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Wizkids har blant annet utviklet AppWriter som er et lese- og 

skriveverktøy som har vært på markedet siden 2012. 

AppWriter har i dag hjulpet over 1 million unike brukere i hele 

Skandinavia og England, og anvendes bl.a. av Narvik, Lillesand, 

Gjesdal og Hamar kommune.

Da vi i 2017 åpnet opp et nytt kontor i Norge følte vi at det 

manglet norske studier relatert til lese- og skrivevansker. 

Derfor valgte vi i samarbeid med Opinion, et uavhengig 

markedsanalysebyrå, å utføre denne undersøkelsen.

HVEM ER VI? 
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FORMÅLET MED 
UNDERSØKELSEN

Hvem har tilgang til lese- og skriveteknologi (LST) i dag? På hvilke klas-

setrinn blir LST ofte introdusert? Hva er de største utfordringene med 

nåværende LST? Hvilke “overlevelsesstrategier” blir brukt av elever med 

lese-og skrivevansker? I hvor høy grad føler norsklærere seg rustet til å støtte elevene 

som har utfordringer? 

Denne e-boken baserer seg på en undersøkelse gjort av Opinion på vegne av Wiz-

kids. Undersøkelsen utforsket bruken av LST på skolene i Norge i dag. Den ble gjen-

nomført mai 2020 med 250 norsklærere som respondenter. Lærerne i undersøkelsen 

jobber som lærere på barne- og ungdomstrinnet (1.-10.klasse) fordelt i hele Norge. 

Norsklærere ble valgt ut som målgruppe ettersom det er de som oftest er tettest på 

elever som bruker lese- og skriveteknologi aktivt.

I undersøkelsen, og i denne e-boken, defineres lese- og skrivevansker slik: “Lese- og 

skrivevansker er en fellesbetegnelse på vansker med å tilegne seg tekst og/eller å 

skriftlig formulere et budskap” (Lindqvist, 2016). I vår kontekst omfatter begrepet 

elever med dysleksi, fremmedspråklige og elever som ligger under det generelle 

lese- og skrivenivået i klassen.

E-bokens formål er å belyse hva slags tanker lærere har om LST på skolene i dag,

og hvordan deres utfordringer kan bli løst. Dette både internt på skole- og kom-

munenivå, men også ved samarbeid med eksterne aktører. Lese- og skriveteknologi 

kan defineres som programmer og funksjoner som elever kan bruke som redskap til 

lesing og skriving (Refvik, 2019).
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UNDERSØKELSEN: 
ET OVERBLIKK
Ord som beskriver oppfatningen av lese- og skrivevansker:
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DE 3 VIKTIGSTE HOVEDFUNNENE 
FRA UNDERSØKELSEN

I de neste kapitlene utdypes de forskjellige funnene i mer detalj. 
Bruk innholdsfortegnelsen på side 2 for å klikke deg gjennom 
e-boken.

1

2

3

LST oppleves å ha posi-
tive effekter.

Den største barrieren 
mot LST er å få elevene 
til å bruke det.

49% av norsklærere 
føler seg ikke rustet til å 
støtte egne elever.
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KORT OM 
UTVALGET
Målgruppen
Norsklærerne er utvalgt tilfeldig fra Norstats panel på omtrent 80.000 

personer i Norge.  

Fordeling på kjønn, region og alder er vist i diagrammet nedenfor. 
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Undervisningstrinn
Som diagrammet viser jobber mesteparten av norsklærerne med elever fra 

1. til 10. klasse.

Videregående

Annet

2%

1%

1.-4. klasse

47 %

46%

25%

5.-7. klasse

8.-10. klasse
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Fag som norsklærere også underviser i
Undersøkelsen viser at mange av norsklærerne også underviser i flere andre 

fag, f.eks. i matematikk og naturfag.

Norsk

Engelsk

Gym

IKT

KRLE

Matematik

Naturfag

Annet

100%

57%

43%

33%

60%

71%

58%

45%

n= 250 ? Hvilke trin underviser du på?

Matematikk
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KAPITTEL 1 
Overlevelsesstrategier blant elever 
med lese- og skrivevansker

MEST BRUKTE OVERLEVELSESSTRATEGIER:

- Å bruke andre former for kommunikasjon enn skriving (66%)

- La andre gjøre skrivearbeidet ved gruppearbeid (60%)

- Ungdomstrinnet: Unngår deltakelse i undervisningen (11%)

Et av hovedfunnene fra undersøkelsen 

er at to av tre elever med lese- og 

skrivevansker uttrykker seg ved å 

bruke andre former enn skriving. Samtidig 

viser det seg at hele tre av fem lar andre gjøre 

skrivearbeidet ved gruppearbeid. Dette viser hvor mye elever med lese- og 

skrivevansker vegrer seg for både å lese og produsere tekst, men også at til-

retteleggingen på skolen fortsatt ligger et stykke bak det nivået man ønsker 

å være på.

Det at de fleste elever med lese- og skrivevansker velger å unngå skrivear-

beid ved å forflytte ansvaret på noen andre eller unngå å skrive er et kjent 

problem. Dette er såkalte overlevelsesstrategier de bruker for å kunne klare 

seg gjennom skolehverdagen. Et annet funn, som er spesifikt for elever med 

lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet, er at de unngår deltakelse i un-

dervisningen. Gitt disse funnene er det tydelig at problemer relatert til lese- 

og skrivevansker bør håndteres tidlig. Jo lengre eleven må håndtere disse 

problemene selv, jo større vanskeligheter får eleven. Dette er også støttet av 

forskningen innen feltet (Lesesenteret, 2016). 

66% uttrykker 
seg ved å bruke 
andre former enn 
skriving!
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Uttrykker seg ved å ruke andre former enn skriving

La andre gjøre skrivearbeidet ved gruppearbeid

Fravær fra undervisning i skriftlige fag

Annet, noter

Unngår/unnviker å jobbe

Usikker/vet ikke

Gir opp/blir stille

Jobber hardere

Ordgjetting/lærer utenat

66%

60%

11%

6%

1%

0,4%

9%

7%

3%

- Skriver korte svar og minst mulig

- Later som de leser ved stillelesing eller langlesingsoppgaver

- Flyter på hjelp fra lærer/andre

- Sier ordene “jeg kan ikke”

- Skriver lydrett

- Leser tekst med hjelpemidler

- Anvender hjelpemidler som et “retteprogram”
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Uttrykker seg ved å bruke andre former enn skriving

Overlevelsesstrategier

Under “Annet” ble det bl.a. nevnt at elevene: 



KAPITTEL 2  
Frykt for “stigmatisering” 
i klasserommet? 

Undersøkelsen viser at det er kun 37% av skolene 
som introduserer LST for alle klasseelever.

Utfordringen kan være at elever med lese-og skrivevansker ikke benytter 

seg av LST hvis det kun er tilgjengelig for dem. Elevene som er i denne situ-

asjonen vegrer seg for å benytte støtteverktøy ettersom det er kun de som 

må bruke dem, og de er redde for å få bli sett på som annerledes - dette kan 

betegnes som “stigmatiseringsproblemet”. 

Hvordan blir LST (lese- og skriveteknologi) introdusert for elever med lese- 

og skrivevansker?

Introdusert kun for elever med lese- og skrivevansker

Introdusert for hele klassen

Introdusert via PPT

Introdusert av foresatte 

Annet, noter

Usikker/vet ikke

54%

37%

26%

17%

11%

5%
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Som diagrammet viser er det typisk at det er elever som har utfordringer 

som blir introdusert til LST (54%). 

Samtidig ser vi også at flere og flere skoler/kommuner introduserer LST til 

alle klasseelever (37%) - fordi: 

- Hvis alle har tilgang til LST blir det ufarliggjort (mindre 

stigmatisering av enkeltelever). Dette kan for eksempel 

føre til at flere bruker det.

- Det er ikke “bare” spesialpedagogen eller kontaktlære-

ren som står for opplæringen. Dermed må alle ta stilling til 

verktøyene, og benytte dem på forskjellige måter i under-

visningen.

- Får med elever som har lese- og skrivevansker, men som 

ikke har en diagnose. Dette kan føre til større lese- og 

skriveengasjement blant alle.

- Kan føre til bedre resultater på skole- og kommunenivå.
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En av de største barrierene norsklærere opplever med dagens lese- og 

skriveverktøy er å få elevene til å bruke det. Dette er etterfulgt av implemen-

teringsproblemer. 

KAPITTEL 3  
Utfordringer med nåværende LST

HVILKE UTFORDRINGER HAR DERE MED DERES 
NÅVÆRENDE LESE- OG SKRIVEVERKTØY?

Vanskelig å få elever til å bruke det

Implementeringsproblemer

Tekniske problemer med verktøyet

Ingen spesielle utfordringer

Annet, noter:

Usikker/vet ikke

34%

26%

19%

25%

9%

9%

Selv om en fjerdedel ikke opplever noen spesielle utfordringer med LST, er 

det til gjengjeld 19% som har tekniske problemer med deres nåværende 

LST-verktøy. 
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Under “Annet” ble det hovedsakelig nevnt: 
- Manglende kompetanse og erfaring hos ansatte (lærer og

kontaktlærer)

- Vanskelig å lære å bruke LST på en god måte

- Verktøyet virker ikke alltid og dårlig talesyntese (noen ganger

kan det være vanskelig å forstå det som blir lest)

Utenom de tekniske utfordringene er det interessante at både “implement-

eringsproblemer” og “å få elever til å bruke LST” kan relateres til en viss grad 

med lærernes manglende kompetanse. Dette kommer vi inn på i neste 

kapittel. 
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KAPITTEL 4  
Manglende kompetanse og selvlæring

Raske fakta:
- De yngre - mellom 20 og 39 år - kjenner seg
minst rustet

- De viser til manglende formell kompetanse
(75%) og lite erfaring (66%)

Undersøkelsen viser at nesten 

halvparten av lærerne ikke føler seg 

rustet til å støtte elevene sine med 

lese- og skrivevansker, og det gjelder 

spesielt de yngre lærerne (20-39 år). 

49% av lærere kjenner seg 
ikke godt nok rustet til å 
støtte egne elever med 
lese- og skrivevansker

16



Mangler formell kompetanse på det

Lite erfaring

Mangler ressurser

Lite fagmiljø å utveksle erfaringer med

Annet, noter:

75%

66%

43%

3%

Usikker/vet ikke
0%

38%

Ser vi nærmere på hva årsakene er til at de ikke kjenner seg rustet, ser 

vi følgende:

Hvorfor føler du at du er lite rustet til å kunne støtte 
elevene dine med lese- og skrivevansker?

Som diagrammet viser er det manglende formell kompetanse (75%) og lite 

erfaring (66%) som er årsaker til at man kjenner seg lite rustet. 
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Dagens opplæring skjer hovedsakelig ved selvlæring. Med andre ord, kan 

det være en positiv korrelasjon mellom lærernes manglende kompetanse 

og selvlæringen. Dette fenomenet kan refereres til som “kompetansegapet”.

Det å tette “kompetansegapet” kan løses med hjelp fra skolen, kommunen 

og eksterne aktører. Internt på skole- og kommunenivå kan det for eksem-

pel settes opp kurs innen pedagogiske virkemidler, og andre lignende tiltak 

som kan øke kompetansen til lærerne innenfor området. 

Samtidig kan god kunnskapsdeling også skape rammene for å få lærerne 

til å kunne utveksle erfaringer og tips. Dette ble nevnt som en bekymring av 

lærerne. 38% mener at en av årsakene til at man ikke er godt nok rustet er 

at det er et lite fagmiljø å utveksle erfaringer med.

Når vi så på hvordan norsklærerne opplæres i å bruke LST fikk vi følgende 

svar:

Selvlæring

Interne kurs

Eksterne kurs fra leverandør

Andre eksterne kurs

Annet, noter

Usikker/vet ikke

66%

43%

21%

12%

11%

4%

Statped og PPT

Skoleeier

Kommunale ressurspersoner

IT ansvarlig i kommunen

Hvordan foregår opplæringen i lese- og 
skriveverktøy på skolen din i dag?
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KAPITTEL 5  
Effektene av lese- og skriveteknologi

De mest positive effektene 
av LST
- Økt mestring generelt (83%)

- Økt motivasjon (72%)

- Bedre selvtillit (64%)

Tre av fire norsklærere opplever i stor grad positiv effekt av LST. De største er 

økt mestring generelt, økt motivasjon og bedre selvtillit.

Økt mestring generelt

Økt motivasjon

Bedre selvtillit

Større deltakelse i undervisningen

Bedre skriftlige karakterer

Annet, noter

83%

72%

64%

3%

Usikker/vet ikke 2%

47%

15%

Hva slags positiv effekt opplever du at LST (lese- og skriveteknologi) 
har på elever med lese- og skrivevansker?

74% av lærere 
opplever i stor 
grad positiv 
effekt av LST
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I kapittel 1 nevnte vi noen av de utfordringene og overlevelsesstrategiene 

som elever med lese- og skrivevansker typisk har og benytter. 

Det interessante med dette var at norsklærerne rapporterte at LST ikke kun 

øker elevenes mestring, motivasjon og selvtillit, men også deres deltakelse i 

undervisningen.

De som underviser i 8.-10. klasse svarer i større grad bedre karakterer enn de 

på lavere trinn. Flere som underviser 1.-4. svarer i større grad bedre selvtillit 

enn de som underviser på høyere trinn.

VI NEVNTE BLANT ANNET AT DE: 
- Uttrykker seg ved å bruke andre former enn skriving

- Lar andre gjøre skrivearbeidet ved gruppearbeid

- Har fravær fra undervisning i skriftlige fag

- Unngår/unnviker å jobbe
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KAPITTEL 6 
LST-bruk fordelt på fag

Norsk er helt klart det faget hvor LST brukes i størst grad. Selv om tre av fire 

norsklærere opplever en positiv effekt av LST, har man elever med lese-og 

skrivevansker i andre fag også. 

Som diagrammet viser er bruken av LST i norsk nesten dobbelt så stor som 

i andre fag - også i fag hvor skriftlig produksjon er nødvendig, for eksempel 

samfunnsfag. 

I hvilke fag bruker elevene LST (lese- og skriveteknologi)?

Det er rimelig å anta at denne markante forskjellen skyldes at det er ofte 

norsklæreren som ses på som ansvarlig for elevenes lese- og skrivekom-

petanse. Likevel viser studiet at 49% av norsklærere ikke føler seg godt nok 

rustet til å støtte elever med lese-og skrivevansker. 

Norsk

Samfunnsfag

Naturfag

KRLE

Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk etc.)

Matematikk

79%

44%

38%

20%

Andre fag 5%

Annet, noter 2%

Usikker/vet ikke 17%

35%

33%
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Merknad: 

Vi har her kun intervjuet norsklærere, så det kan være en liten feilkilde, men 

det er å forvente at de kjenner til bruk i andre fag. Samtidig så pleier norsk-

lærere å være kontaktlærer på skolene, og derfor er det rimelig å anta at de 

har oversikt over hva slags programmer elevene bruker i forskjellige fag. En 

annen faktor kan også være at det lese- og skriveverktøyet som blir brukt 

ikke gir mulighet til å bruke det i for eksempel språkfagene. Dette kan fork-

lare hvorfor fremmedspråk er lengre ned på listen enn for eksempel sam-

funnsfag.

22



OPPSUMMERING OG NESTE SKRITT 
TRE KONKRETE STRATEGIER TIL NORSKLÆRERE 

Nå har vi introdusert og drøftet resultatene fra undersøkelsen, og gitt et inn-

blikk inn i de forskjellige effektene LST har for elevene. Som avslutning tenkte 

vi det hadde passet med tips og strategier du som lærer kan benytte deg av 

aktivt i undervisningen. Dette er tips fra oss basert på vår erfaring.

1. Gjør LST tilgjengelig for alle

Det er flere gode grunner til å gjøre lese- og skriveverktøy tilgjengelig for alle 

elever:

- Når alle har tilgang til verktøyet kan det føre til mindre stigmatisering av

elevene som må bruke det hver dag. Dette kan ofte føre til økt bruk av verk-

tøyet.

- Alle elever har forskjellige behov og ligger på ulike nivåer innenfor lesing- 

og skriving. Når alle har tilgang på verktøyet vil man kunne tilrettelegge

lese- og skriveundervisningen bedre.

- Samtidig hjelper man de som ofte trenger å benytte seg av et verktøy på

grunn av lese- og skrivevansker, men som ikke får støtte fra det offentlige,

fordi de ikke har påvist dysleksi.

- Implementeringen kan også gå raskere når alle tar verktøyet i bruk. Det

kan bli enklere for både lærere og elever å hjelpe hverandre i bruken av

verktøyet, og dele erfaringer relatert til hvordan det på best mulig måte kan

brukes i de ulike fagene.
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2. Syv enkle funksjoner for å arbeide mer strategisk med
LST

Undersøkelsen indikerer også at kun tre av ti (31%) vurderer LST-mulighe-

tene når de planlegger undervisningsopplegget sitt. Videre viser det seg at 

noen lærere mener det kan ta ekstra lang tid å sette seg inn i funksjonene 

verktøyene kan tilby. Nedenfor kan du finne en enkel guide som forklarer 

syv funksjoner lærere og elever kan benytte seg av for å komme i gang med 

verktøyet i undervisningen.

Når man først har kommet i gang med det grunnleggende er man mer til-

bøyelig til å utforske litt mer av de avanserte funksjonene. Dette uavhengig 

om man er lærer eller elev.

Les mer om de syv enkle funksjonene her.
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Figur 1: Wizkids’ implementeringsmodell er basert på 10 år med praktisk erfaring og teoretisk kunnskap.

3. Opplæring og utveksling av erfaringer

SKOLEN

AppWriter

Superbrukere

Ledelse

Lærere

AppWriter- agenter Foreldre

En vellykket implementering er ofte det som fører til en suksesshistorie hvor 

alle bruker lese- og skriveverktøy ofte. Det viktigste er å inkludere alle parter, 

så samspillet blir enkelt. Ledelsen, lærere, elever og foresatte må alle bli in-

formert om mulighetene de har knyttet til lese- og skriveverktøy på skolen 

eller i kommunen.

25



Et godt eksempel i Norge er at man fokuserer mest på å gi opplæring til 

ledelsen og lærerne, mens man undervurderer hvor mye elevene kan bidra 

med. Et tiltak som har fungert veldig godt i Danmark er å velge ut utval-

gte elever som “agenter”. Disse elevene lærer seg programmet ganske raskt 

og får som arbeid å lære opp andre medstudenter og lærere i programmet. 

Dette er fordelaktig både for lærerne og elevene. Lærerne får god opplæring 

i programmet, og hjelp til å veilede de andre elevene. Elevene som er agen-

ter opplever økt mestring, eierskap og ansvar, som igjen er med på å utvikle 

deres læring, sosiale evner og IT-kunnskaper. Hvis eleven som er valgt ut som 

agent har lese- og skrivevansker, blir som regel eleven veldig begeistret og 

det kan ha en stor positiv påvirkning på selvtilliten deres. 
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WEBINAR  
- få eksklusiv innsikt til undersøkelsen og
et praktisk eksempel med Guttas Campus

Denne e-boken har tatt for seg flere viktige funn fra undersøkelsen, men ikke 

alle. Derfor inviterer vi nå deg, du som er spesialpedagog, språklærer, inspek-

tør eller ass. rektor, til et webinar hvor du får et innblikk i hele undersøkelsen 

og flere interessante fakta. 

Vi har også med Guttas Campus på webinaret. Guttas Campus er en intensiv 

læringscamp for gutter i 9. klasse som har utfordringer knyttet til skolen. Vi 

har med oss Thea (lærer) som forklarer mer om campen, hvordan man kan 

løse utfordringene nevnt i denne e-boken og hva slags utbytte guttene fikk.

Ved å melde deg på webinaret får du innblikk i:
- Hvorfor vi utførte undersøkelsen

- Utvalgt statistikk som ikke er nevnt i e-boken

- Oppsummerende fakta og sammendrag

- Et praktisk eksempel med Guttas Campus og deres erfaringer

Meld deg på, og inviter kolleger så flere i kommunen/skolen blir 
informert.

Tid: 14:30

Dato: Torsdag 15. oktober 2020

Meld deg på her (du kan enkelt dele linken med andre)
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