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 Sammanfattning  

I denna litteraturstudie belyser vi för lärare samt lärarstudenter hur forskare tolkar inkludering i 

undervisningen samt hur det kan uppnås med hjälp av digitala verktyg i 

skrivundervisningen. Litteraturstudiens syfte är att belysa hur tidigare forskning berör relationen 

mellan inkludering och användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen i årskurserna F-

3. Bristande forskning samt saknaden av en gemensam uppfattning av det valda området har 

bidragit till kartläggning av befintlig forskning, för att skapa förståelse för inkludering i 

undervisningen samt hur digitala verktyg i skrivundervisningen kan fungera inkluderande. I 

bakgrundsavsnittet presenteras de kunskaper samt begrepp som krävs för förståelse av 

litteraturstudiens resultat samt diskussion. Läsaren får i det avsnittet även ta del av vad 

styrdokumenten tar upp kring ämnet. Studien grundar sig på vetenskapliga publikationer funna 

via olika söktjänster och kedjesökningar. I metodavsnittet får läsaren ta del av de 

tillvägagångssätt som använts för att hitta relevanta publikationer, men även en granskning av de 

valda publikationerna. I resultatavsnittet redovisas den tidigare forskning som berör 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Läsaren får i resultatet ta del av flertalet olika 

definitioner av inkludering i undervisningen. Många definitioner har flera likheter men ingen 

definition är den andra helt lik. Studiens resultat visar även hur digitala verktyg i 

skrivundervisningen kan användas för att inkludera både elever med svårigheter, men också hur 

digitala verktyg kan användas för att alla elever ska ges möjlighet att arbeta på sin nivå. I 

resultatet lyfts vikten av lärarens kompetens i användningen av digitala verktyg med fokus på en 

inkluderande undervisning. Litteraturstudien avslutas med ett diskussionsavsnitt där läsaren får ta 

del av en diskussion och reflektion av studiens metod samt resultat. Sist presenteras vidare 

forskning inom området. 
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1. Inledning 

“Att arbeta inkluderande med digitala verktyg i klassrummet är dåligt för ingen, nödvändigt 

för vissa och bra för alla” menar lärarna Lundin och Diaz (Sandberg, 2019). Läraren 

och författaren Hülya Basaran menar att “Digitala hjälpmedel är inkluderande, motverkar 

segregation och stärker eleverna som demokratiska medborgare” (Hydén, 2018). Vad 

innebär egentligen begreppet inkludering i undervisningen? Och hur beskriver 

forskning användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen med fokus 

på inkludering? 
 

Begreppet inkludering har under senare tid fått mycket uppmärksamhet om dess betydelse 

och användning. Vår egen uppfattning vad gäller inkludering är att det är ett stort begrepp 

med många olika definitioner. Utifrån verksamhetsförlagd utbildning är vi överens om 

att arbeta inkluderande i undervisningen kan vara svårt om inte rätt verktyg finns 

tillgängliga för att anpassa efter elevernas olika förutsättningar och behov. Enligt 

Skolverkets (2019, s. 6) läroplan ska alla arbeta för en likvärdig utbildning. I den strävan är 

det nödvändigt med hjälpmedel i skrivundervisningen, till exempel digitala 

verktyg som kan underlätta för läraren att uppfylla kravet att utbildningen ska anpassas efter 

eleven. 

 

Tidigare forskning kring ämnet har granskats i litteraturstudien, där ett syfte och 

frågeställningar legat till grund. Den ena frågeställningen handlar om hur användningen av 

digitala verktyg i skrivundervisningen med fokus på inkludering beskrivs. För att svara på 

det behövde vi först ta reda på vad tidigare forskning säger att inkludering innebär vilket 

blev vår första frågeställning.  
 

Digitala verktygs bidragande till inkludering lyfts fram av flera forskare i de vetenskapliga 

artiklar litteraturstudien grundar sig på. Den tidigare forskning som används i 

arbetet förklarar endast de positiva effekterna av att använda digitala verktyg i 

skrivundervisningen för att inkludera fler elever. Syftet och frågeställningen är 

därför formulerad för att ta reda på hur användningen bidrar till en inkluderande 

undervisning, snarare än om det bidrar. Anledningen till valda frågeställningar är enligt oss 

saknaden av tidigare forskning som berör digitala verktyg i skrivundervisningens relation 

till inkludering, litteraturstudien lyfter därför behovet av vidare forskning. Resultatet i 

litteraturstudien har uppnåtts genom granskning av vetenskapliga artiklar för att 



2 
 

hitta relevant forskning kring vårt syfte och frågeställningar. Området har 

avgränsats till inkludering med hjälp av digitala verktyg i skrivundervisningen samt valt 

bort publikationer som endast berör specialpedagogik. Litteraturstudiens syfte lägger störst 

vikt på elevernas användning av digitala verktyg, men även lärarperspektivet finns med då 

det är en viktig faktor i arbetet med digitala verktyg.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur tidigare forskning berör relationen mellan 

inkludering och användandet av digitala verktyg i skrivundervisning i årskurserna F-3. 
 

• Vad säger tidigare forskning att inkludering innebär i undervisningen? 

• Hur beskrivs användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen med fokus på 

inkludering? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden har delats in i tre avsnitt och i de klargörs den bakgrund kring valt 

ämnesområde som är essentiell för förståelsen av litteraturstudiens resultat samt diskussion. 

Det första avsnittet (3.1) förklarar skrivundervisningens betydelse. Det andra avsnittet 

(3.2) berör begreppet inkludering och några definitioner av begreppet. Det tredje avsnittet 

(3.3) beskriver några digitala verktyg och hur de kan användas för att anpassa 

skrivundervisningen. I det fjärde och sista avsnittet (3.4) beskrivs hur styrdokumenten är 

kopplade till ämnet och syftet. Avsnitten har en kronologisk ordning där varje avsnitt bygger 

vidare på det tidigare presenterade avsnittet. 

3.1 Skrivundervisningen 

Det är lärarens uppdrag att skapa de förutsättningar och de stöd som eleven behöver i sin 

skrivundervisning (Nordmark, 2018, s. 5). Första skolåren utgår skrivundervisningen från de 

språk eleven talar och eleven behöver hitta ett system för att utveckla stavningen. I de tidiga 

skolåren arbetar läraren mycket med att eleverna ska uppmärksamma fonem- och 

grafemkopplingen. I undervisningen kring stavning har läraren en viktig roll där det krävs 

kunskap och förståelse för vad stavning innebär (Frank & Herrlin, 2018, s. 1, 5). Nordmark 

(2018, s. 6, 11) menar att som lärare är det även viktigt att i planeringen, genomförandet och 

i bedömningen av uppgifter tänka över de olika skrivverktygens betydelse för elevens 

skrivutveckling. I den tidiga skrivundervisningen behöver lärare ge eleverna möjlighet att 

använda sig av både penna samt digitala verktyg. Lärare bör reflektera över de didaktiska 

frågorna och göra val efter dessa samt att se vad det finns för olika möjligheter och 

svårigheter med de olika skrivverktygen. Digitala verktyg kan både utveckla och 

utmana elevers skrivande då verktygen kan skapa nya undervisningsmöjligheter (Nordmark, 

2018, s. 6, 11).  
 

Att tidigt upptäcka mönster och svårigheter i den tidiga skrivprocessen för att förebygga 

vidare hinder har betydelse i skrivutvecklingen (Liberg, 2010, s. 16). Det är viktigt att låta 

eleverna få testa sig fram för att utveckla sitt skrivande. Eleverna behöver förstå sambandet 

mellan läsandet och skrivandet för att skapa förståelse för skrivandet. Det finns ingen färdig 

mall att utgå från eftersom elever har olika kunskap och erfarenhet kring skrivandet, 

därför bör eleverna stimuleras utifrån deras kunskaper för vidare utveckling 

(Liberg, 2010, s. 10). Nilholm och Göransson (2013, s. 26) menar att undervisningen ska 
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vara anpassad efter eleverna och att dess olikheter bör vara en tillgång. Nordmark (2018, s. 

6) menar att en viktig del i skrivundervisningen är de digitala verktygs betydelse.  
 

3.2 Digitala verktyg i skrivundervisningen. 

Lärplatta och dator är exempel på digitala verktyg som kan användas för skapande av texter 

i skrivundervisningen (Nordmark, 2018, s. 4). De digitala verktygen kan underlätta 

undervisningen att anpassas utefter elevernas olika behov. Sorensen och Andersen (2017, s. 

46) menar att elever behöver strategier för att deras uppgifter i undervisningen ska 

underlättas. Digitala verktyg kan användas som strategi för att öka elevernas delaktighet och 

reflektion kring sitt arbete (Sorensen & Andersen, 2017, s. 50, 54). Att få uttrycka sig 

multimodalt i skrivandet är av stort värde, inte minst för elever med svårigheter (Sorensen & 

Andersen, 2017, s. 50). 
 

Nordmark (2018, s. 5) nämner att elever som har svårt att stava kan använda sig av en 

digital ordlista eller stavningsprogram. Datorbaserad träning av kopplingen mellan fonem 

och grafem har visat gynna elevers skrivutveckling (Nordmark, 2018, s. 7). För de elever 

som har bristande kunskap om grafemens utseende kan det vara gynnsamt att skriva texter 

med hjälp av digitalt verktyg där eleverna kan se och välja bokstäverna från tangentbordet. 

Det är mindre energikrävande att skriva på ett tangentbord jämfört med en penna (Nordmark, 

2018, s. 6). Elever med finmotoriska svårigheter gynnas av användningen av digitala 

verktyg, eftersom de lätt hamnar efter i skrivutvecklingen och motivationen försvinner 

(Löfving, 2012, s. 89). 
 

Digitala verktyg har olika funktioner som kan underlätta för elever att skriva, till exempel 

talsyntes, talande tangentbord samt stavningskontroll (Hultin & Westman, 2014, s. 115). 

Elever med synnedsättning kan med hjälp av datorn anpassa storleken på texten efter eget 

behov (Takala, 2013, s. 21). Elever som har svårt att påbörja arbete kan få hjälp att ställa en 

tid på timerfunktionen på lärplattan och fråga “Hur långt tror du att du hinner arbeta på 15 

minuter?”. Det ger eleven stöd som visar hur lång tid som gått och hur mycket tid det är 

kvar. Detta kan även vara bra för alla elever för att ge dem en känsla av tid 

(Björkman, Löwendahl, Carlsson & Nyhlén, 2014, s. 24–25).   
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I litteraturstudien är elevens användning av de digitala verktygen i fokus men även lärarens 

roll är en viktig aspekt. Det lyfter regeringen (2018, s.11) som anser att läraren behöver ha 

kunskap om och hur verktyget ska användas i undervisningen på rätt sätt för att motivera 

eleverna till lärande. Bristande kompetens om digitala verktyg hos lärarna kan leda till en 

negativ effekt vilket drabbar elevens utveckling (Regeringen, 2017, s. 8). 

 

3.3 Inkludering 

Begreppet inkludering och dess betydelse i undervisningen har många olika definitioner och 

tolkningar. “Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras 

individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av 

elever...”. Det är Nilholm och Göranssons (2013, s. 28) definition av inkludering. En annan 

definition av vad inkludering innebär i undervisningen är att skolan ska ge 

alla elever stimulans med målet att allas deltagande blir meningsfullt. Det handlar alltså inte 

om fysisk placering utan om våra intentioner om ett bättre samhälle där allas olikheter 

hyllas istället för att ses som en svaghet (Persson & Persson, 2012, s. 19). Undervisningen 

bör anpassas utefter elevernas behov för att inkludera och engagera eleverna. För att en elev 

ska känna sig inkluderad är det viktigt att eleven i den mån det går får ha undervisning i sin 

ordinarie klass. Det kan betyda att olika hjälpmedel flyttas till eleven istället för 

att eleven flyttas ut ur klassrummet (Biamba, 2016, s. 120).  

 

Skolan ska sträva efter att hjälpa de elever som inte når målen. Lärarens uppgift är att se till 

att eleven får den hjälp och verktyg som den behöver för att nå målen (Biamba, 2016, s. 

119). Lundin (2017, s. 46) menar att ofta krävs en diagnos för att eleven ska få det 

stöd som behövs. Att en elev får en diagnos hjälper inte alltid, eftersom det inte finns en 

färdig mall att utgå ifrån som passar alla med likande diagnoser. Istället för att fokusera på 

diagnoser är det viktigt att arbeta utefter elevens behov. Vid planering av undervisning är 

det vanligt att läraren utgår utifrån majoriteten av eleverna istället för att tänka på lösningar 

som gynnar alla. Utgår läraren från elever med svårigheter så 

behöver ingen misslyckas eller exkluderas. Tydlig struktur och alternativa 

redovisningsformer är gynnsamma för alla elever (Lundin, 2017, s. 9–10).  
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3.4 Styrdokument 

I förskoleklass ska eleverna bekanta sig med digitala verktyg för att kommunicera samt för 

att utrycka sig estetiskt (Skolverket, 2019, 20).  I kursplanen i svenska för årskurs 1–3 står 

det att elever ska ges möjlighet att vistats i digitala miljöer samt skriva med digitala verktyg 

(Skolverket, 2019, s. 257). Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar sitt 

skriftspråk för att tänka och kommunicera. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för att skriva. Det centrala innehållet pekar på att eleverna i årskurs 1–3 ska ges möjlighet 

till att göra enkla former av textbearbetning, lära sig om språkets struktur och använda 

skiljetecken samt höra sambandet mellan fonem och grafem (Skolverket, 2019, s. 257 – 

258). När en elev slutar årskurs 3 står det i kunskapskraven i kursplanen att eleven ska 

kunna skriva texter med interpunktur, gemener och versaler samt stava vanligt 

förekommande ord. De ska även kunna skriva berättande texter med en tydlig inledning, 

handling samt avslut (Skolverket, 2019, s. 263). För att eleven ska ha möjlighet att nå dessa 

mål är det viktigt att skolan arbetar för en likvärdig utbildning. Det innebär inte att skolans 

resurser ska fördelas lika eller att eleverna behöver undervisas på samma sätt. Elever med 

svårigheter ska uppmärksammas och ges handledning, anpassning och stimulans. 

Undervisningen ska utformas så varje elev får möjligheten att nå målen, vilket kan ske på 

olika sätt (Skolverket, 2019, s. 6). Skolan ska främja att eleverna får känna känslan av att 

lyckas och ges de medel som behövs för att utvecklas och överkomma svårigheter i 

undervisningen (Skolverket, 2019, s. 9).  
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4. Metod 

Metodavsnittet är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet (4.1) behandlar  

informationssökningen och tillvägagångsättet i de olika databaserna. Det andra avsnittet  

(4.2) beskriver de urval samt avgränsningar som valts att göras. I det tredje och 

avslutande avsnittet i metodkapitlet (4.3) finns en matrialanalys samt en tabell över använda 

publikationer i litteraturstudien. 

4.1 Informationssökning 

De söktjänster som har används är ERIC, Primo, Swepub och Google Scholar. Thesaurus 

och avancerad sökfunktion har använts för att hitta relevant och bra forskning utifrån 

syftet. Eftersom Thesaurusen i ERIC inte innehöll begrepp 

så som digital eller technology som var passande till litteraturstudiens syfte blev den till en 

början väldigt svårt att använda. När sedan begreppet computer assisted instruction 

användes tillsammans med sökord som inclusion och elementary school hittades några 

relevanta publikationer. 
 

Sökningar har gjorts efter studiens nyckelbegrepp som är inkludering, digitala verktyg samt 

skrivundervisning. Dessa begrepp gav väldigt få resultat i de olika 

söktjänsterna eftersom begreppen sällan förekom tillsammans. Bredare sökningar har gjorts 

genom att trunkera delar av nyckelbegrepp men även sökningar på synonymer till 

begreppen för att hitta ett större utbud (se tabell 1). I sökprocessen har både engelska samt 

svenska begrepp används och en svårighet har varit att hitta en korrekt översättning till ordet 

inkludering. Engelskans inclusion kan betyda att elever med svårigheter ska anpassas till en 

skola som inte haft dem i åtanke när skolan utformades. Det svenska ordet inkludering 

innebär istället att fokus ska vara att utforma en skola som passar alla elever (Nilholm & 

Göransson, 2013, s. 25). I databaserna har nyckelbegreppen samt synonymer används ihop 

på olika sätt genom AND och OR för att hitta större utbud på relevant information (se tabell 

1). Frasbeteckning är en funktion som används för att inte få sökträffar på orden var för 

sig, utan hela frasen till exempel elementary school. En ytterligare avsmalning i sökningarna 

har varit kravet på att publikationerna ska vara peer-reviewed.  

 

Primo gav flertalet träffar på olika publikationstyper under sökning på nyckelbegreppen, 

men få som var peer-reviewed. I bakgrunden används kurslitteratur för att förtydliga 
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 nyckelbegrepp. Utöver thesaurus funktionen i ERIC användes den vanliga 

sökfunktionen. Sökningar på begrepp som elemantary school, inclusion och digital  

tillsammans resulterade i några få sökresultat men endast en relevant publikation. Andra 

 begrepp så som inclusive, education och technology användes men gav inte den mängd 

önskade publikationer. Thesaurusen i ERIC var den sökfunktion som var mest  

framgångsrik. 

 

I söktjänsten Google Scholar hittades flertalet bra magisteruppsatser samt examensarbeten 

som berörde litteraturstudiens syfte. Kedjesökningar gjordes på de publikationer som 

arbetena refererade till för att hitta relevanta förstahandskällor. På denna väg hittades största 

delen av de vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien. Även en del 

kurslitteratur som använts i bakgrunden hittades via 

kedjesökningar. Swepub var fördelaktig att använda eftersom sökorden kunde skrivas 

på svenska och en bra översättning av begreppen behövdes inte. Sökandet var framgångsrikt 

på så vis att många träffar kom fram. Dock kändes de publikationer som hittades inte 

relevanta för syftet utan de fokuserade mestadels på antingen inkludering eller digitala 

verktyg och inte hur vidare digitala verktyg hjälpte till att bidra till inkludering eller 

inte. Många av de publikationer som kändes relevanta utifrån de sammanfattningar som 

kunde läsas i Swepub kunde inte fulltexten hittas. Det resulterade i att inga relevanta 

publikationer från Swepub inkluderades i litteraturstudien. 
 

4.2 Urval 

Det valda syftet innehåller begrepp som är breda och har många tolkningar därför har ett 

urval gjorts. Valda artiklar är de som berör elever både med och utan milda svårigheter i 

skrivundervisningen. De artiklar som endast berör specialpedagogik det vill säga elever med 

diagnoser har valts bort eftersom dessa inte varit relevanta för studiens syfte. Forskning om 

hur undervisningen kan anpassas efter elevens behov med hjälp av digitala verktyg har varit 

i fokus. Några vetenskapliga artiklar har även berört den generella användningen av digitala 

verktyg i undervisningen och hur vidare det bidrar till en inkluderande undervisning eller 

inte. Publikationer som berör digitala verktyg för elever med svenska som andra 

språk exkluderades eftersom det inte är relevant för studiens syfte.  
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Tabell 1. Databassökning 

ERIC Antal 

träffar 

Vald källa 

Sökord: inclusion AND "elementary school" AND swed* 14 Inclusion and classroom practices in a 

Swedish school: A case study of a school in 

Stockholm 
 

Sökord: "elementary school" AND inclusion AND digital 19 Strengthening Inclusion of Learners With 

Attention Difficulties Through Interventions 

With Digital Technology In Processes of 

Production 
 

Sökord: inclusive AND education AND school AND moen. 

(Moen var en författare som hittades som verkade 

relevant för litteraturstudien som vi valde att använda som 

sökord). 

7 Towards inclusive schools: a study of 

inclusive education in practice 

 
 

Sökord: "information and communication technology" 

AND inclusion 

47 To What Extent Does Information and 

Communication Technology Support 

Inclusion in Education of Students with 

Learning Difficulties? 
 

Primo Antal 

träffar 

Vald källa 

Sökord: “writing tools” AND digital AND student 632 Digital writing tools from the student 

perspective Access, affordances, and 

agency. 
 

Reading through writing 865,34

5 

Teaching reading through writing. Support 

for Learning. 
 

Kejdesökning - Vald källa 
  

Inclusive practices at 

the teacher and class level: the 

experts’ view. 
  

Writing and iPads in the early years: 

Perspectives from within the classroom. 
  

Defining School Inclusion for 

Students With Moderate 
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to Severe Disabilities: What Do 

Experts Say? 
   
Teachers' attitudes towards integration 

/ inclusion: a review of the literature 
   
Inclusive education in Sweden? 

A critical analysis 
 

 

4.3 Materialanalys 

I avgörandet om en publikation var relevant för studiens syfte och frågeställningar läste vi 

först sammanfattningen i de vetenskapliga artiklarna. Verkade publikationen väsentlig 

för studiens syfte, lästes den i sin helhet. Vid andra läsningen färgmarkerades relevanta 

delar i texterna. Ordet inkludering färgmarkerades grönt och digitala verktyg gult. I de valda 

artiklarna förekom olika synonymer och tolkningar av begreppet inkludering. En 

av frågeställningarna berör endast vad inkludering innebär i undervisningen vilket gör att en 

del publikationer endast handlar om inkludering och innefattar inte digitala verktyg. I de 

vetenskapliga artiklar som berör digitala verktyg finns det även med hur de används i 

skrivundervisningen och hur detta kan inkludera elever. Alla artiklar som handlade om 

digitala verktyg belyste digitala verktyg som någonting positivt vilket inte var ett kriterium i 

litteraturstudien. 
 

Vid analysen av de olika vetenskapliga texterna användes en matris med en översikt över 

analyserad litteratur. Publikationens syfte, datainsamling samt resultat tydliggörs i bilaga 

1. Ytterligare en kolumn infogades för att kryssa i om publikationen rör inkludering eller 

digitala verktyg, vilket synliggör skillnaderna mellan artiklarna. Inspiration 

togs från Nilholms (2017, s. 60) bok SMART. Valt syfte och ämnesområde är relativt 

nytt vilket gör att ingen avgränsning behövt ske vad gäller årtal då de flesta relevanta 

publikationer inte är publicerade innan 2010, med undantag av två artiklar som är 

publicerad 2002 respektive 2004. 
 

Precis som Nilholm (2017, s. 60) rekommenderar, har relevanta publikationers 

bakgrundsdata i form av författare, publikationsår samt land noterats tillsammans med en 

sammanfattning av respektive publikation. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan 

de olika resultaten i publikationerna. Resultat i litteraturstudien ska enligt  
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Nilholm (2017, s. 65) vara en sammanställning av de viktigaste resultaten i de publikationer 

som lästes. 
 

Tabell 2. Publikationer i litteraturstudien 

Författare År Publikationstyp Titel Land 

Avramidis Elias & 

Norwich Brahm 

 

 
 

2002 
 

Vetenskaplig 

artikel 
 

Teachers' attitudes towards integration 

/ inclusion: a review of the literature 
 

Storbritannien 
 

Bešić Edvina, 

Paleczek Lisa, 

Krammer Mathias, 

Gasteiger-

Klicpera Barbara 

 

 
 

2016 
 

Vetenskaplig 

tidsskrift 
 

Inclusive practices at the teacher and class 

level: the experts’ view 
 

Österrike 

Biamba Cresantus 

 

 

 
 

2016 
 

Vetenskaplig 

artikel 
 

Inclusion and classroom practices in a 

Swedish school: A case study of a school 

in Stockholm 
 

Sverige 
 

Dahlström Helene 

 
 

2018 
 

Vetenskaplig 

artike 

(Akademisk 

journal) 
 

Digital writing tools from the student 

perspective Access, affordances, and 

agency. 
 

Sverige 

Dunn, Jill, Sweeney 

Tony 

 
 

2018 
 

Vetenskaplig arti

kel 
 

Writing and iPads in the early years: 

Perspectives from within the classroom 
 

Irland 
 

Flem Annlaug, 

Moen Torill  & 

Gudmundsdottir 

Sigrun 
 

 
 

2004 
 

Vetenskaplig arti

kel 
 

Towards inclusive schools: a study of 

inclusive education in practice 

 
 

Norge 
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Göransson 

Kerstin, Nilholm 

Claes, Karlsson 

Kristina 
 

2009 Vetenskaplig 

artikel 

Inclusive education in Sweden? 

A critical analysis 
 

Sverige 

Mølster Terje , Nes 

Kari 

 
 

2018 
 

Vetenskaplig arti

kel 
 

To What Extent Does Information and 

Communication Technology Support 

Inclusion in Education of Students with 

Learning Difficulties? 
 

Norge 
 

Ryndak Diane Lea, 

Jackson Lewis & 

Billingsley Felix 

 
 

2010 
 

Vetenskaplig 

artikel 
 

Defining School Inclusion for Students 

With Moderate to Severe Disabilities: 

What Do Experts Say? 
 

United states 

Sorensen Elsebeth 

& Andersen Hanne 

 

 
 

2017 
 

Vetenskaplig 

artikel 

 
 

Strengthening Inclusion of Learners With 

Attention Difficulties Through 

Interventions With Digital Technology In 

Processes of Production 
 

Danmark 
 

Takala Marjatta 

 

 
 

2013 
 

Vetenskaplig 

artikel 
 

Teaching reading through writing. Suppor

t for Learning 

Finland 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas litteraturstudiens resultat. Första avsnittet (5.1) redogör 

för innebörden av inkludering i undervisningen och det andra avsnittet 

(5.2) behandlar användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen med fokus på 

inkludering. 
 

5.1 Innebörden av inkludering i undervisningen 

Inkludering är ett begrepp med många användningsområden som ofta leder till missförstånd 

och förvirring enligt Ryndak, Lewis och Billingsley (2010, s. 101). Ryndak, Lewis och 

Billingsley (2010, s. 101) har genom en kvalitativ undersökning försökt 

definiera begreppet inkludering. Forskarna har i studien använt sig av områdesexperter 

som delat med sig av sina definitioner av begreppet inkludering i undervisningen. Resultatet 

i studien visar på sju olika definitioner, fem handlar om inkludering av individen och två 

kan ses som en filosofi (Ryndak, Lewis & Billingsley, 2010, s. 108). 
 

Första definitionen i Ryndak, Lewis och Billingsleys (2010, s. 108) studie handlar om 

placering. Oavsett vad elever har för förutsättningar placeras de i en klass 

med jämnåriga och deltar på lektioner och andra aktiviteter i den 

mån de kan. Även den andra definitionen i studien av Ryndak, Lewis och Billingsley (2010, 

s. 108) styrker att alla elever oavsett förutsättningar bör få undervisning tillsammans och 

lära i samma situationer. Detta ökar sociala interaktioner och tillgängligheten till 

klasskamrater. Biambas (2016, s. 122) definition av inkludering handlar även 

den om elevens placering och deltagande då forskaren menar att varje elev ska känna sig 

som en del av helheten. 
 

Elever ska inom den allmänna utbildningen ges det stöd och tjänster som behövs för att alla 

elever ska få sina behov tillfredsställda är den tredje definitionen i Ryndak, Lewis 

och Billingsleys (2010, s. 108) studie. Definitionen pekar på vikten av att undervisningen 

stöttar elevernas behov och olikheter samt ser till att varje elev får ut det mesta ur sin 

potential (Ryndak, Lewis & Billingsleys, 2010, s. 108) Det resulterar i en meningsfull 

individanpassad undervisning. Avramidis och Norwich (2002, s. 142) instämmer i sin studie 

och förklarar att lärare som deltagit i deras forskning inte är för total inkludering utan 

utbildningen ska passa individens behov. Avramidis och Norwich (2002, s. 142) menar även 
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att inkludering handlar om att rätt medel och stöd ska erbjudas för läraren i verksamheten. 

Det kan leda till ändrad attityd och en mer fungerade inkludering av elever (Avramidis & 

Norwich, 2002, s. 142).  
 

Vidare belyser Bešić, Paleczek, Krammer och Gasteiger-Klicperas (2016, s. 330) i sitt 

resultat att inkludering kan underlättas genom en positiv attityd hos pedagogerna. 

Även Avramidis och Norwich (2002, s. 142) lyfter den positiva attityden men menar att stöd 

och hjälp från verksamhet och hemmet bidrar till en mer positiv attityd och underlättar 

inkluderingsarbetet. Biamba (2016, s. 122) belyser också att lärarens attityd är en viktig 

förutsättning för inkludering av elever med svårigheter. Vidare beskriver Biamba (2016, s. 

122) att Sverige har kommit långt i utvecklingen av en inkluderande undervisning. Ny 

forskning från olika delar av världen kan hjälpa verksamheterna att utforma en skolgång 

som gör att elever blir en del av helheten (Biamba, 2016, s. 122).  

 

Avramidis och Norwich (2002, s. 142) belyser att arbeta inkluderande underlättas genom 

god planering och en säkerhet från läraren om vilket stöd som ska nyttjas. Ryndak, Lewis 

och Billingsley (2010, s. 108) stödjer det med sin fjärde definition av inkludering av 

individer i skolan som menar att lärarteamet ska planera, genomföra och utvärdera 

undervisning som passar varje elev i den ordinarie undervisningen. 
 

Resultatet i Flem, Torill och Gudmundsdottirs (2004, s. 96) studie visar att undervisningen 

ska bidra till en känsla av tillhörighet och delaktighet. De menar att variationen av elever i 

ett inkluderande klassrum bör ses som en tillgång och inte ett problem, samt att 

inkluderande undervisning ska ta hänsyn till elevers behov och inte dölja 

dessa. Flem, Torill och Gudmundsdottir (2004, s. 96) har genom observationer, intervjuer 

och videoinspelningar kommit fram till resultatet att inkluderande undervisning inte är att 

sära på elever, utan istället individanpassa. Forskarna menar att det är skolans uppdrag att ge 

eleverna en passande utbildning samt se till att de är inkluderade både socialt och 

akademiskt i undervisningen. Även Ryndak, Lewis och Billingsley (2010, s. 108) styrker 

detta genom den femte definitionen i deras studie som är att elever bör dela en känsla av 

tillhörighet och delaktighet i skolan och att minoriteter ska känna sig accepterade av både 

vuxna och barn i skolan. 
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Inkludering kan ses som en filosofi eller ideologi, det vill säga ett synsätt eller grundtanke 

som ska genomsyra utbildningssystemet belyser Avramidis och Norwich (2002, s. 142). De 

beskriver begreppet inkludering som en sammanställning av tankar hur undervisningen ska 

utformas för bra resultat utefter elevernas olika behov. Inkludering handlar 

enligt Avramidis och Norwich (2002, s. 142) om elevens bästa, att individen ska få 

möjlighet att vara tillsammans med de andra i klassen om det är bäst för eleven och gynnar 

utvecklingen. De stöd som eleven behöver ska flyttas till eleven i klassrummet om så är 

möjligt, istället för att flytta eleven till stödet (Avramidis & Norwich, 2002, s. 142). Att 

inkludering kan ses som en filosofi stämmer även in på de två andra definitionerna 

som Ryndak, Lewis och Billingsleys (2010, s. 109) resultat belyser. De menar att den 

vanliga undervisningen och specialundervisningen ska vara sammankopplat till ett system 

som gör det som är bäst för eleven. 
 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2009, s. 545) belyser i sin studie att begreppet 

inkludering inte finns med i svenska läroplanen för grundskolan. Forskarna menar att de 

första kapitlen om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer går 

att tolka som att skolan ska arbeta inkluderande. Göransson, Nilholm och Karlsson (2009, s. 

545) lyfter fram i sin studie att läroplanens första kapitel är tolkningsbart, men den tolkning 

de gör stämmer bra överens med hur de definierar begreppet inkludering.  

Begreppet inkludering definierar forskarna utifrån tre olika teman. Den första är  

värderingar och mål, andra organisering och placering av elever samt det tredje temat 

betydelse av kategorier för att få stöd. Denna definition ser de som en universell 

uppfattning av begreppets innebörd i svenska skolsystemet (Göransson, Nilholm & 

Karlssons, 2009, s. 543). 
 

 

5.2 Användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen med 
fokus på inkludering 

I en studie genomförd av Mølster och Nes (2018, s. 599) var huvudsakligt syfte att utforska 

förhållandet mellan inkludering och digitala verktyg som hjälp för elever med någon form 

av inlärningssvårighet. Resultatet i studien visar att 26 av 29 lärare anser att digitala verktyg 

bidrar till inkludering (Mølster & Nes, 2018, s. 607). Däremot visar resultatet även att det 

finns negativa effekter på sambandet mellan inkludering och digitala verktyg om det inte 
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används på rätt sätt. Elever med inlärningssvårigheter belyser att de känner sig utanför om 

de är de enda i klassen som använder sig av digitala verktyg. Mølster och Nes (2018, s. 609) 

menar att elever kan känna sig utanför vid användningen av individuellt anpassade digitala 

verktyg, om så är fallet är det viktigt att minimera utpekandet av dessa elever. Utifrån 

studiens resultat rekommenderar Mølster och Nes (2018, s. 609) en undervisningsdesign där 

alla elever använder datorer och inte bara de med inlärningssvårigheter (Mølster & Nes, 

2018, s. 609). 
 

Dahlströms (2018, s. 1574) kvalitativa studie resulterar att elever är positiva till att använda 

sig av datorer samt lärplattor som verktyg i skrivundervisningen. Eleverna i Dahlströms 

(2018, s. 1574) studie ser fler möjligheter att skriva med digitala verktyg än med penna och 

papper. Även Dahlström (2018, s. 1574) belyser att användningen av digitala verktyg 

gynnar alla i skrivundervisningen. Resultatet i studien visar på fyra olika 

handlingsmöjligheter med att använda digitala verktygens i skrivundervisningen som gynnar 

eleverna. 
 

Första handlingsmöjligheten i Dahlströms (2018, s. 1574–1575) studie är funktionen där 

ord och meningar markeras vid felstavning eller grammatiska fel. Elever med eller 

utan stavning- och interpunktursvårigheter blir då uppmärksammade om ett 

ord är felstavat eller om tecken saknas. Flera elever som deltagit i studien menar att det är 

lätt att fastna när de ska stava ett svårt ord, vilket blir ett hinder. Detta leder till att elevernas 

självförtroende försämras samt att motivationen försvinner hävdar Dahlström (2018, 

s. 1574–1575). Resultatet visar att användningen av digitala verktyg i skrivundervisningen 

möjliggör för elever att skriva längre texter (Dahlström, 2018, s. 1574–1575). Dunn 

& Sweeney (2018, s. 864–866) lyfter att användningen av rättstavningsprogram gör det 

lättare för elever i svårighet att få hjälp att korrigera sig själva. 
 

Dahlström (2018, s. 1575) menar att elever lätt kan ändra i sin text utan att det syns minskar 

rädslan att göra misstag. Dahlström (2018, s. 1575) betonar ändringsmöjlighet som den 

andra handlingsmöjligheten i studien av att använda digitala verktyg i 

skrivundervisningen. Fördelen med att lätt kunna ändra i sitt arbete som är skapat med 

digitala verktyg betonar även Sorensen och Andersen (2017, s. 54) i 

sin studie. Användandet av digitala verktyg är väldigt betydelsefullt eftersom det är 

lättare och tydligare, än att lägga tid och energi på att klippa och klistra (Sorensen & 
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Andersens, 2017, s. 54). Resultatet i Dunn och Sweeneys (2018, s. 864–866) studie visar att 

digitala verktyg är ett bra medel i skrivundervingen men betonar även vikten av en 

balanserad undervisning, där penna och papper inte helt ska väljas bort utan kan användas i 

annat arbetsområde. Eleverna i studien upplever glädje med att skapa texter med digitala 

verktyg, till och med eleverna som inte har varit motiverade tidigare (Dunn & Sweeney, 

2018, s. 864–866). Eleverna i Dahlströms (2018, s. 1575) studie upplevde det även som 

fördelaktigt att texterna blev utseendemässigt lika. 
 

Den tredje handlingsmöjligheten är det digitala verktygets berättarförmåga, 

en funktion som spela upp utvalt stycke eller bokstav. Dahlström (2018, s. 1575) betonar att 

flera elever uppskattade att få sin text uppläst för sig själv eller för andra. Fokus läggs då på 

handlingen och inte på textens utseende eller stavning vilket eleverna som deltog i studien 

såg positivt på (Dahlström, 2018, s. 1575). Även Sorensen och Andersen (2017, s. 54) 

poängterar i sitt resultat att program som läser upp texten är ett vanligt förekommande 

hjälpmedel i grundskolor men det varierar hur verktygen används. 
 

Andersen och Sorensen (2017, s. 54) betonar det positiva med att elever med svårigheter 

kan ta en annan roll när det arbetar digitalt. De blir mer delaktiga och bidrar mer med 

innehållet i texten (Andersen & Sorensen 2017, s. 54).  Underlätta och möjliggöra 

skrivundervisningen för elever med finmotoriska svårigheter nämner Dahlström (2018, 

s. 1575–1576) som den sista handlingsmöjligheten i sin studie. Eleverna som deltagit i 

Dahlströms (2018, s. 1575–1576) studie upplever att färre behöver hjälp av läraren då de 

vågar testa själva. Även studien av Sorensen och Andersen (2017, s. 57 – 58) lyfter fram att 

elever med svårigheter i skrivundervisningen var positiva till att använda digitala verktyg 

eftersom de kunde arbeta mer strukturerat. Användningen av digitala verktyg gör det lättare 

och säkrare för elever med svårigheter att styra sitt lärande (Sorensen & Andersen 2017, s. 

57).  
 

Dahlström (2018, s. 1576) avslutar sin studie med att lyfta fram att alla elever och inte bara 

elever med svårigheter kan få användning av de olika handlingsmöjligheterna som skapas 

av digitala verktyg i skrivundervisningen. Takala (2013, s. 20) lyfter fram 

en undervisningsmetod som gynnar alla elever men speciellt elever med 

svårigheter. Metoden heter “reading through writing” där fokus är att skriva digitalt i 

skrivundervisningen snarare än att skriva för hand. Resultatet visar att metoden ökar 
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jämställdheten och självförtroendet hos eleven eftersom de kan skriva på sin egen nivå 

(Takala, 2013, s. 20). Studien visar att metoden kan hjälpa elever med svårigheter att 

utrycka sig. Det är också en metod som motiverar livliga elever samt minimerar 

skillnaderna mellan eleverna. Studien visar att eleverna finner glädje och en känsla av att 

alla elever lyckas trots dess olika kunskapsnivåer (Takala, 2013, s. 20). Studiens resultat 

indikerar på att metoden verkar vara ett bra tillägg till de olika strategier som behövs för att 

alla elever ska lära sig skriva (Takala, 2013, s. 22). 

 

 Att känna sig inkluderad är viktigt för varje elev och det handlar om att känna trygghet och 

säkerhet i sitt inlärningsarbete menar Sorensen och Andersen (2017, s. 57). Forskarna 

har kommit fram till att digital teknik kan fungera som ett hjälpmedel för att göra det 

möjligt att inkludera elever med svårigheter genom att synliggöra vad de redan kan och vet 

(Sorensen & Andersen, 2017, s. 57–58). I användandet av digitala verktyg i 

skrivundervisningen har läraren en viktig roll (Mølster & Nes, 2018, s. 

609).  I Bešić, Paleczek, Krammer och Gasteiger-Klicpera (2016, s. 335) studie 

samt Sorensen och Andersens (2017, s. 57-58) studie belyser de vikten av att läraren har 

kunskap om huruvida verktygen bidrar till att eleverna blir inkluderade i undervisningen 

eller inte. Sorensen och Andersen (2017, s. 57) betonar även vikten av att lärare utnyttjar 

verktygen på rätt sätt för att göra det möjligt för eleverna att känna sig inkluderade. 

Eleverna ska känna sig värdefulla och som en bidragande medlem i en grupp där de får 

samarbeta, föra dialoger och bygga kunskap (Sorensen & Andersen, 2017, s. 57). Mølster 

och Nes (2018, s. 609) menar också att i användandet av individuellt anpassade digitala 

verktyg är det viktigt med kompetenta lärare. Forskarnas resultat visar att välutbildade lärare 

använder digitala verktyg mer än outbildade lärare. Trots detta har även många av de 

utbildade lärarna begränsade kunskaper om digitala verktyg och ofta handlar det om en 

obalans mellan tillgången till teknik och lärarnas kompetens att använda den (Mølster & 

Nes, 2018, s. 609). Lärarna som deltagit i Dunn & Sweeney (2018, s. 864–866) studie är 

positiva till att använda digitala verktyg i skrivundervisningen.  



20 
 

6. Diskussion 

I första avsnittet (6.1) diskuteras studiens metod. I andra avsnittet (6.2) diskuteras studiens 

resultat med anknytning till studiens syfte och frågeställningar. I det sista 

avsnittet (6.3) presenteras tankar kring vidare forskning inom ämnet. 
 

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien började med en informationssökning som utgick från syftet och 

frågeställningarna. Sökning via söktjänsterna gav ett begränsat antal träffar där 

ett fåtal vetenskapliga artiklar var relevanta för studien. Via söktjänsterna var det svårt att 

hitta den mängd relevanta artiklar som behövdes. Vidare granskades de funna artiklarnas 

referenser för att hitta nya publikationer. Den metoden 

kallas kedjesökning vilket var en framgångsrik metod i sökningen och många 

relevanta publikationer hittades. En svårighet med kedjesökningar var att hitta primärkällan 

samt att veta vilken typ av publikation det var och om den uppfyllde kriteriet att vara peer-

reviewed.  
 

Litteraturstudien innehåller både styrkor och svagheter. Studiens styrka är att artiklarna 

visar på samma resultat vilket gör studien mer trovärdig. ytterligare en styrka är att de valda 

publikationerna kommer ifrån olika länder vilket styrker att resultatet är detsamma i olika 

delar av världen. En svaghet som studien har är bristen på tidigare forskning som berör 

inkludering i kombination med digitala verktyg i skrivundervisningen. Ytterligare 

en svaghet är att inkludering är ett begrepp med många definitioner, vilket gjorde det svårt 

att hitta publikationer om digitala verktyg i skrivundervisningen som specifikt använder 

begreppet inkludering. Även skolors resurser och tillgång till att använda digitala 

verktyg för skrivundervisningen är relativt nytt i flera verksamheter. De vetenskapliga 

artiklar som studien grundar sig på använder även andra begrepp än inkludering. För att 

bestämma om dessa ord var synonymer till inkludering, har en del av 

litteraturstudien bestått av att tolka vad inkludering innebär. Den engelska översättningen på 

inkludering är inclusion vilket inte alltid definieras likt. Alla artiklar har granskats noggrant 

för att säkerställa att begreppet inclusion har den betydelse som berör syftet av studien. De 

vetenskapliga publikationerna som finns med i litteraturstudien är skrivna på 

engelska. Engelska är inte vårt modersmål vilket kan ha påverkat tolkningen av 
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källorna. Litteraturstudiens resultat hade till stor sannolikhet inte blivit detsamma om ett 

större urval gjorts. Utifrån de urval som gjordes visar litteraturstudien att inkludering kan 

ske med hjälp av digitala verktyg i skrivundervisningen. De kanske inte hade varit fallet om 

ett annat urval gjorts.  

 

Det aktiva letandet efter forskning som var relevant för studiens syfte kan ha påverkat 

tolkningen av litteraturen. För att säkerhetsställa att forskningen var relevant för studiens 

syfte lästes artiklarna av oss båda för att se om den tolkades på samma sätt. Ytterligare 

resultat till studien hade kunnat införskaffats genom en fältstudie där lärare blev intervjuade 

för att se hur de tolkar inkluderingsbegreppet samt hur de arbetar med digitala verktyg i 

skrivundervisningen. En annan metod för att finna ytterligare forskning kring syftet hade 

varit att försöka kontakta Claes Nilholm som är insatt i ämnet för att få svar på eventuella 

frågor som berör studiens syfte. Claes Nilholm är en svensk forskare och professor i 

pedagogik som kontinuerligt dök upp i sökandet efter relevant information i 

litteraturstudien. Han bedriver forskning kring definitionen samt tillvägagångssätt 

för inkludering i skolan och undervisningen. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur tidigare forskning berör relationen mellan 

inkludering och användandet av digitala verktyg i skrivundervisning i årskurs F-

3. Litteraturstudiens resultat visar att det finns flera olika definitioner av inkludering, men 

många liknar varandra. Alla forskare i de valda publikationerna är överens om att digitala 

verktyg i skrivundervisningen bidrar till inkludering. Studiens resultat visar på olika 

arbetssätt som inkludering kan ske i undervisningen. Resultatet i studien visar att utpekning 

av den som använder digitala verktyg bör undvikas (Mølster & Nes, 2018, s. 609). Flera av 

forskarna drar slutsatsen att det beror på lärarens kompetens huruvida digitala verktyg 

i skrivundervisningen kan inkludera (Bešić, Paleczek, Krammer & Gasteiger-Klicpera, 

2016, s. 335; Sorensen & Andersens, 2017, s. 57-58; Mølster & Nes, 2018, s. 609). 

 

Inkluderingsbegreppets olika definitioner 

Det framgår i resultatet att Ryndak, Lewis och Billingsley (2010, s. 101) menar att 

inkludering ofta skapar förvirring och att begreppet har många användningsområden. Trots 

att många definitioner av inkludering i litteraturstudien liknar varandra är ingen 
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definition exakt den andra lik vilket är problematiskt. Biamba (2016, s. 122) samt Ryndak, 

Lewis och Billingsley (2010, s. 101) menar att det handlar om elevens placering i 

undervisningen. Andra menar att det handlar om elevens egen känsla av tillhörighet och 

delaktighet (Flem, Torill  & Gudmundsdottirs, 2004, s. 96). Vidare finns det forskare som 

menar att inkludering snarare är en filosofi eller ideologi (Avramidis & Norwich, 2002, s. 

142; Ryndak, Lewis & Billingsley, 2010, s. 101). 
 

Enligt oss är det problematiska med begreppet inkludering inom skolan att det har så många 

olika definitioner och tolkningar. Det finns heller ingen färdig mall för hur inkludering ska 

arbetas med eftersom inkludering ofta handlar om huruvida eleven känner sig inkluderad 

eller inte. Det kan vara svårt att veta på grund av att varje elev är unik och känner olika 

saker. Avramidis och Norwich (2002, s. 142) samt Ryndak, Lewis och Billingsley (2010, s. 

101) visar i resultatet att inkludering bör innebära att göra det som är bäst för eleven 

och som gynnar elevens utveckling. Det svåra enligt oss blir att avgöra vad som är bäst för 

eleven. Bara för att eleven är en del av en klass med elever i samma ålder känner de sig som 

en del av helheten då? Inkludering för oss har en positiv klang och är något som bör strävas 

efter. Om inkludering handlar om elevens placering, är det kanske inte alltid positivt och 

elevens bästa att placera eleven i den klass med elever som är lika gamla. Det kanske bidrar 

till att eleven är på en helt annan nivå än sina klasskompisar och inte alls känner sig 

inkluderad. I vår kommande lärarroll anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till elevens 

bästa samt elevens egen känsla när vi bestämmer vad begreppet inkludering innebär för oss 

och var vi placerar eleven.  

 

 

 

Inkludering i läroplanen 

Något intressant som Göransson, Nilholm och Karlsson (2009, s. 545) uppmärksammar i sitt 

resultat är att begreppet inkludering inte finns med i läroplanen. Vår tanke är att det kan 

bero på att begreppet är så pass komplext och ingen egentligen vet vad det innebär eller hur 

det ska arbetas med, eftersom att känna sig inkluderad är individuellt från elev till elev. Det 

går heller inte att mäta eller kontrollera om en elev känner sig inkluderad mer än att prata 

med eleven själv. Trots att inkluderingsbegreppet inte nämns i läroplanen tolkar vi precis 

som Göransson, Nilholm och Karlsson (2009, s. 545), att de första kapitlen i läroplanen kan 

tolkas som inkludering. Det eftersom skolan ska arbeta för en likvärdig utbildning samt att 
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skolan ska anpassa undervisningen efter elevernas behov och olikheter. Vidare tror vi 

att kapitlen är formulerade så de komplexa begreppet inkludering kan undvikas eftersom det 

kan tolkas på olika sätt. Genom att tydliggöra skolans riktlinjer reduceras utrymmet för 

olika tolkningar än om begreppet inkludering förekommit. 

 

Gynnar alla i skrivundervisningen 

Takala (2013, s. 20) belyser en metod som stödjer läroplanens mål och syfte genom 

att skapa en undervisning som når alla elever oberoende på deras olika kunskapsnivåer. 

Denna metod anser vi riktar sig mot målen för skrivundervisning med hjälp av digitala 

verktyg samt den likvärdiga skolans utgångspunkt där undervisningen ska anpassas utefter 

varje elevs förutsättningar och behov. Metoden som Takala (2013, s. 20) beskriver är en 

metod som gynnar alla elever i skrivundervisningen. Även Dahlström (2018, s. 1576) lyfter 

att alla elever kan få nytta av handlingsmöjligheterna som nämns i hennes resultat. Vi 

tror att det är fördelaktigt i vår kommande undervisning med ett arbetssätt där elever inte 

behöver delas ifrån sin resterande klass. Istället bör vi hitta arbetssätt där eleverna kan 

inkluderas och arbeta på sin individuella nivå. Genom att använda digitala verktyg som 

metod gynnas alla elever och inte bara de som har svårigheter, det kan leda till att elever 

med svårigheter behov kan slippa känna sig utpekade. Lundin (2017, s. 46) menar att det 

inte är till fördel att fokusera på att elever ska få en diagnos utan att istället fokusera på 

elevens behov. Vår uppfattning är att vissa lärare väntar på att elever ska få en diagnos 

istället för att direkt möta elevers olika behov. Eftersom alla elever är unika och lär på sitt 

sätt anser vi att det är fördelaktigt att undervisa på flera olika sätt. Digitala verktyg kan vara 

en givande undervisningsform för de elever som lär sig bäst på det sättet, oavsett om det 

gäller elever med svårigheter eller inte. 
 

Penna eller digitalt verktyg 

Vi anser att utpekandet av elever med svårigheter skulle kunna undvikas helt om en 

varierad undervisning sker med olika undervisningsformer, där eleverna själva får välja om 

de vill använda penna eller digitalt verktyg så de kan arbeta på sin egen nivå. Något som vi 

anser vara viktigt att ha i åtanke i vår kommande yrkesverksamhet är vad syftet med arbetet 

är. Är syftet att skriva berättelser är det fördelaktigt att använda sig av ett digitalt verktyg 

eftersom Nordmark (2018, s. 6) menar att det är mindre energikrävande att skriva på ett 

digitalt verktyg än med penna. Resultatet visar även att eleverna skriver längre texter när de 

skriver digitalt (Dahlström, 2018, s. 1574–1575). Däremot visar resultatet att penna inte ska 
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väljas bort helt utan kan vara en fördel i en annan del av skrivundervisningen (Dunn 

& Sweeneys, 2018, s. 864–866). I det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2019, s. 

258) står det att elever ska bekanta sig samt skriva med både penna och digitala verktyg. I 

de granskade publikationerna finner vi inget svar på om penna eller digitalt verktyg är mest 

fördelaktigt i skrivundervisningen, utan precis som resultatet av litteraturstudien pekar på är 

det variationen av olika verktyg det som gynnar elevers skrivutveckling mest. Däremot visar 

litteraturstudien på ett flertal sätt som digitala verktyg kan stötta elever med svårigheter och 

hur dessa kan användas i undervisningen, för att få fler elever delaktiga och inkluderade i 

den ordinarie skrivundervisningen. 
 

Lärarens kompetens 

Något som är intressant är att resultatet visar att fler forskare belyser betydelsen av lärarens 

kompetens när det kommer till att inkludera med hjälp av digitala verktyg i 

skrivundervisningen. Mølster och Nes (2018, s. 609) har kommit fram till att utbildade 

lärare använder digitala verktyg mer än outbildade. Vi har en tanke att det kan bero på att 

det är viktigt att känna sig trygg i användningen av digitala verktyg för att de ska användas 

på rätt sätt. Däremot menar Mølster och Nes (2018, s. 609) att även utbildade lärare har 

begränsande kunskaper kring digitala verktyg. Vår uppfattning är att det kan bero på att 

trots tillgången till digitala verktyg så används de inte på rätt sätt. Resultatet lyfter fram 

vikten av rätt kunskap om verktygen för att kunna inkludera 

(Bešić, Paleczek, Krammer & Gasteiger-Klicpera, 2016, s. 335; Sorensen & Andersens 

2017, s. 57–58). Om de digitala verktygen inte används på rätt sätt av en kompetent lärare 

kan det leda till effekter som kan påverka elevens utveckling negativt (Regeringen, 2017, s. 

8,11). Lärarens digitala kompetens är av stor vikt i undervisningen är något vi kommer ta 

med till vår framtida lärarroll. Vi anser att digitala verktyg endast kan inkludera om 

de stöttar elevernas utveckling och om de själva känner att de får lyckas. Sker inte det så 

används inte de digitala verktygen på ett fördelaktigt sätt. För precis som Sorensen och 

Andersen (2017, s. 57) lyfter i resultatet ska eleverna känna sig värdefulla och att de får 

samarbeta och föra dialoger i en grupp. Endast om lärarna är kompetenta och ser sina elever 

kan inkludering ske, med eller utan digitala verktyg.  
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6.3 Vidare forskning 

Ytterligare forskning bör bedrivas huruvida digitala verktyg i skrivundervisningen 

inkluderar eftersom vi anser att det är ett aktuellt ämne med begränsad forskning. Detsamma 

gäller forskning kring definitionen av inkludering. Kanske vore det fördelaktigt med 

en universell definition av begreppet för att undvika vida tolkningar. Alla forskare i de 

valda publikationerna var överens om att digitala verktyg bidrar till inkludering, därför 

kan ytterligare forskning behöva ske kring huruvida digitala verktyg skulle kunna bidra till 

att elever känner sig exkluderade. Eftersom resultatet i litteraturstudien visar hur väsentlig 

lärarens kompentens är för att inkludering ska fungera, kan vidare forskning behövas kring 

hur lärare ska utbildas bättre i de olika digitala verktygen så de används på ett gynnsamt 

vis. Det är viktigt med både lärares erfarenheter kring hur de arbetar inkluderande i 

skrivundervisningen med digitala verktyg och hur de anser att det fungerar. Även forskning 

kring huruvida känner sig som en del av helheten eller inte i arbetet med digitala verktyg i 

skrivundervisningen behövs. 
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Bilaga 1 

 

Översikt över analyserad litteratur. 

Författare 

Titel 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Land 
 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Resultat Inkludering Digitala 

verktyg 

Avramidis Elias 

& 

Norwich Brahm 

Teachers' attitud

es towards integr

ation / inclusion: 

a review of the lit

erature 

 

Vetenskaplig 

artikel 

2002 

 

Storbritannien 
 

Syftet med studien är att 

granska den stora 

mängden litteratur om 

vanliga lärares 

inställning till 

integration och 

inkludering. 

Denna artikel 

granskar en stor 

mängd forskning 

och undersöker 

därmed en mängd 

faktorer som kan 

påverka lärarens 

acceptans av 

inkluderings-

principen. 

Analyserna visade bevis 

på positiva attityder, 

men inga bevis för 

acceptans av en total 

inkludering eller "noll 

avvisa" strategi för 

specialundervisning. 

Lärarnas attityder visade 

sig starkt påverkas 

av svårighetsgraden av 

det funktionshindrades  

tillstånd. 

× 
 

 

Bešić Edvina, 

Paleczek Lisa, 

Krammer 

Mathias, 

Gasteiger-

Klicpera Barbara 

 

Inclusive 

practices at the 

teacher and class 

level: the 

Syftet är att undersöka i

nkludering på klassnivå 

och belysa aktuella  

hinder och bästa  

övningarna för fyra  

områden för inkludering 

(1) lärares attityder; 

(2) samundervisning; 

(3) individualiserad instr

uktion; och (4) klassrum

För att uppfylla  

forskningsmålet 

samlades data in 

via  

semistrukturerade 

expertintervjuer. 

De olika  

perspekterna  

möjliggör, enligt  

de intervjuade  

personernas  

Resultaten visade att för 

att inkluderings-

processen ska bli  

framgångsrik är positiva

 inställningar till  

inkludering av barn 

med särskilda  

utbildningsbehov  

kritiska. 

× 
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experts’ view 

 

Vetenskaplig  

tidsskrift 

 

2016 

ssammansättning. 
 

nuvarande  

ställning, 

en mer åtskådlig  

bild av 

praxis på lärare /  

klassnivå. Totalt  

genomfördes 25  

intervjuer. 

Biamba,  

Cresantus 

 

Inclusion and  

classroom  

practices in a 

Swedish school: 

A case study of a 

school in 

Stockholm 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

2016 

 

Sverige 

Syftet med artikel är att 

diskutera resultatet från 

undersökning som 

studerar sambanden 

mellan inkludering i 

klassrummet inom 

grundskolan i Sverige. 

Kvalitativ studie 

som gjorts genom 

observationer i 

klassrummet och 

intervjuer av lärare 

samt rektor. 

Resultatet visar på 

samhällskampen kring 

inkludering i skolorna. 

Att lärarna vill inkludera 

alla barn men har svårt 

att hjälpa barn som har 

behov av speciellt stöd 

att hänga med i 

helheten. Att det är 

lärarens attityd och 

kompetens som har en 

avgörande roll. 

× 
 

 

Dahlström  

Helene 

 

Digital writing 

tools from the 

student 

perspective 

Access, 

Syftet med denna studie 

var att  

förstå och diskutera 

förhållandet mellan 

studenternas digitala 

åtkomst, studenternas 

upplevda utdelning med 

digitalt skrivande. 

De använda  

metoderna var 

en statistisk  

undersökning och 

kvalitativa  

intervjuer. 

Sex klasser från  

fem olika skolor  

Enligt elevernas  

beskrivningar gjorde  

digitalt skrivande att alla

 texter blev läsbara,  

oavsett vilken student  

skrev texten. 

Det kan betyda att när  

du skriver digitalt var 

× 
 

× 
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affordances, and 

agency. 

 

Akademisk 

journal 

 

2018 

 

Sverige 

som ligger i en  

kommun mitt i  

Sverige valdes till 

en informantgrupp

. 

det inte möjligt att se 

om någon hade  

stavsvårigheter eller  

visste när användning  

skiljetecken ska ske,  

eftersom texterna ser  

desamma ut. Om 

en elev hade 

problem på grund av  

svag motorik, kunde de 

också skriva så mycket  

som de andra  

studenterna om 

de ville, enligt eleverna. 

Några studenter sa också

 att skriva digitalt kan  

leda till att mindre hjälp 

behövs av läraren, för  

exempel hjälp med  

stavning. 

Dunn, Jill; 

Sweeney, Tony 

 

Writing and 

iPads in the 

early years: 

Perspectives 

from within the 

classroom 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

Undersökning syftade 

till att samla 

grundskolelärares och 

barns åsikter om att 

använda iPads för att 

undervisa 

kompositionsskrivande 

och hur detta skrivs 

skilde sig från att 

använda papper och 

pennor. 

data användes 

tematisk analys för 

att identifiera, 

analysera och 

rapportera teman 

inifrån data. 

Alla deltagare 

rapporterade om 

fördelarna med att 

använda iPads för att 

undervisa 

kompositionsskrivning. 

Dessa inkluderade kul 

och njutning, större val 

och kreativitet, värdet av 

multimodal 

kommunikation och 

hjälp med stavning 

 
× 
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2018 

 

Irland 

Flem Annlaug 

Moen Torill  & 

Gudmundsdottir 

Sigrun 

 

Towards 

inclusive 

schools: a study 

of inclusive 

education in 

practice 

 

Vetenskaplig  

artikel 

 

2004 

 

Norge 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur en 

lärare lyckas inkludera 

elever med särskilda 

behov i ett vanligt 

klassrum. . 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

hjälp av 

observationer, 

videoinspelningar 

och intervjuer. 

Det faktum att stor 

variation finns i 

inkluderande skolor bör 

betraktas som ett 

positivt inslag snarare än 

som ett problem. Det 

grundläggande syftet 

med inkluderande 

skolgång är att ta hänsyn 

till barnens 

inlärningsbehov; 

skillnader får inte döljas 

eller förnekas, snarare 

de bör föras in i det 

öppna och synliga. 

× 
 

 

Göransson,  

Kerstin 

; Nilholm, Claes 

; Karlsson, 

Kristina 

 

Inclusive educati

on in Sweden? 

A critical  

analysis 

 

2009 

När det gäller elever 

som är i behov 

av särskilt stöd betraktas 

ibland Sveriges 

grundskolesystem som 

ett enspårssystem. Den 

här artikeln analyserar 

och kritiskt diskuterar 

aktuell policy och praxis 

på olika nivåer i 

Sveriges 

grundskolesystem för 

Analysen spårar 

tre teman på 

nationell och 

kommunal nivå: 

(1) värderingar 

och mål; (2) 

organisering och 

placering av 

elever; och (3) 

betydelse av 

kategorier för att 

få stöd. 

Flera slutsatser görs: (1) 

statlig politik lämnar 

mycket utrymme för 

tolkning på kommun- 

och skolnivå, och detta 

resulterar i en 

omfattande variation; 

(2) Den svenska 

statspolitiken är inte så 

inkluderande som ofta 

sägs; (3) firandet av 

skillnad verkar vara 

× 
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Sverige dessa elever.  

 

 
 

svårt att uppnå; (4) 

Lärandemål kan vara ett 

dubbelkantigt svärd när 

det gäller inkludering; 

och (5) de flesta elever 

tycks ha deltagande i 

skolan, och i ett 

internationellt 

perspektiv verkar 

svenska klassrum i stort 

sett vara demokratiska. 

Mølster Terje *, 

Nes Kari 

 

To What Extent 

Does 

Information and 

Communication 

Technology 

Support 

Inclusion in 

Education of 

Students with 

Learning 

Difficulties? 

 

Vetenskaplig arti

kel 

2018 

Norge 
 

Den huvudsakliga 

avsikten med denna 

studie är att utforska 

förhållandet mellan 

informations- och 

kommunikationsteknik 

(IKT) och inkludering. 

Den här artikeln  

hänvisar till  

undersökningsdata

 från  

studenter och  

lärare samt  

observationer och 

intervjuer i  

klassrummet. 

Datainsamlingen  

skedde främst 201

3– 2014. Urvalet i  

undersökningen 

är fyra grupper av 

barn 

(med och utan  

special-

undervisning. 

Cirka 20% av eleverna 

med SEN säger att de 

känner sig 

stigmatiserade med 

hjälp av en dator om de 

är de enda som gör det. 

Stigmatiserings-

processer påverkar 

självkänsla och lärande 

negativt, vilket 

undergräver inkludering. 

× 
 

× 
 

Ryndak Diane 

Lea, Jackson 

Lewis 

Studien undersökte hur 

experter inom 

inkludering i skol för 

Som en del av en 

större studie 

ombads författare 

Sju teman uppstod 

som innehöll 

respondenternas 
× 
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& Billingsley Fel

ix 

Defining School 

Inclusion for 

Students With M

oderate 

to Severe Disabil

ities: What Do 

Experts Say? 

Vetenskaplig 

artikel 

2010 

United states  
 

elever med måttlig till 

svår 

funktionsnedsättning def

inerade begerppet. 

till relevant 

litteratur att lämna 

in sin definition av 

skolans 

inkludering. 

Innehållet i dessa 

definitioner 

analyserades med 

kvalitativ metod, 

definitioner av skolans 

inkludering. Av dessa 

teman relaterade fem till 

inkludering av enskilda 

studenter 

med måttliga till 

allvarliga 

funktionsnedsättningar, 

och de återstående två 

teman relaterade till 

inkludering som 

en filosofi. 
 

Sorensen Hanne 

& Andersen, 

Elsebeth 

 

Strengthening In

clusion of Learne

rs With Attention

 Difficulties Thro

ugh Interventions

 With Digital Tec

hnology In Proce

sses of Productio

n 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

2017 

 

Danmark 
 

Syftet med denna studie 

är att undersöka digital 

tekniks potential att 

stärka delaktigheten och 

inkluderingen av elever 

med utvecklande samt 

fokuseringssvårigheter i 

det vanliga 

klassrummet. 

Kvalitativ studie. 

I studien deltog 46 

lärare med deras 

upplevelse i 

användningen av 

digitala 

verktyg. Datan sa

mlades in genom 

deras 

beskrivningar i 

intervjuer, 

blanketter och 

seminarium. 56 

elever med 

svårigheter var 

delaktiga och 

undersöktes i 

studien. 
 

Studiens resultat visar 

på att elever med 

svårigheter frodas med 

hjälp av digitala 

verktyg. Digital teknik 

verkar fungera som ett 

hjälpmedel att göra det 

möjligt att inkludera 

elever med svårigheter 

genom att synliggöra 

vad de kan och vet. 

Studien visar också att 

genom att använda 

digitala hjälpmedel ger 

de eleverna en möjlighet 

att känna sig värdefull, 

deltagande och 

inkluderad i en grupp 

där de får samarbeta och 

föra en dialog. Slutligen 

× × 
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är resultatet att 

pedagogiska strategier 

och insatser med digital 

teknik är en värdefull 

del i inkluderingen av 

elever med utvecklande 

samt 

fokuseringssvårigheter i 

den vanliga skolan. 
 

Takala, Marjatta 

Teaching readin

g through writin

g. Support for 

Learning 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

2013 

 

Finland 

Denna studie diskuterar 

metoden 

“reading through writing

”. Den metoden baserar 

sig på att använda dator 

att skriva på snarare än 

att skriva förhand. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Ett frågeformulär 

skickades ut till 30 

lärare. Där 22 

stycken svarade. 

De iakttog och 

intervjuade den 21 

lärare och 68 

elever. 

Resultatet av studien 

visar att det är en bra 

metod som inspirerar 

elever att skriva samt 

utvecklar 

kommunikationsfärdigh

eter. Metoden passar 

elever med individuella 

behov. Det visar sig vara 

en inkluderande metod 

som kan främja 

individualisering i 

klassrummet eftersom 

ingen behöver lämna 

rummet. Metoden gör 

det även möjligt för 

eleverna att skriva på sin 

nivå vilket ökar 

självständigheten och 

jämlikheten då eleven 

själv kan bestämma 

vilken nivå den ska 

arbeta på. 
 

× 
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