklighet, samt att 
ta reda på vilka 
förutsättningar den 
pedagogiska miljön 
erbjuder för denna 
utveckling 

Partiellt etnografisk 
studie. Fallstudier.  
Deltagande 
klassrums-
observationer, 
medvetandegörande 
samtal, informella 
samtal, fältdagbok 
och dokument-
studier.  

Skolan har valts ut då 
denna uppvisade 
goda studieresultat 
för både elever i 
allmänhet och elever 
i läs- och 
skrivsvårigheter. 
Lärarna är strategiskt 
utvalda då de arbetar 
framgångsrikt med 
elevers läs- och 
skrivlärande, deras 
elever har lyckats väl 
i sin skriftutveckling.   

Resultatet visar att framgångsrik läs- 
och skrivpedagogik innebär att 
läraren ser läs- och skrivutveckling i 
ett språkutvecklande sammanhang 
och att det sker både muntligt och 
skriftligt. Lärarna strävar efter att 
göra alla elever delaktiga. De 
använder olika metoder och 
arbetssätt för att möta variationen i 
förutsättningar hos eleverna. Det 
krävs möjlighet till både 
professionell och kontextanknuten 
fortbildning för att få en utveckling i 
yrket. Det framgår även att det 
behövs en forskningskunnig person 
på skolan som kan tolka resultat i 
relation till lärarens praktik så att den 
teoretiska kunskapen kan kopplas till 
en konkret undervisningssituation.  

Tyrén, L. 
(2013) 

SwePub, 
Reading 
writing 
Practice  

Avhandling/ ”Vi får 
ju inte riktigt 
förutsättningarna 
för att genomföra 
det som vi vill”: En 
studie om lärares 
möjligheter och 
hinder till 
förändring och 
förbättring i 
praktiken  

Att utveckla 
testskolans 
förutsättningar till 
skriv och 
läsinlärning via 
datorn med 
metoden ”att skriva 
sig till läsning med 
hjälp av datorn”.  

En aktionsforskning 
med huvudfokus på 
observationer och 
samtal, men även 
dagboksskrivande 
och intervjuer med 
medverkande lärare.  

Urvalet var en 
specifik skola i 
Sverige och de 
deltagande klasserna 
var en f-klass, 1:a 
och 3:a. Klass 2 
valde att inte delta då 
de inte ville förändra 
sin undervisning.  

Resultatet visar en mycket positiv 
utveckling i läs och 
skrivutvecklingen för eleverna i de 
deltagande klasserna, problematiken 
med metoden är att det kräver 
förutsättningar i form av ekonomiskt 
stöd och lärarnas inställning till 
datorerna och den digitaliserade 
undervisningen är betydande.  



	 	 	 	 	

Bilaga C7 – Artikelöversikt, kvantitativ forskning 

	
	
	
	
	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Andersson, 
P. & 
Wilhelmsson 
Ramshage, 
B. (2010) 

SwePub, 
ICT 
literacy  

Artikel/texter som 
inte räknas? om 
digitala läs- och 
skriv- aktiviteter 
bland barn och unga  
 

Främsta syftet är att 
studera förhållandet 
mellan digitala och 
traditionella 
literacyaktiviteter, i 
synnerhet vad 
gäller användandet 
av skärm- baserade 
och icke-
skärmbaserade 
texter, inom och 
mellan de båda 
grupperna, 
mellanåren och 
tonåren. Ett annat 
syfte är att utifrån 
resultatet föra en 
diskussion om och 
hur barn och ungas 
literacyaktiviteter 
kan utnyttjas i 
praktiken.  

Enkätundersökning.  320 elever på 6 olika 
skolor i västra 
Götaland, med en 
jämn fördelning av 
pojkar och flickor 
och olika åldrar 
mellan 10-16. 157 
yngre åldrar och 163 
äldre åldrar.  

Resultatet visar på att eleverna som 
säger sig ointresserade av läs och 
skrivning är flitiga användare av 
digitala medier så som internet och 
sms. Motivationen till läs och 
skrivaktiviteter kan förhöjas med 
digitala medier i skolan och skolan 
måste sudda ut skillnaderna mellan 
traditionella och ”nya” läs och 
skrivinlärningsmetoder.  
 



	 	 	 	 	

Bilaga C8 – Artikelöversikt, kvantitativ forskning 

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Agélii 
Genlott, A. 
& Grönlund, 
Å. (2016) 

SwePub 
Traditional 
AND 
digital 
literacy 

Artikel i tidskrift. 
Closing the gaps – 
Improving literacy 
and mathematics by 
ICT –enhanced 
collaboration.  

Syftet är att testa 
om den IKT-
baserade metoden 
WTL, som bygger 
på ett 
sociokulturellt 
synsätt på lärande, 
formativ feedback 
och formativ 
bedömning ger 
bättre resultat än 
två andra läs- och 
skrivinlärnings-
metoder. Den ena 
metoden är mer 
traditionell, utan 
IKT. Den andra 
innefattar IKT men 
utan metoden 
WTL. En 
fortsättning på 
föregående studie, 
men innefattar fler 
elever och större 
omfång. Studien 
har pågått under en 
längre tid, 
mätningen av 
resultat har skett 
efter tre skolår.  

502 studenter (från 
21 klasser, med 23 
lärare på 11 olika 
kommunala skolor) 
har blivit utsatta för 
olika undervisnings-
metoder under en 
period på tre år (åk 
1-3). Elevernas 
resultat på de 
nationella proven i 
svenska och 
matematik användes 
för att se om WTL-
metoden producerade 
bättre resultat än 
övriga 
undervisnings-
metoder.  
Klasserna har delats 
in i grupper genom 
dokumentation av 
vilka lärare som 
genomgått en kurs i 
WTL + information 
från rektorer med 
kunskap om vilken 
av de tre metoderna 
som lämpligast 
beskrev lärarnas 
pedagogik.  

Data samlades in 
från samtliga 696 
elever, från 
kommunala skolor, 
som började i skolan 
hösten 2011 och 
gjorde de nationella 
proven våren 2013.  
 
Pga icke-komplett 
data blev 194 elever 
exkluderande från 
studien. Den främsta 
orsaken till utebliven 
testdata var att 
eleverna flyttade 
under dessa tre åren. 
En skola blev också 
exkluderad då ingen 
övertygande 
information fanns om 
vilken metod som 
användes. Andra 
orsaker till bortfall är 
inte kända men kan 
bero på frånvaro på 
grund av exempelvis 
sjukdom eller 
semester.  

Resultatet visar på att eleverna som 
fick undervisning enligt WTL-
metoden presterade bättre än båda 
övriga grupper.  
WTL: 92 % klarade alla tester 
Traditionell: 79 % 
ITU: 77 % 
WTL-metodens resultat medförde en 
minskad skillnad i resultat mellan 
pojkar och flickor. Metoden innebar 
en stor skillnad för pojkarna, literacy 
är ett ämne som pojkar ofta presterar 
sämre i än flickor. Även 
lågpresterande elever uppnådde 
mycket bättre resultat i gruppen. 
Antas bero på att metoden gör att alla 
elever kan delta utifrån sin förmåga. 
Med den sociala interaktionen i 
centrum blir alla elever delaktiga på 
samma arena, vilket ökar 
självförtroendet hos eleverna 
samtidigt som deras intresse för 
skriftlig kommunikation ökar.  
ITU-metoden gav de sämsta 
resultaten, vilket visar att IKT i sig 
inte leder till bra resultat, utan kan till 
och med leda till en försämring. Det 
är endast när IKT har använts 
tillsammans med andra pedagogiska 
faktorer som det har visat sig vara 
effektivt. 



	 	 	 	 	

Bilaga C9 – Artikelöversikt, kombinerad forskning – kvantitativ och kvalitativ 

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Hatakka, M., 
Andersson, 
A., 
Grönlund, Å.  
(2013) 

Summon, 
Students´ 
use of one 
to one 
laptops: a 
capability 
approach 
analysis 

Artikel i tidskrift 
Students´use of one 
to one laptops: a 
capability approach 
analysis 

Syfte att undersöka 
effekterna av 1:1, 
utifrån elevernas 
perspektiv. Det är 
en del av projektet 
UnosUno.  

Gruppintervjuer och 
enkäter.  

De deltagande 
skolorna är både 
grundskola och 
gymnasieskola. 17 
grupper, 82 
studenter. 
Projektkoordinatorn 
på varje skola valde 
ut de som skulle 
medverka vid 
intervjun, utifrån 
kraven att det skulle 
vara ungefär lika 
många flickor som 
pojkar och att 
eleverna skulle ha 
deltagit i 1:1 
aktiviteter.  
1201 studenter på de 
tre skolorna fick 
svara på en enkät via 
datorn. 827 svarade 
på denna (69 %). Av 
dessa 827 svar 
förekom även ett 
internt bortfall. 
Frågorna om fördelar 
– 469 svar (60%). 
Frågorna om 
nackdelarna – 396 
svar (45 %)  

Eleverna får fler möjligheter, vilket 
de ibland har svårt att hantera. En del 
elever upplever även att deras val 
begränsas, då datorn blir ett måste då 
valet att använda papper och penna 
försvinner. Eleverna i de lägre 
åldrarna har ofta regler som hindrar 
distraktioner som datorn kan 
medföra. Från klass sju och uppåt är 
eleverna mer fria att använda 
datorerna som de vill, vilket för en 
del upplevs som positivt då det leder 
till ökad frihet. En del tycker dock att 
det är jobbigt med distraktionen och 
alla de val som de ställs inför, vilket 
blir mer än de kan hantera. Eleverna 
upplever att de blir mindre sociala 
och att deras skolarbete påverkas 
negativt. Den störta negativa faktorn 
som återkommer är distraktionen i 
form av spel och sociala medier. En 
annan negativ aspekt är att eleverna 
upplever problem med hälsan, i form 
av huvudvärk, trötta ögon samt rygg- 
och nackproblem. Fördelar är att de 
har alla saker samlade på ett ställe. 
De får möjligheten att presentera sitt 
arbete på flera olika sätt och de har 
tillgång till mycket information via 
internet.   



	 	 	 	 	

Bilaga C10 – Artikelöversikt, kombinerad forskning - kvantitativ och kvalitativ 

 

	  

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Rasmusson, 
M. (2014) 

SwePub, 
digital 
literacy 

Avhandling/Det 
digitala läsandet: 
Begrepp, processer 
och resultat 

Undersöka 
relationen mellan 
det digitala och 
traditionella 
läsandet grundat i 
PISA 
undersökningen.  
  

4 olika studier i ett. 
Mixed method. 
Intervjuer och 
videoobservationer.  
 
 

Studie 1: 235 14-15 
åringar.  
Studie 2: 42 procent 
av alla som gjorde 
PISA 
undersökningen 
gjorde även en 
digital version 978 
flickor och 943 från 
179 skolor.  
Studie 3: 1921 elever 
från 179 (samma 
som studie 2) skolor 
även 1974 från 180 
skolor i Norge.   
Studie 4: totalt 
medverkade 7 elev-
par. 

Studie 1: Eleverna som gjorde ett 
läsförståelsetest med papper och 
penna presterade bättre.  
Studie 2: pojkar presterade bättre än 
flickor i det digitala läsandet.  
Studie 3: Det digitala läsandet 
påverkas av yttre faktorer så som 
kulturellt kapital, föräldrars 
engagemang och skol typ.  
Studie 4: eleverna använde olika 
strategier för att söka information på 
nätet. Hur webbplatsen var utformad 
kunde ibland hindra elevernas 
sökande. Det digitala läsandet 
påverkades av skärmen, musen och 
uppkopplingens hastighet skiljer det 
traditionella läsandet mot det 
digitala.  



	 	 	 	 	

Bilaga C11 – Artikelöversikt, kombinerad forskning - kvantitativ och kvalitativ 

	

Författare 
(År).  

Databas/ 
Sökord  

Typ/Titel Syfte Metod Urval  
Bortfall 

Resultat 

Takala, M. 
(2013)  

ERIC, 
Reading 
through 
writing 

Artikel i tidskrift 
Teaching reading 
through writing 

Syftet var att 
undersöka lärarnas 
användning av 
metoden ASL, samt 
elevernas 
erfarenheter av 
detta.  

Enkäter sända till 
alla 30 lärare i 
Finland, som 
använde ASL som 
metod. + information 
från 9 studenter som 
gjort ett projekt om 
metoden under 2008-
2010. Informationen 
kommer från 21 
lärare och 68 elever 
från skolor i Espoo + 
medverkade på två 
möten där lärarna 
från Espoo pratade 
om sina erfarenheter, 
vilket gav henne 
möjligheten att 
diskutera detta med 
lärarna.  

Lärare som använde 
sig av metoden ASL. 
22 lärare (72 %) 
svarade på enkäten. 

Metoden är inspirerande och kreativ. 
Det finns inget som tyder på att den 
är varken mer eller mindre effektiv 
än traditionella metoder. Däremot 
lyfter lärarna mestadels positiva 
effekter. Förutom att vara en bra 
metod när det kommer till att lära 
elever att läsa och skriva så är det 
även positivt för elevernas sociala 
förmåga.  
Samtidigt upplever många lärare att 
metoden inte kan användas ensam. 
Många lärare kombinerade metoden 
med andra.  

Tallvid, M.  
(2015) 
 

SwePub, 
1:1 AND 
skola 

Doktorsavhandling/ 
1:1 I 
KLASSRUMMET -
 analyser av en 
pedagogisk praktik i 
förändring  
 

Nyansera läsarens 
lektionsplanering i 
den digitaliserade 
skolan.  

Två longitudinella 
studier ”mixed 
method”. Etnografisk 
studie. 
Deltagandeobservati
on, intervjuer och 
enkäter.   
 

En skola i 
Falkenberg där alla 
lärarna i studien hade 
minst 7 års 
erfarenhet.  

Läraren behöver utveckla sin 
kompetens, lärarnas ämneskunskaper 
ifrågasätts på grund av att sökandet 
av information blir mer tillgänglig. 
Skillnad på de lärare som didaktiskt 
inkluderar datorn i undervisningen. 
Brist på tid är avgörande för att 
lärarna inte inkluderar datorn i 
undervisningen.  
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