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ABSTRAKT  
Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera lärares och 
specialpedagogers arbete med datorn som alternativt verktyg – främst arbetet med 
inlästa böcker och talsyntes. Undersökningen är kvalitativ och bygger på 12 intervjuer 
med lärare och specialpedagoger/speciallärare. Studiens frågeställningar behandlar 
pedagogernas inställning till datorn som verktyg för elevers läs- och skrivutveckling, 
vinster med talsyntes och inlästa böcker samt viktiga förutsättningar för ett 
framgångsrikt användande av verktygen. Resultatet visade att informanterna var mycket 
positiva till alternativa verktyg, inte bara till elever i läs- och skrivsvårigheter utan till 
alla elever. Pedagogerna berörde ett flertal vinster med att låta elever använda IT-
baserade läromedel. Exempelvis nämndes hur inlästa böcker bidrog till delaktighet i 
lärandet genom att öppna för positiva läsupplevelser som kunde delas med kamraterna. 
Ytterligare positiva effekter var att eleverna producerade längre och bättre texter med 
färre stavfel än tidigare när de skrev med stöd av talsyntes. Informanterna påpekade 
även att elevernas självständighet och självförtroende i skolarbetet ökade.  
 
Nyckelord: IT-baserade läromedel, läs- och skrivsvårigheter, inlästa böcker, talsyntes, 
specialpedagogik. 
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INLEDNING 
Dagens samhälle kräver läskunnighet på ett helt annat sätt än tidigare. Den 
accelererande utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar nya 
möjligheter, men medför samtidigt förväntningar på skriv- och läsförmåga hos alla. 
Förmågan att kunna läsa är nödvändigt för att få tillgång till kunskap och information i 
böcker, tidningar, på internet och på TV. Nästan alla arbeten idag kräver läs- och 
skrivkunnighet. Karin Taube har mångårig forskning kring ämnet läs- och 
skrivinlärning, hon menar att ”Läskunnighet är nyckeln som ska ge tillträde till all 
annan kunskap.”1 Skolans uppgift är att se till att samtliga elever oberoende av sociala, 
kulturella eller andra förutsättningar får möjlighet att lära sig läsa. Intentionen med en 
inkluderande skola för alla är tydligt formulerad i läroplanen för grundskolan, där riktas 
uppmärksamheten mot en likvärdig utbildning för alla elever, speciellt betonas att: 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla.”2  
 
För de flesta går skriv- och läsinlärningen utan större svårigheter men en del elever får 
problem. Studier visar att omkring 20 % av eleverna i en årskull brukar ha vissa 
svårigheter att lära sig läsa och skriva, och att 3 – 5 % av dessa brukar ha mer 
komplicerade läs- och skrivsvårigheter.3 Det är skolans uppgift att genom pedagogiska 
insatser försöka upptäcka och hjälpa dessa elever så långt det går. Ibland räcker det inte 
med att träna läsning genom att läsa mer. Lässvårigheterna kan vara så svåra eller 
framkalla sådan stor motvilja mot lästräning att man måste försöka hitta en annan väg 
till det skrivna språket. När skolans traditionella metoder inte fungerar kan det vara 
viktigt att söka nya redskap som kan bidra till ökad måluppfyllelse. Rätt verktyg kan ge 
elever möjlighet att komma runt sina svårigheter istället för att ständigt kämpa mot dem. 
Då kan alternativa verktyg som talsyntes och inlästa böcker vara en möjlighet.  
 
Detta understryks även av Mats Myrberg. Han drar slutsatsen att ”Ett antal barn 
kommer även med bästa möjliga pedagogik att har svårt att nå tillfredställande 
läsförmåga. För dem är kompensatoriska insatser nödvändiga.”4 Enligt Myrberg kan 
datorer motivera eleverna i deras lärande. Han pekar på fördelar som alternativa 
presentationsformer i form av digitalt tal, och menar att talsyntes ger direkt feedback på 
elevernas läsning och skrivning. Vidare framhålls värdet av dessa verktyg genom att 
lyfta fram flera forskningsrapporter5 som visar på att datorstöd i undervisningen kan 
leda till stora förbättringar i elevernas läsförmåga. Även i Skolverkets rapport 2007b 
framhålls att: ”Rätt använda är datorer utmärkta redskap, både i den grundläggande 
läs- och skrivinlärningen och i den fortsatta språkutvecklingen”6  
 
Regeringen har beslutat att 2010 ska Sverige vara ett samhälle tillgängligt för alla, i 
propositionen 1999/2007:79 poängteras behovet av ett förtydligande om datorers värde 
både i skola och i hemmiljö, samt att tillgängligheten av datorer bör ses utifrån 
människors olika behov.  

                                                             
1
 Karin Taube, Läsinlärning och självförtroende. (Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 1987), 47.  

2 Lpo 94- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (2006): 4. 
3 Skolverket 2007b, Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet. (Stockholm: Liber, 2007) kap 5. 
4 Skolverket, Mats Myrberg, Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. (Stockholm: Lärarhögskolan, 2001) 
5 Riis, Montali & Lewandowski, Olson et al., Olofson, Olson & Wise, 19-20.  
6 Skolverket 2007b, Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, 106.  



 2 

Där klargörs att: ”En av de mest revolutionerande nyheterna för personer med 
funktionshinder är datorteknikens möjligheter inom hjälpmedelsområdet.”7 Utifrån 
denna handlingsplan framstår det som skolans uppgift att verka för en utjämning av 
skillnader i undervisningen vilka leder till ogynnsamma förhållanden för elever i behov 
av särskilt stöd.  
 
I Hjälpmedelinstitutets skrift Läslust och skrivglädje för alla framskrivs att: ”Datorn 
höjer ofta motivationen och samarbetsförmågan och gör att skolarbetet blir mer 
lustbetonat. Dessutom ökar elevernas koncentration och uthållighet.”8 Kunskaper om 
användandet av denna teknik kan vara ett sätt att som det står i examensordningen för 
specialpedagoger ”medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja 
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.”9  
 
Även i SOU:s rapport 1997:108 framhålls läslusten som en central faktor för en lyckad 
läsinlärning. Där hänvisas till flera större internationella undersökningar genomförda av 
IEA10 gällande elevers läskunnighet. Resultatet visar på att ”en läsundervisning som 
har som målsättning läslust snarare än läsfärdighet är mer framgångsrik än den som är 
inriktad i första han på läsfärdighet.” 11 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör det vara särskilt angeläget att hålla sig 
uppdaterad om olika möjligheter med datorteknik samt i vilka sammanhang de kan 
användas. Det krävs kompetens för att kunna efterfråga läromedel som ger eleverna rätt 
förutsättningar. I arbetet som kvalificerad handledare i specialpedagogiska frågor 
behövs kunskaper om möjligheterna med IT-baserade läromedel. Kompensatoriska 
hjälpmedel eller alternativa verktyg i lärandet som det också kallas, kan innebära att 
eleven utrustas med en dator med talsyntes, talboksläsare, rättstavningsprogram och 
scanner.  
 
I skollagen finns ytterligare en benämning där fastslås att: ”I skolan ska eleverna 
erbjudas möjlighet att använda tidsenliga verktyg.”12 Begreppet är omfattande och kan 
egentligen innebära en läslinjal såväl som en datorutrustning. En begränsning känns 
därför nödvändig vilket innebär att vi avgränsar vår empiri mot att undersöka vilken 
nytta och glädje datorer med talsyntes och inlästa böcker kan medföra för elevers 
läsande och skrivande. Frågan är om de verkligen bidrar till ökad måluppfyllelse. 
Vilka övriga faktorer är betydelsefulla för ett lyckat användande av talsyntes och 
talböcker? Hur ser lärare och specialpedagoger på dessa verktyg? Vilka möjligheter 
finns för eleverna att använda olika hjälpmedel i undervisningen? Innebär ett verktyg 
som talsyntes eller inlästa böcker att eleven känner sig mer eller mindre delaktig? Vi ser 
detta som en värdefull specialpedagogisk kunskap som kan hjälpa lärare och 
specialpedagoger att hitta metoder och förhållningssätt som verkar för ett inkluderande 
arbetssätt i en skola för alla.   
 

 
 
                                                             
7 Regeringens proposition 1999/2007:79, Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken., 112.  
8 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla – om skoldatatekens arbete för elever i behov av särskilt stöd. 
(Stockholm: EO Print AB, 2005), 32 
9 Utdrag ur examensordningen för specialpedagoger. http://www.educ.umu.se/utbildning/utbildningsplan_spec_2007.html. 
10 IEA – The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
11 SOU 1997:108 Att lämna skolan med rak rygg. (Stockholm: Norstedt tryckeri AB, 1997), 27 
12 Skollagen 4 kap 4 §. 
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Syfte och frågeställningar 
Det finns olika verktyg som lärare och specialpedagoger använder sig av när det gäller 
elevers läs- och skrivutveckling. Ett av dessa verktyg är datorn. Denna undersökning 
syftar till att beskriva och analysera lärares och specialpedagogers inställning till datorn 
som alternativt verktyg – främst arbetet med inlästa böcker och talsyntes.  
 
De frågeställningar som vi är intresserade av att närmare studera är följande: 
 
� Hur ser lärare och specialpedagoger på datorn som verktyg i skolan? 
 
� Vilken hjälp medför inlästa böcker för elevers läs- och skrivutveckling? 
 
� Vilken hjälp medför talsyntes för elevers läs- och skrivutveckling? 
 
� Vilka förutsättningar krävs för ett framgångsrikt användande av verktygen? 
 
 

BAKGRUND 
Detta avsnitt inleds med vår teoretiska utgångspunkt – det sociokulturella perspektivet, 
längre fram behandlas kort övriga specialpedagogiska perspektiv. Sedan följer en 
litteraturgenomgång som inleds med de begrepp vi kommer att använda oss av i vår 
resultatsammanfattning och diskussion: delaktighet, motivation och självbild. Därefter 
behandlas läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt forskning om datorn som alternativt 
verktyg för elevers läs- och skrivinlärning. Vidare behandlas begreppen 
kompensatoriska hjälpmedel och alternativa verktyg, där ingår en närmare beskrivning 
av inlästa böcker och talsyntes. Slutligen presenteras utdrag ur styrdokument som 
specifikt behandlar elever i behov av särskilt stöd och tekniska hjälpmedel.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
Vår teoretiska utgångspunkt ligger inom det sociokulturella perspektivet. Där betonas 
vikten av kommunikation och samspel samt hur ett lärande hela tiden sker i olika 
miljöer och sammanhang. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär enligt Roger 
Säljö att lärande är en fråga om hur kunskaper och färdigheter återskapas i samhället 
eller hur de insikter och färdigheter som gjorts av tidigare generationer lever vidare och 
utvecklas i nya sammanhang. Det sociokulturella perspektivet preciseras enligt följande: 
”Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att 
förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av 
kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv”.13  
 
Först beskriver författaren att det handlar om att individen genom erfarenhet förvärvar 
olika insikter i hur det sociala samspelet sker. Barnet utvecklar denna förmåga i samspel 
med andra genom att se och härma, utmanas och stimuleras. Så småningom 
vidareutvecklas denna förmåga till att verka i mer komplexa miljöer och sammanhang. 
Därför måste individen ges möjlighet att skapa sin egen utveckling. Ingen människa kan 
ses som en passiv åskådare utan genom sina handlingar bidrar alla individer till att 
sociokulturella mönster rekonstrueras och förnyas.  
 
En skillnad är att formaliserade utbildningar ofta visar på bestämda lösningar och 
generellt stödjer ett tänkande kring rätt och fel, fråga och svar metodiken.  
                                                             
13 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (Nordstedts Akademiska Förlag, 2000), 130. 
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Det spännande med det sociokulturella perspektivet enligt Säljö, är att problem ses och 
förstås på olika sätt av olika människor. Vilket medför variationer i vad som kan vara en 
relevant lösning av ett problem. Kunskaper är något som är relaterade till en kreativ och 
skapande process i vilket det intellektuella, fysiska redskap och den sociokulturella 
kontexten samspelar med varandra. Enkelt uttryckt sker lärande utifrån vilka 
erfarenheter, idérikedom och skaparförmåga som individen förvärvat i sociokulturella 
sammanhang. Således är lärande inte enbart något som överförs i samma kontextuella 
sammanhang som tidigare generationer, utan något som förändras och omskapas i nya 
kontexter.14 Säljö har under många år arbetat utifrån den ryske pedagogiske teoretikern 
Lev Vygotskijs tankar kring barns utveckling. 
 
Socialt samspel och medierande verktyg 
Lev Vygotskij är en av förgrundsgestalterna inom det sociokulturella perspektivet. Han 
menar att människors sociala samspel lägger grunden till intellektuell och emotionell 
utveckling.15 Även tänkandet föregås av social aktivitet. Leif Strandberg belyser 
Vygotskijs tankar om hur språkliga samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn 
och barn bildar underlag för vårt inre samtal – våra tankar. ”Vygotskij menade att inre 
processer – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans 
med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika miljöer.”16  
 
Ett centralt begrepp hos Vygotskij är den potentiella (närmaste) utvecklingszonen ofta 
förkortad ZPD (zone of proximal developement). Säljö beskriver ZPD som avståndet 
mellan individens aktuella utvecklingsnivå och en potentiell utvecklingsnivå som kan 
nås med stöd av en vuxen eller i samarbete med kamrater.17 Med hjälp av en vuxen som 
stöd eller modell ges förutsättningar för eleven att växa och bli självständig.”Vad barnet 
kan göra idag med vuxenhjälp, kommer det att vara kapabelt att göra självständigt 
imorgon” 18 I det sammanhanget behöver inte stödet nödvändigtvis komma från en 
annan person det kan lika väl innebära att barnet följer skriftliga instruktioner eller 
använder sig av fysiska redskap.19 
 
Användandet av redskap eller verktyg är centralt inom det sociokulturella perspektivet. 
Med utgångspunkt i Vygotskijs teori lyfter Säljö fram språket som det centrala 
verktyget. Vidare menar han att lärandet till stor del går ut på att vi lär oss hantera de 
olika verktyg som ingår i vår kultur. Människan har över tid skapat, utvecklat och 
använt olika verktyg (artefakter). Verktygen kan delas in i två grupper de psykologiska 
artefakterna som kan bestå av språk, gester och symboler. De tekniska eller fysiska kan 
handla om verktyg som penna, miniräknare eller dator. Verktygen fungerar som en länk 
för människans kontakt och samspel med sin omgivning, de har dubbla roller: ”dels är 
de medel för en aktivitet (hur något kan göras), dels är de ”stöttor” som underlättar 
själva aktiviteten (vad som kan göras).”20 Vygotskij kallar denna länk för medierad 
aktivitet och beskriver detta genom en triangel. I triangelns vänstra vinkel finns 
subjektet (människan) och i dess högra vinkel hittar vi objektet (världen).  
 
 
 

                                                             
14 Ibid., 131. 
15 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar. (Norstedts Akademiska förlag, 2006), 48. 
16 Ibid., 10. 
17 Jonas Linderoth, Roger Säljö, Utmaningar och e-frestelser it och skolans lärkultur. (Stockholm: Prisma, 2002), 273. 
18 Lev Vygotskij, Psykologi och dialektik. (Stockholm: Norstedt & söner, 1981), 166.  
19 Säljö, 127. 
20 Linderoth & Säljö, 99.  
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I triangelns topp mellan subjekt och objekt återfinns verktygen. Detta symboliserar att 
människans relation med omvärlden inte sker direkt utan med hjälp av medierande 
verktyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 visar hur människan, omvärlden och verktyg bildar en helhet.
 21 

 
En annan som belyser det medierade lärandet är Tomas Kroksmark. Precis som 
Strandberg anser han att Vygotskijs teoretiska perspektiv utgår från att barnet är en 
social varelse och att all inlärning därför är en social process. Grunden för elevens 
lärande blir att det sker i samstämmighet med dess omgivning och med pedagogen. 
Kroksmark understryker att Vygotskijs teori tar sin utgångspunkt i undervisningens 
betydelse och förutsättningarna för en god pedagogik, som är riktad mot individens 
utveckling samt aktivitetsgrundad. Vidare menar han att all mänsklig verksamhet sker 
med hjälp av medierande artefakter. Dessa artefakter formas utifrån den sociokulturella 
miljön i vilka de förekommer.22  
 
I inledningens första rader nämns teknikens snabba utveckling och dess betydelse för 
människan i samhället. Liknande tankegångar framförs av Säljö som anser att 
teknikutvecklingen innebär dramatiska förändringar för hela vår livssituation. Han 
framhåller förmågan att samspela med olika verktyg som en viktig kunskap. Dessutom 
förändras människornas kunskaper och behov av medierna i takt med att tekniken 
utvecklas.23 Tydliga exempel på detta är mobiltelefonen, datorn med internet och nya 
forum som bloggar. Även Strandberg resonerar kring verktygens betydelse för 
människans utveckling. Han belyser hur människans uppfinningar hjälper oss att 
komma till helt andra uttryck, och därmed ger oss möjligheter till nya livssituationer. 
Människan är en verktygsanvändare menar Strandberg vilket bör prägla det pedagogiska 
arbetet:  
 

”Barnen skall helhjärtat uppmuntras till verktygsanvändning. De må känna till att 
det som de (ännu) inte har i huvudet kan de ha i hjälpmedlen. Och om det nu skulle 
vara så att de alltid kommer att behöva hjälp av yttre hjälpmedel så är det också 
helt okej.”24 

 
Olga Dysthe har lång erfarenhet inom lärmiljö och lärande. Under sina år som forskare 
har hon mer närmat sig ett sociokulturellt sätt att se på undervisningen. Hon menar att 
språk och kommunikation ligger till grund för ett lärande som sker genom relationer och 
samspel. För det första så förenar hon sina kunskaper om Bakhtin med hans element 
kring dialogens betydelse för såväl språkutvecklingen som kunskapsutvecklingen.  
                                                             
21 Strandberg, 81. 
22 Tomas Kroksmark, Den tidlösa pedagogiken. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 454.  
23 Linderoth & Säljö, 18. 
24 Strandberg, Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar., 84. 

subjekt 

verktyg 

objekt 
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För det andra påpekar hon värdet av Lotmans tankar kring att texten har flera funktioner 
än enbart en, både enstämmiga och dialogiska. Enligt henne har kommunikationen 
många roller, hon kritiserar att ”… den västeuropiska kulturtraditionen haft en stark 
övervikt av förmedlande, enstämmig textöverföring, något som i sin tur lett tendenser i 
riktning mot en konsumerande attityd hos mottagarna i stället för en aktiv och skapande 
attityd”.25  
 
Den tredje aspekten i Dysthes arbete är tankarna som Vygotskij framför, i vilket 
begreppet mediering har fått stor betydelse för elevernas lärande. Människor utvecklas 
tillsammans med olika medier och i denna aspekt är språket det tyngsta mediet. Vidare 
framhåller hon att lärande medför utveckling. Hon ser kritiskt på den behavioristiska 
synen på lärandet som menar att lärande är utveckling. Eftersom behaviorismen ensidigt 
fokuserar på lärande som tillägnande av vanor och färdigheter. För att skapa god 
inlärning med hög inlärningspotential krävs engagemang, delaktighet och höga 
förväntningar. 26  
 
Ett förändrat lärande 
Förändringarna i samhället sker med en allt mer accelererande fart, en forskare som har 
studerat dess effekter på individen och lärande är Thomas Ziehe. Han har genom sitt 
engagemang och inflytande lyft fram de pedagogiska tankarna kring ungdomar och 
deras läroprocesser. Speciellt att dagens samhälle har förändrats i så hög grad att de 
traditionella tankesätten blivit något som eleverna idag inte längre känner koppling till. 
Han anser att: ”Ungdomar har en djup relation till sig själva och skolan måste motivera 
dem på ett helt annat sätt idag för att de ska vilja gå ut ur sina egna skapande världar 
och möta annan kunskap och andra perspektiv”.27 Därför att förändringarna i samhället 
ställer nya krav på ungdomarna och det skapar en ökad social och psykologisk stress, 
samtidigt som förändringarna ändå ger möjligheter för utveckling.28 Detta understryker 
Ziehe är något som alla ungdomar på gott och ont blir påverkade av. ”Lärande sker i 
kraftfältet mellan det som vetter bakåt och det som visar framåt, mellan traditionen och 
det nya obeprövade … Det är detta förhållande mellan tradition och förnyelse” 29 som 
intresserar honom.  
 
Vidare menar Ziehe att det inte handlar om ett ovanligt lärande i sig utan ett förändrat 
lärande i nya och ovanliga sammanhang. Vilket innebär att ungdomarna själva ska vara 
delaktiga i sitt eget lärande och att lärandet inte kan ske i samma former som förr. 
Utvecklingen av informationssamhället ställer helt andra krav både på individen, skolan 
och samhället i stort och därför kan inte undervisningen följa den gamla traditionen. 
Skolan ska erbjuda struktur och stöd för lärandet så att individen kan möta och hantera 
motgångar. I sin tur leder det till att förhållningssättet gentemot eleverna övergår till att 
skapande av trygghet, struktur och rutiner. Dessutom krävs det att eleverna får 
tillgänglighet till nya mötesplatser för lärandet som kan länkas samman med den 
audiovisuella miljö som de unga lever i idag. Således menar Ziehe står skolan av idag 
inför många utmaningar men samtidigt många möjligheter.30 
 
 

                                                             
25 Olga Dysthe Det flerstämmiga klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 75. 
26 Olga Dysthe, Dialog, samspel och lärande. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 80. 
27 http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,244,7141,00.html., 2008-12-01. 
28 Mats Lieberg, Plats för ungdom – om ungdomar och ungdomskulturer i det offentliga rummet. SOU:2003:127.  
Bilaga 7., 227-228. 
29 Thomas Ziehe, Ny ungdom om ovanliga läroprocesser. (Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag, 1982), 231. 
30 Ibid.177-180. 
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Litteraturgenomgång 
Vårt första begrepp delaktighet bygger på Ahlbergs tankar om elevers möjligheter till 
lärande i ett socialt sammanhang. Delaktighet handlar om att skapa och utveckla 
lärandet utifrån alla elevers behov. Vi ser delaktighet som en pedagogisk tanke i den 
vardagliga verksamheten, vilket även förespråkas av Pramling och Sheridan. Begreppet 
motivation är relevant eftersom elever i olika svårigheter ofta är mindre motiverade till 
skolarbete, och har större behov av olika hjälpmedel för att lättare nå upp till skolans 
mål. Motivation och självbild förutsätter varandra för hur väl individen lyckas i sitt 
skolarbete. För att belysa dessa begrepp utgick vi från Taubes forskning kring barn och 
deras självbild. Stensmo, Groth, Adler och Holmgren belyser motivationsbegreppet från 
ett mer psykologiskt orienterat håll, där motivation bygger på den tilltro som eleven har 
till sin förmåga.  
 
Delaktighet, Motivation, Självkänsla  
Ingrid Pramling-Samuelsson och Sonja Sheridan31 argumenterar för att förskolan och 
skolan behöver betona elevers delaktighet mycket mera än vad som sker idag. De anser 
att barns delaktighet både som värde och pedagogik borde få större pedagogiskt inslag i 
skolornas verksamhet. Dels handlar det om vilka etiska ställningstaganden som skolorna 
gör för att stödja barns olika sätt att uttrycka sig. Dels är det av vikt att pedagogiken i 
verksamheten ger möjlighet för barn att förstå och uttrycka sig, i olika kontextuella 
sammanhang och med olika verktyg. Om skolan ska kunna möta alla elevers behov 
krävs mer än pedagogers goda insikter i didaktiska upplägg menar Ann Ahlberg. Hon 
poängterar betydelsen av kunnig och kompetent ledning i skolan, som har förmåga att 
skapa en kommunikativ struktur och samarbetskultur på den enskilda skolan. För det 
första finns det en skillnad i hur varje kommun och skola är organiserad, speciellt hur 
skolorna arbetar för att möta alla elevers behov. Vidare framhålls rektorernas särskilda 
ansvar för att alla elever får det stöd de behöver. Detta innebär att beslut tagna på högre 
nivå ska realiseras ute i verksamheten. Utformningen av skolans kultur för elever i 
behov av särskilt stöd beror på skolledningens synsätt. Ahlberg frågar sig om skolans 
organisation och styrning verkligen skapar möjligheter att på lokal nivå tillgodose alla 
elevers behov.32  
 
Hon utvecklar sitt resonemang genom att tydliggöra skolans stora brister när det gäller 
att möta dessa behov. Exempelvis så saknar skolan resurser, skolledarna har inte de 
tidsmässiga möjligheterna att verka för ett bredare stöd till elever i behov av särskilt 
stöd. Enkelriktade perspektiv i skolan får till följd att eleven blir bärare av en diagnos, 
istället för att lyfta problematiken mot ett organisatoriskt perspektiv. Dessutom 
poängterar hon att ”Det framförs även synpunkter om att skolans arbetssätt och 
arbetsformer inte befrämjar alla elevers lärande. Lärarnas kompetens, bemötande och 
förhållningssätt till eleverna diskuteras”.33  
 
Den tredje aspekten enligt Ahlberg är problemen kring vem som ska individanpassa 
undervisningen så den blir stödjande och skapar delaktighet för alla elever. Många 
arbetslag brottas med problematiken om vem som ska ta det övergripande ansvaret för 
att hjälpa elever till ett lärande med delaktighet. Vidare betonas att många skolor saknar 
tydliga rutiner och metoder för elevernas delaktighet och ansvar. Slutligen påpekar 
Ahlberg att specialpedagogens roll i verksamheten blir att stödja och utveckla 

                                                             
31 Ingrid, Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan, ”Delaktighet som värdering och pedagogik.” Pedagogisk forskning i 
Sverige 1-2”, (2003): 70-84.  
32

 Ann Ahlberg, Lärande och delaktighet. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 68-69.. 
33 Ibid., 71. 
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verksamhetens helhetssyn för elever i behov av stöd. I detta arbete krävs att personalen 
är gemensamt ansvariga för hur verksamheten kan utformas så att den passar för alla 
elever. 
 
Specialpedagogens arbete rör sig i spänningsfältet mellan skolans organisation, 
undervisningens innehåll och upplägg samt den enskilde eleven. Avgörande i arbetet 
med att möta alla elevers olika behov är undervisningens innehåll och upplägg. Ahlberg 
har främst studerat elevers matematikinlärning, och där kommit fram till att elevers 
förutsättningar för att lära matematik beror på hur matematiken kommuniceras. Det är 
alltså av stor vikt vilka språkliga uttryck och begrepp som används för att skapa 
förståelse för matematik. Själva språkanvändningen, där tal, texter och bilder är olika 
uttrycksmedel har avgörande betydelse inte bara för matematikinlärningen utan för 
barns språkutveckling och lärande över huvudtaget.34 
 
Det här är något som även Karin Taube tagit fasta på, hon breddar språkanvändningen 
mot självbild och motivation. Hon har studerat fenomenet läsning och självbild under 
många år. I enlighet med det sociokulturella perspektivet betonas att vi föds som 
levande varelser in i en social miljö tillsammans med andra människor. I denna samvaro 
utvecklas vårt språk som en naturlig del i kommunikationen med andra. När vi sedan tar 
oss längre in i den kommunikativa samvaron in i den litterata världen får bokstäver, ord 
och texter en avgörande betydelse i utvecklingen av vårt egen självbild. Betydelsen av 
att kunna läsa definieras enligt följande ”Att lära sig läsa är en stor och genomgripande 
händelse i en sjuårings liv. Läsförmåga ger tillträde till böckernas underbara 
värld…”35  
 
Skolan fyller en viktig roll i skapandet av goda och kompetenta läsare och skrivare. 
Denna uppgift med att utveckla barns språkliga förmåga med god självbild och 
självförtroende, är till stor del beroende av vilket förhållningssätt läraren har i 
bemötande av sina elever. Den språkliga utvecklingen hänger intimt ihop med vilken 
självbild barnet utvecklar under sina första år i skolan. För att utveckla sin självbild och 
öka sin motivation behöver eleverna få använda sitt språk i olika sammanhang i en 
stödjande miljö. Dessutom framhåller Taube att ”Samtidigt som barn lär sig läsa lär de 
sig hur bra de är på att läsa. Bilden av den egna förmågan att läsa, lässjälvbilden, 
påverkar i sin tur motivation och uthållighet vid det fortsatta lärandet”.36

  
 
Vad lägger då Taube in i begreppet självbild? Självbilden är inte något som vi föds 
med, utan något som vi utvecklar i samvaron med andra, det vill säga den är inlärd. 
Uppmärksamheten riktas mot två faktorer som har betydelse för självbilden. Den ena är 
aspirationen det vill säga hur högt vi siktar, vilka mål vi ställer till oss själva. Den andra 
är hur framgångsrika vi är i relation till den insats som görs. Detta innebär att höga 
insatser och klent utfall leder till en svag självbild medan låga insatser och klent utfall 
inte nämnvärt behöver påverka självbilden. Vidare poängteras att läraren bör motverka 
så att inte onda cirklar uppstår hos eleven utan att läs- och skrivinlärningen främjar goda 
cirklar i skolarbetet. Onda cirklar skapas när eleven inte lever upp till förväntningarna 
att kunna läsa som sina kamrater. Därtill så använder inte eleven sin metakognitiva 
förmåga (syn, hörsel, känsel, lukt, smak) på flera sätt utan stressen gör att läsningen blir 
begränsad. 37  

                                                             
34 Ibid., 88-89. 
35 Karin Taube, Barns tidiga läsning. (Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 2007), 11. 
36 Ibid., 81. 
37 Karin Taube, Läsinlärning och självförtroende. (Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 1987), 90-91. 
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Resultatet av ineffektiva strategier är vanligtvis ännu lägre prestationer som leder 
till att föräldrar, kamrater och lärare sänker sina förväntningar ytterligare osv. 
Eleven är nu inne i en ond cirkel där misslyckandena hopas på varandra och 
självförtroendet blir allt sämre.38 
 

I motsats till onda cirklar betonas att det även finns goda cirklar som hjälper eleven att 
utveckla sina läs- och skrivförmågor. Dels är det ett positivt förhållningssätt i 
klassrumsmiljö lärare – elev, elev- elev. Dels positiv feedback från läraren med 
uppmuntran och positiv förväntan, det vill säga: ”Eleven blir uppmuntrad, vill läsa mer 
och svårare material, ordavkodningen automatiseras och ordförrådet ökar och därmed 
även läsförståelsen”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 illustrerar goda och onda cirklar enligt Karin Taube.
39

 

 
Vidare menar Taube att, om man som elev dagligen får bekräftelse på sina svagare sidor 
sänks automatiskt ambitions- och motivationsnivå.  

 

”Det är svårt att förbli oberörd när man dagligen får bevis på att ens förmåga inte 
riktigt räcker till, och det första året i skolan riskerar att ge ett barn med bristande 
medvetenhet om språkljuden eller koncentrationsproblem obehagliga upplevelser 
av att inte hålla måttet. När kraven och förväntningarna är för höga kan eleven i 
sin desperation tillgripa strategier som ytterligare lägger hinder i vägen för en 
positiv läsutveckling. Till sådana strategier hör att med alla medel försöka slippa 
att läsa... Men för att bli en god läsare måste man läsa mycket och den som aldrig 
läser blir aldrig en god läsare”.40 
 

Motivation är enligt Christer Stensmo främst en handling som har ett uppnåeligt mål för 
individen. Dessa mål kan antingen vara något som individen vill uppnå eller undvika. 

                                                             
38 Ibid., 91. 
39 Ibid., 92-93. 
40

 Taube, Barns tidiga läsning., 86.  
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För det andra handlar det om mål som finns inom människan.41 Arne Maltén kallar det 
för inre faktorer som motiverar individen. Exempel på faktorer kan vara erkännande 
från arbetskamrater och överordnande, att lyckas med sin uppgift, känna medansvar 
samt möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.42 Båda författarna lyfter även fram att yttre 
mål kan motivera eleverna som belöningar och vinster. Målen är något som skapas 
mellan individer och dess möjligheter och hinder. Därför menar Stensmo att:  

 
Motivationsarbete i klassrum och andra pedagogiska rum består i hög grad i att 
hjälpa eleverna att identifiera mål för ansträngning och lärande och göra målen 
till sina: eleverna måste äga målen för att uppfatta dem som angelägna.43 
 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv belyser Dennis Groth olika faktorer som påverkar 
en individs förmåga att lära. Självbilden och motivationen är två värdefulla faktorer för 
utveckling av individens begåvning. Han anser att självbild och motivation hänger så 
intimt samman att det ena förutsätter det andra. Det är något som Björn Adler och 
Hanna Holmgren också stödjer. De menar att en negativ självbild leder till sämre 
motivation för skolarbetet, eftersom motivationen och självbilden är så nära 
sammankopplade till den uppfattning jag har om mig själv. Om elever redan från början 
tror på ett misslyckande spelar det ingen roll om de egentligen kan läsa de kommer att 
misslyckas i alla fall.44 
 

Läs och skrivsvårigheter 
Skolan har till stor uppgift att lära barn/ungdomar att läsa och skriva med god förståelse. 
Det innebär att skolan genom sin miljö bör stärka och utveckla barns språkliga förmåga, 
på ett sådant vis att olika hinder i barns språkutveckling motverkas och förebyggs på ett 
adekvat sätt. Exempel på detta kan vara olika metoder för inlärning, men även olika 
hjälpmedel som stärker barns kognitiva förmåga. Carsten Elbro har utifrån ett 
forskningsanknutet perspektiv studerat läs- och skrivsvårigheternas effekter på 
individen. Han ser att läs- och skrivsvårigheter över tid består. Många elever med läs- 
och skrivsvårigheter undviker att läsa på grund av den arbetsamma avkodningen. För att 
komma till rätta med det anser han att skolan borde arbeta för att tidigt förebygga och 
via andra hjälpmedel stötta elever, som har svårigheter kring bokstäver och deras 
bokstavsljud. Eftersom barn som får kontinuerlig bokstavsträning och möter språket i 
form av språklekar löper mindre risk att få läs- och skrivsvårigheter. Ett stöd för elevers 
språkliga aktiviteter är datorer med talsyntes och lättlästa böcker tillsammans med 
specialundervisning.45 

 

Dagens samhälle ställer högre krav på läsfärdigheten än tidigare. Läs- och 
skrivförmågan är därför något som fått ökad betydelse och som förändrats från allmänna 
kunskaper till mer fördjupande insikter. Enligt Elbro speglar detta att läs- och 
skrivförmågan har en större betydelse för den enskilda individen än att enbart hantera 
själva läsandet och skrivandet. Många elever slås ut från vidare studier på grund av 
svårigheter med läsning och skrivning. Vilket gör frågan om läs- och skrivkunnande till 
en fråga om demokrati och rättvisa, att kunna delta i vårt gemensamma samhälle på lika 
villkor.46  

                                                             
41 Christer Stensmo, Ledarstilar i klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 10. 
42 Arne Maltén, Grupputveckling. (Lund: Studentlitteratur, 1992), 112. 
43

 Stensmo, Ledarstilar i klassrummet., 10. 
44

 Björn Adler & Hanna Holmgren. Neuropedagogik – om komplicerat lärande. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 123. 
45

 Carsten Elbro, Läsning och läsundervisning. (Stockholm: Liber, 2004), 189. 
46

Ibid.173-175. 
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Dyslexi 
Torleiv Höien & Ingvar Lundberg definierar dyslexi enligt följande:  
 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig först 
tillkänna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 
läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 
dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande… svagheten på detta område ofta kvarstår upp i vuxen 
ålder”. 47 

 
Höien och Lundberg lägger fram fördelarna med bok och band (inlästa böcker). De 
menar att många läsare med dyslexi ofta har negativa erfarenheter av läsning och därför 
kommer in i en ond cirkel (se Taube). Det kan bero på att läsförmågan är långsam och 
okoncentrerad och därför blir inte boken den upplevelse som var tänkt. Därmed går tid 
för lästräning förlorad och eleven hamnar efter. För att bryta den här negativa spiralen 
kan alternativa verktyg vara en väg, som kanske dessutom stärker elevernas förmåga att 
lyssna och koncentrera sig. Vidare framhålls datorbaserad träning med talsyntes som ett 
utmärkt redskap för dyslektiker. En fördel med talsyntesen är elevens möjlighet till 
kontroll av sin egen läsning. Dessutom hjälper den till att höja elevers förmåga att läsa 
texter på en högre nivå som de annars inte skulle klara. Det gäller även inlästa böcker 
eftersom de svaga läsarna får hjälp med avkodningen som annars skulle hindrat en 
meningsfylld läsning. 48  
 
Till det poängteras att datorn som skrivredskap har ett framstående värde för elever med 
dyslexi, den ger goda förutsättningar inom specialpedagogområdet och skapar 
långsiktiga förutsättningar för dyslektiker att även klara av ett fullgott arbetsliv.49 Därtill 
anser författarna att elever med dyslexi kan få hjälp med svårigheterna om åtgärderna 
sätts in i tidigt. Dessutom kan förskolan hjälpa och stötta med språklekar som övar 
fonologisk medvetenhet. Det viktigaste enligt Höien och Lundberg är klasslärarens goda 
kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. 50  
 
Torbjörn Lundgren är författare med dyslexi och har från denna utgångspunkt drivit 
olika projekt kring läsning, skrivning och språkets funktion. Enligt Lundgren kan 
läsning för en dyslektiker liknas vid ett oöverstigligt berg. ”Orden tornar upp sig i 
ogenomträngliga murar, bokstäver byter plats, texten myllrar fram över sidorna…”  
I sin bok Rutten blodig och skön beskriver författaren hur han i sjuan valde att bli en 
aktiv icke-läsare vilket medförde ett utanförskap som följde honom i flera år. Inga 
elever ska behöva hamna i det utanförskapet anser Lundgren.51 Idag finns de tekniska 
förutsättningarna som möjliggör delaktighet i läsandet och kunskapandet för majoriteten 
av dem som har lässvårigheter. Lundgren lyfter fram ett projekt där ca 700 elever i läs- 
och skrivsvårigheter lästränade med hjälp av skönlitterära talböcker. Resultatet var 
entydigt och visade bland annat att eleverna förbättrade sin läsning, deras ordförråd, 
läsintresse och självkänsla ökade. Både lärare och elever upplevde metoden som enkel 
och stimulerande.52 Angående elever med läs och skrivsvårigheter/dyslexi och elever 

                                                             
47 Torleiv Höien & Ingvar Lundberg, Dyslexi, från teori till praktik. (Uppsala: Natur och Kultur, 2004), 20-21.  
48 Ibid., 289-292. 
49 Ibid., 309. 
50 Ibid., 320, 281. 
51 Torbjörn Lundgren, ”Rutten blodig och skön – direkt som DAISY” Bibliotek för alla 3, (2003), 8-9. 
52 Torbjörn Lundgren, Språk, kunskap och mänskliga förmågor. (Lund: Studentlitteratur, 2007), 226. 
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med neuropsykiatriska tillstånd belyser Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM 
att dessa elevgrupper oftast inte får personligt anpassade datorer från landstingets 
hjälpmedelsverksamhet. Därför måste kommunen och skolan ta ett särskilt ansvar 
angående tillgången till alternativa verktyg i lärandet.53 
 
Datorn som pedagogiskt verktyg  
I ett sociokulturellt perspektiv är verktyg eller artefakter centrala. I takt med att 
verktygen och tekniken för mediering utvecklas förändras människornas kunskaper och 
kunskapsbehov. Dessa ständiga förändringar är något som skolan, förskolan och andra 
lärandemiljöer har att förhålla sig till.54 Ett verktyg som snabbt fått en betydande roll i 
dagens samhälle är datorn. I skolan är datorn ett verktyg för alla elever. För elever i 
behov av särskilt stöd kan den vara extra värdefull, en orsak till detta är datorns 
möjlighet till anpassning utifrån olika elevers behov. Både elever och lärare behöver få 
undervisning i att använda datorn som verktyg. Det varierar hur fort olika människor tar 
till sig och börjar använda sig av nya redskap. Lärares kunskaper och inställning till 
datorbaserade läromedel har stor betydelse för användandet av tekniken. Kanske är det 
detta Säljö är inne på när han talar om informationstekniken som en utmaning mot 
traditionell undervisning.55  
 
Även Ulla Föhrer & Eva Magnusson pekar på vikten av lärarens förhållningssätt till 
datorbaserade läromedel. Deras forskning tyder på att det idag satsas stora pengar på 
datorer och kringutrustning men mindre på lärarnas datorutbildning.56 Caroline Liberg 
har liknande tankar, hon pekar på det ständigt föränderliga samhället:  
 

I ett historiskt perspektiv har vi haft ett antal sådana revolutionerande händelser 
som starkt förändrat våra kommunikationsmönster. Till några av de viktigaste kan 
räknas uppfinnandet av skrivkonsten, boktryckarkonsten, telefonin, radion, 
televisionen, persondatorerna och internet57 

 
Vidare menar Liberg att införandet av ny teknik ställer stora krav på skolan gällande 
kunskaper och förändrade attityder. Hon menar också att datorbaserade läromedel ger 
möjlighet till ett läsande och skrivande som står i dialog med och stöds av olika 
sinnesintryck – ett multimodalt meningsskapande. Detta medför att Liberg ser datorn 
som ett redskap som ger oss stöd i vårt lärande och utvecklar vårt tänkande helt i 
enlighet med Vygotskijs sociokulturella teorier.58 
 
Internationell forskning om datorn i undervisningen 
En annan som förespråkar datorn i undervisningen är Arne Trageton. Att skriva sig till 
läsning heter hans metod som går ut på att eleverna lär sig läsa genom att skriva på 
dator. Trageton vänder på läs- och skrivbegreppet och tycker att eleverna blir mer 
motiverade och stimulerade att sitta två och två och skriva tillsammans. Datorer som är 
vända mot varandra stimulerar till samtal mellan eleverna, istället för att datorerna är 
vända mot väggen. Det är naturligt för barn att börja skriva innan de börjar läsa, tyvärr 
har många små barn svårt att forma bokstäver. Då kan datorn förenkla skrivandet och 
motoriken kan istället tränas genom att rita med pennorna. En viktig tanke i detta 

                                                             
53

 Specialpedagogiska skolmyndigheten. IT och lärande för att nå målen. (Edita, 2008), 18. http://www.spsm.se. 
54 Linderoth & Säljö, 18-19. 
55 Ibid., 21. 
56Ulla Föhrer, Eva Magnusson. Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserade hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter. (Lund. Studentlitteratur.2003), 69-71. 
57 Skolverket, Att läsa och skriva., 7. 
58 Skolverket, Att läsa och skriva., 8. 
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arbetssätt är att eleverna aktivt producerar egna texter istället för att enbart konsumera 
kunskap i skolan.59 Trageton som är från Norge får inleda vår internationella utblick, i 
nästa stycke riktas intresset mot USA.     
 
Regeringens intentioner är att 2010 skall Sverige vara ett samhälle för alla. Liknande 
tankar kring datortillgänglighet har den amerikanske forskaren Mark Warschauer.60 
Hans forskning belyser sambandet datorstödd undervisning och skola Forskningen 
fokuseras kring datoranvändningen och dess betydelse för elevernas utveckling inom 
det litterata området. Enligt honom har läsförmågan i stort förbättrats och nivån har 
ökat. Å andra sidan har skillnaderna mellan låginkomsttagare och höginkomsttagares 
läs- och skrivförmåga tilltagit. Det beror på samhällets svårigheter med att utjämna 
dessa skillnader på grund av inbyggda systemfel som hög inflyttning av flyktingar, 
ojämna demografiska skillnader (landsbygd – stad), färre arbeten med låga läskrav, 
förändrade yrkesroller. De flesta arbetstillfällen kräver god läs- och skrivförmåga och 
många tidigare fasta yrkesroller har mer kommit att likna konsultativa, entreprenöriella 
yrkesformer.  
 
Givetvis inser Warschauer att skolan inte kan möta alla förändringarna. I likhet med 
Thomas Ziehe ser han förändringar som en utmaning för skolan att förbereda de flesta 
elever in i ett litterat samhälle. Därtill har skolan en andra utmaning i att överbygga 
gapet mellan hem och skola. Utmaningen är hur skolan kan aktivera och visa på flera 
vägar till utveckling i lärandet. Samtidigt som hemmiljön även blir ett tillskott i elevens 
lärande och inte en belastning. Nästa utmaning för skolan är att motverka sociala och 
ekonomiska olikheter. Dessa skillnader kan enligt författaren motverkas genom ett 
pedagogiskt förhållningssätt som stimulerar och uppvärderar elevernas flerkulturella 
bakgrund inklusive deras språk. Lösningen på dessa utmaningar som 
utbildningssystemet står inför är tillgången på teknologi som lämpar sig för ett 
mångsidigt lärande: 
 

If technology is a challenge for our educational system, it is also part of the 
solution. To move all students to high levels of learning and technological literacy, 
all students will need access to technology when and where it can be most 
effectively incorporated into learning.61 

 

Dessutom påvisas svårigheter för eleverna inom skolans pedagogiska verksamhet. 
Paradoxalt nog ska alla elever klara samma utbildning under samma tid oavsett vilka 
förutsättningar eleverna har med sig i bagaget. Det är en omöjlig kombination anser 
Warschauer och pekar på kritiska nivåer i skolsystemet. För det första är de tidiga åren i 
skolan inriktade mot att eleven ska lära sig läsa och i övergången till år fyra sker en 
radikal stegring i läs- och skrivkunnandet. Vilket betyder att eleven ska kunna förstå 
och hantera ord som inte naturligt förekommer i dess vardag. De flesta barn lär sig att 
förstå vardagliga ord och begrepp, dock är det färre barn som naturligt lär sig hantera 
ord och begrepp som återkommer i mer avancerade texter. För det andra påpekas värdet 
av att skolan organiserar en miljö som stimulerar till läs- och skrivaktiviteter hos 
eleverna. För det tredje bör skolan visa på modeller och vägar in i olika sorters läsande 
som hjälper eleverna att utveckla redskap för att stärka deras förståelse och intresse för 
läsning och skrivning. Exempelvis kan redovisningar likväl läggas ut på internet i forum 

                                                             
59 Arne Trageton, Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola, (Stockholm: Liber, 2005), 42-44.  
60

 Mark Warschauer, Laptops and literacy. Learning in the Wireless Classroom. (New York: Teachers College, 
Columbia University, 2007), 1-5. 
61 Ibid, 29. 
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anpassade till undervisning, som de kan hängas upp på väggen. För det fjärde framförs 
att många elever upplever stora svårigheter när de skriver med papper och penna. 
Texten måste kanske suddas och ändras, ibland blir den svårläslig, texterna blir inte så 
långa eftersom eleverna inte hinner bearbeta dem.  
 
Mot den bakgrunden drar Warschauer följande slutsatser att skolan bör stimulera 
användandet av datorer i undervisningen. Klasserna med hög användning av datorer i 
sin dagliga undervisning visade på en mångfald av text- och läsaktiviteter utan att tänka 
på att de ägnade sig åt läsning och skrivning. Warschauer belyser detta på följande sätt: 
…students conducted a higher proportion of their reading activity in computerized 
environments than ordinarily occurs in the traditional classroom”.62 Dator och dess 
verktyg har enligt honom en stor om än outvecklad potential i elevernas lärande och 
utveckling, inte minst för elever med svårigheter. 
 
I internationella sammanhang har Hermans, Tondeur, Braak och Valcke studerat 
datorstödd undervisning ur ett kvantitativt perspektiv. I undersökningen deltog 525 
pedagoger från 68 olika skolor.63 Studien riktar uppmärksamheten mot vilka 
pedagogiska förhållningssätt som gynnar en datorstödd undervisning. Resultatet visar 
att pedagoger med ett konstruktivistiskt64 förhållningssätt är mer fördelaktigt inställda 
gentemot ett traditionellt som mestadels fokuserar kring hinder. Vidare framhålls att 
användningen begränsas till vilken erfarenhet pedagogerna har i datorstödd 
undervisning. Utifrån denna holländska undersökning poängterar forskarna behovet av 
vidare studier ur ett sociokulturellt syfte. Dels för att lyfta datoranvändningen IKT i ett 
vidare och djupare sammanhang. Dels för att fördjupa och belysa den komplexa 
omgivningen som skolan som kontextuellt fält utgör.  
 
Svensk forskning om datorn i undervisningen 
I Sverige har Anne- Mari Folkesson gjort en utvärdering av ett datorprojekt i två klasser 
år 1-3. Hon ville se vilka förändringar datoranvändningen förde med sig för eleverna 
och lärarna. I början var hon skeptisk till datorn och dess inverkan i skolmiljön, 
eftersom både lärare och elever uppfattade tekniken som krånglig och ett hinder. Längre 
fram i projektet såg hon flera positiva faktorer som skrivglädje och ökad motivation 
samt elever som arbetade mer koncentrerat under längre tid.65 Beroende på datorns 
förmåga att stimulera flera sinnen hos elever via bilder, ljudeffekter, digitala foton, 
filmer och ritprogram. Dessutom uppmärksammades att lärarnas attityd och kompetens 
har stor betydelse för utformandet av datoranvändandet. Eleverna drogs till datorerna. 
Vid frågan varför blev svaret att det var kul med datorer. Datorn ger många möjligheter 
till lustfyllda och engagerade uppgifter för eleverna, som bygger på deras förmågor. 
Folkessons slutsatser är att datoranvändningen i klassrummen bidrar till ökad 
delaktighet och ett mer flerstämmigt klassrum.66  
 
Lärarens centrala roll framskrivs även av Christer Jacobsson & Idor Svensson, de 
betonar lärarens ansvar att arbeta för en lärsituation där olika hjälpmedel blir självklara 
redskap i lärandet. Deras resultat visar en spridning mellan å ena sidan: ”svensklärarna 

                                                             
62 Ibid., 59. 
63 R.Hermans, J Tondeur, J van Braak, M Valcke. The impact of primary school teachers´educational beliefs on the 
classroom use of computers. Artikel Science Direct. www.sciensedirect.com proxy. (Lib.ltu.se Peer Rewied. 2008) 
64Konstruktivism: av konstruktiv, av medeltidslat. constructi´vus, av lat. co´nstruo 'bygga upp', 'bygga', 'konstmässigt 
åstadkomma, term inom vetenskapsteorin, konstruktiv, som (på ett positivt sätt) är inriktad på att bygga upp något; som 
avser konstruktion. Eleverna konstruerar (skapar) sitt eget lärande istället för att läraren förmedlar kunskap (traditionell 
förmedlingspedagogik).  Källa: http/www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/229300. 
65 Anne-Mari Folkesson, Dator i det dialogiska klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 2004), 9, 133-134. 
66 Ibid., 20. 
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var helt underbara. De hjälpte hela tiden” och å andra sidan: ”vissa glömde ju bort” 
Att förbereda prov som kan göras på datorn genom att skriva eller scanna in texten 
kräver god planering och detta fungerade inte alltid.67 
 
En avhandling som har några år på nacken är Ny i kl@ssen av Gunilla Jedeskog. Hon 
belyser förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning utifrån ett internationellt 
perspektiv. Hennes forskning tyder på att datoranvändningen gynnar alla elever, hon 
lyfter fram att elever i behov av särskilt stöd är de som har fått mest positiva effekter av 
datoranvändningen. Precis som Liberg och Säljö hävdar hon att IT i skolan kommit att 
bli ett genomgripande förändringsarbete och har mötts av såväl motstånd som 
engagemang beroende på vilket synsätt lärarna har haft ute i verksamheten. 68 Datorns 
intåg i skolorna har enligt Jedeskog lett till förändrade roller för både lärare och elever 
samt inneburit ett mer elevstyrt arbetssätt.69  
 
Även Katarina Öhmans bok är av äldre datum, dock känns hennes beskrivning av 
datorns möjligheter relevanta än idag. Datorn gör det möjligt att skapa individualiserade 
arbetssätt. Utifrån detta framskrivs datorn som ett demokratiskt hjälpmedel som kan 
stödja och ge den hjälp många människor behöver. För många som upplevt stora 
svårigheter med att läsa och skriva är datorn och talsyntesen vägen in till samhället. 
Slutligen riktas uppmärksamheten mot att skolan många gånger inte varit den bästa 
platsen för att lära sig läsa och skriva. Ett exempel på det är röda markeringar i 
elevernas texter som lett till en knäckt självkänsla och självbild. I enlighet med Taube 
påpekas att barn inom sig vill lyckas med sin läsning och skrivning. Men att skolan inte 
skapar förutsättningar för alla att kunna bli goda läsare och skrivare. Öhman anser att 
det är skolans uppgift att visa på alternativa vägar till läsning och skrivning. 70  
 
Detta framskrivs även i Skolverkets skrift: Likvärdig bedömning och betygssättning: 

 
Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens 
lärande än genom läsning och skrivning och att utnyttja möjligheterna att använda 
hjälpmedel som till exempel ordbehandlare, talsyntes, taligenkänningsprogram 
eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i situationer 
där elevens kunskaper bedöms.71 

 
Datorn som kompensatoriskt hjälpmedel 
På senare år har Jacobson & Svensson granskat svensk forskning inom läs- och 
skrivområdet, de riktar uppmärksamheten mot användandet av kompensatoriska 
hjälpmedel i skolan. För det första visar författarna att datorhjälpmedel har blivit ett 
alternativt verktyg för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, däremot är 
användningen av talsyntes, OCR-program och ordprediktion lägre och orsakerna till det 
anses ligga i kunskapsbrist hos lärarna men även brist på tid. För det andra ligger 
mycket av fokusering kring träning med hjälp av färdiga programvaror och liten tid 
läggs till elevernas egen produktion av texter. Användningen av talsyntes och liknande 
programvaror är låg och ligger enligt författarna kring 21 % av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Det anses bero på att kunskaper om och erfarenheter av 

                                                             
67 Christer Jacobson, Idor Svensson, Tio uppsatser om läs- och skrivsvårigheter. (Växjö universitet: Specialpedagogiska 
institutet. 2006), 118.   
68 Gunilla Jedeskog Ny i kl@ssen. Förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning beskrivet i internationell forskning. 
(Solna: Ekelunds Förlag AB, 2000), 49, 91. 
69 Ibid., 19. 
70Katarina Öhman, Läraren eleven datorn. (Växjö: Liber Utbildning, 1994), 11-13. 
71 Skolverket. Likvärdig bedömning och betygssättning. (Stockholm: Fritzes kundservice, 2005), 37. 
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kompensatoriska programvaror är låg hos pedagogerna. 72 En begränsning hos lärarna 
som i sin tur begränsar elevers användande av datorn som kompensatoriskt hjälpmedel. 

Därför menar Jacobsson & Svensson att kompensatoriska datorhjälpmedel måste 
inkluderas i den ordinarie undervisningen och förekomma naturligt i klassrummet.73 
 
Flertalet elever som fått tillgång till kompensatoriska hjälpmedel ansåg att talsyntesen, 
stavningsprogrammen och bandspelare var värdefulla verktyg för deras lärande. 
Dessutom ansåg eleverna att undervisnings- och skönlitteratur som lästes upp med 
talsyntes underlättade deras läsbarhet och förståelsen ökade. Lika viktigt är att 
datorstödet kommer in så tidigt som möjligt och att läs- och skrivsvårigheter inte 
betraktas som en mognadsfråga. Eftersom detta ökar risken för att eleverna blir passiva 
och ointresserade av skolan, därtill med en låg självkänsla och svag självbild.74   
 
Föhrer & Magnusson ger en översikt av svensk och internationell forskning kring 
kompensatoriska hjälpmedel. Deras bok beskriver både själva hjälpmedlen samt ger 
konkreta exempel hur de kan användas. De redovisar bland annat en studie där talsyntes 
använts som stöd för att lära elever med inlärningssvårigheter att skriva bättre texter.  
Å ena sidan visar resultatet att nyttan av talsyntesen som stavningskontroll var mindre 
effektiv. Å andra sidan tyder resultatet på att användandet av talsyntes som stöd för 
elever med inlärningssvårigheter hade positiva effekter. Det visade sig exempelvis att de 
elever som skrev med stöd av talsyntes producerade bättre texter med färre felstavningar 
och färre grammatikfel.75 

 
Kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg 
Tidigare kallades datorbaserade verktyg för kompensatoriska hjälpmedel. Idag är det 
vanligare med beteckningar som alternativa verktyg i lärandet eller tidsenliga verktyg. 
Vilken beteckning vi använder är viktigt och kan symbolisera vad som står i fokus: det 
pedagogiska arbetet och undervisningsmiljön eller den enskilda individen. Detta 
uppmärksammas av Jacobsson och Svensson som resonerar enligt följande: 
 

Vilka ord vi använder och hur vi uttrycker oss är viktigt. Ordet hjälpmedel leder 
osökt hos många tanken till något som ligger utanför skolans område. Snarare 
förknippas det med sjukvård; habilitering och rehabilitering. Hur vi än tänker, 
handlar det dock om samma verktyg. Är kompenserande verktyg att föredra? 
Kompensation innebär också fokus på en brist av något slag. Kanske ska vi 
fokusera på möjlighet istället för svaghet; på olika alternativ. Alternativa verktyg 
är kanske en neutral formulering. Alternativa verktyg i lärandet. Eller varför inte 
bara verktyg i lärandet. Verktyg som finns och är bra för den som behöver dem. Då 
kanske vi också närmar oss devisen en skola för alla.76 

 
Vi har valt att främst använda oss av beteckningen alternativa verktyg eftersom vi håller 
med ovanstående författare att fokus bör ligga på möjligheter istället för svagheter. 
Dock kommer även uttrycket kompensatoriska hjälpmedel att förekomma när vi 
hänvisar till tidigare forskning där den beteckningen används. 
 
 
 
                                                             
72 Jacobson & Svensson, 95.   
73 Ibid., 97-98.  
74 Ibid., 130. 
75Ulla Föhrer, Eva Magnusson, Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserande hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter. (Lund: Studentlitteratur. 2003), 69-71. 
76 Jacobson & Svensson, 108-109. 



 17 

Specialpedagogiska perspektiv 
I anslutning till ovanstående stycke kan det vara på sin plats med ett resonemang kring 
några olika perspektiv inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Perspektiv kan 
översättas med synsätt – det finns olika sätt att se på saken. Bengt Persson anför två 
skilda perspektiv när svårigheter beskrivs i den specialpedagogiska forskningen, det 
kategoriska och det relationella perspektivet.77 Ett annat namn för det kategoriska 
perspektivet är det kompensatoriska perspektivet. Inom denna forskning är grundidén 
att svårigheter eller brister är individbundna – det talas om elever med särskilda behov. 
Här söks psykologiska och neurologiska förklaringar till inlärningssvårigheter. 
Diagnostisering är central för att identifiera problemgrupper och sätta in åtgärder som 
kompenserar för individens brister.  
 
Enligt det relationella perspektivet uppstår svårigheter i förhållandet, samspelet eller 
interaktionen mellan olika aktörer. Nilholm kallar detta synsätt för det kritiska 
perspektivet eftersom det uppstod som en kritik mot det kategoriska perspektivet. 
Denna forskning utgår från demokratiska värderingar och ser elevers olikheter och 
mångfald som en resurs inte ett problem. Orsakerna till skolmisslyckanden bör sökas 
utanför eleven. Detta synsätt harmoniserar med idén om en skola för alla med alla 
elevers rätt till delaktighet på sina villkor.  
 
Nilholm lyfter även ett tredje perspektiv – dilemmaperspektivet. Utgångspunkten inom 
detta perspektiv är att skolan hela tiden står inför vissa grundläggande dilemman som 
inte kan lösas genom att enbart se till individen eller omgivningen. Ett centralt dilemma 
i skolan är att alla elever har rätt till liknande kunskaper samtidigt som skolan måste 
anpassa sig till elevers olikheter.78 Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 
utformas den specialpedagogiska verksamheten på skolorna utifrån vilket perspektiv 
som råder. Åtgärderna som sätts in speglar om fokus ligger på brister hos eleven eller i 
mötet mellan elev och miljö79 Möjligen kan det finnas en koppling mellan vilket 
perspektiv som råder och olika benämningar för alternativa verktyg. Kompensatoriska 
hjälpmedel kan tolkas som kompensation för individens brister. Ett relationellt synsätt 
kan istället innebära elevers rätt till alternativa verktyg i lärandet.  
 
Alternativa verktyg i lärandet 
I Hjälpmedelinstitutets skrift Läslust och skrivglädje framskrivs datorn som ett 
värdefullt pedagogiskt verktyg i undervisningen bland annat därför att: 
 

� Datorn ger möjlighet till individuell anpassning. 
� Datorn höjer förmågan till skriftligt formulerande. 
� Datorn ger möjlighet till att förbättra barnens förmåga till automatiserad 

kunskap när det gäller exempelvis tabeller, stavning och glosor. 
� Vid arbete med pedagogiska program får eleven omedelbar feedback på sitt 

arbete.80 
 
Föhrer & Magnusson framhåller ytterligare fördelar som att det går lättare att skriva 
med datorn än att forma bokstäverna själv för hand, vilket ger ökade möjligheter att 
koncentrera sig på innehållet. Det är också lätt att korrigera fel och göra ändringar i 

                                                             
77 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (Stockholm: Liber, 2001), 141-143. 
78 Claes Nilhom, Perspektiv på specialpedagogik. (Lund: Studentlitteratur, 2007), 62. 
79 Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson, Jerry Rosenqvist. Forskning inom det specialpedagogiska området – en 
kunskapsöversikt. Skolverket. (Stockholm: Liber distribution, 2001), 21-22. 
80 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla – om skoldatatekens arbete för elever i behov av särskilt stöd. 
(Stockholm: EO Print AB, 2005), 33, www.hi.se  
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texten.81 Vidare menar Jacobsson & Svensson att datoranvändning kan medverka till 
förbättrad läs- och skrivutveckling på flera sätt, även de belyser att datorn ger 
kontinuerlig feedback på elevernas arbeten utan att problemen behöver lyftas i klassen. 
Precis som Liberg ser de fördelarna med möjligheten till alternativa presentationsformer 
av text; auditivt, visuellt eller både och.82  
 
Undervisningens tillgänglighet för alla och måluppfyllelse är två aspekter som lyfts 
fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Alternativa verktyg gör det 
möjligt att anpassa undervisningen utifrån olika elevers behov. Vidare menar SPSM att 
skolan kan närma sig ett ”tillgängligt Sverige 2010” genom användningen av alternativa 
verktyg. Med hjälp av talsyntes och inlästa böcker kan elever ”läsa med öronen” och ta 
del av olika texters innehåll. Denna tillgänglighet är enligt SPSM en grund för 
delaktighet.83 
 
I ovan nämnda Läslust och skrivglädje kan man läsa om olika alternativa verktyg och 
nyttan med dem. I boken beskrivs även uppbyggnaden av landets första Skoldatatek. 
”Tanken med Skoldatateken är att elever med ADHD-problematik och läs- och 
skrivsvårigheter samt dyslexi lättare ska få tillgång till datorbaserad undervisning. 
Datortekniken ska både hjälpa dem i skolarbetet och bidra till att de blir inkluderade i 
sin klass.”84 När datorn används som alternativt verktyg kan den vara utrustad med: 
 

� talsyntes - ett program som används för att få texten på skärmen uppläst. 
� talboksläsare - ett program som läser upp inlästa böcker. 
� rättstavningsprogram – finns både för svenska och för engelska. 
� ordprediktionsprogram – ger förslag på ord allteftersom man skriver. 
� skanner och OCR-program som tolkar den inskannade texten i datorn. 

 
Ett ytterligare exempel är ljudinspelare där eleven spelar in istället för att anteckna. 
Spelaren kan också användas av läraren som spelar in meddelanden eller läser in 
provfrågor. Mp3-spelare, kamera och mobiltelefon kan också fungera som alternativa 
verktyg. Denna undersökning fokuserar främst på inlästa böcker och talsyntes, av den 
orsaken följer här en något utförligare beskrivning av dessa verktyg. 
 
Inlästa böcker 
Bok, talbok, ljudbok, daisybok eller e-bok – den digitala tekniken öppnar nya dörrar och 
idag behöver en bok nödvändigtvis inte bestå av tryckt text på papper med ett omslag. 
Alla elektroniska böcker kallas för e-böcker. Vissa framställs speciellt till de som har ett 
läshandikapp. På biblioteken kallas ofta dessa böcker för talböcker men heter egentligen 
e-bok framställd enligt §17 URL – upphovsrättslagen. Dessa böcker får produceras utan 
författarens tillstånd, vilket innebär att biblioteket kan ladda ner boken från Talboks och 
punktskriftsbiblioteket - TPB85 och bränna en CD-skiva. Boken kan sedan lånas ut till 
alla som har lässvårigheter av olika slag. Dessa böcker framställs i Daisyformat 
(Digitalt Anpassat Informations System). Daisy-böcker är i mp3-format och de är 
komprimerade så att de ryms på en skiva. De innehåller styrfiler som gör det möjligt att 
variera hastigheten, hoppa fram och tillbaka mellan kapitel och lägga in bokmärken. En 
Daisy-spelare minns också var den senaste läsningen slutade.86 Skivorna kan spelas upp 

                                                             
81 Föhrer & Magnusson, 25. 
82 Jacobsson & Idor Svensson, Tio uppsatser om läs- och skrivsvårigheter., 112. 
83 Specialpedagogiska skolmyndigheten. IT och lärande för att nå målen. 17-18. 
84 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla., 33.  
85 www.tpb.se. 
86 www.skoldatatek.se. 
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i datorns vanliga mediaspelare men då försvinner de flesta av daisyformatets nämnda 
fördelar. En daisyspelare kan vara fristående eller ett läsprogram i datorn. De e-böcker 
som är kommersiella vilket betyder att de kan köpas av alla går under benämningen 
ljudböcker. För dig som vill läsa mer om e-böcker hänvisas till Specialpedagogiska 
skolmyndighetens skrift Fakta om e-böcker87 vilken ligger till grund för detta stycke.  
 
Talsyntes 
Långsamma läsare som får lägga mycket energi på att avkoda orden kan låta datorn 
hjälpa till med läsningen och läsa med öronen. Idag finns olika talsyntesprogram som 
kan läsa upp text i datorn. All digital text på skärmen kan läsas upp. Det kan vara 
dokument från ordbehandlingsprogram, inskannade texter, e-mail eller texter som 
laddas ner från internet. Det går dock inte att läsa text som är i bildformat. Användaren 
kan själv ställa in läshastighet samt välja mellan olika röster, svenska eller utländska. 
Rösten läser inte alltid med rätt betoning, det kan ta en stund att vänja sig. Flera 
talsynteser markerar ord och meningar allteftersom de läses upp.88 Nu finns även 
talsyntes med inbyggd skanningsfunktion. Detta förenklar arbetet ytterligare genom att 
inskanning av text och uppläsning sker i samma program. Den som har bekymmer med 
läsningen kan med hjälp av detta verktyg ta sig igenom längre och svårare texter än vad 
läsförmågan annars tillåter. Energin kan läggas på läsförståelsen vilket i sin tur öppnar 
möjligheten till goda läsupplevelser. Höien & Lundberg menar att uppläst text 
medverkar till läsförståelse eftersom processen att tolka och dra slutsatser är densamma 
vid lyssnandet som vid egen avkodning av text.89  
 
Talsyntes kan också användas som skrivstöd, för att kunna lyssna igenom det som 
skrivs. Detta gör det möjligt att upptäcka stavfel, grammatiska fel samt bristande 
sammanhang i texten.90 När man skriver kan man få bokstav, ord eller mening upplästa. 
Uppläst text kan sparas som ljudfil vilket innebär att ljudet kan avlyssnas vid ett senare 
tillfälle samt vid en dator som inte har talsyntes.91  
 
Styrdokument 
Kännedom om innehållet i skolans styrdokument är viktigt för alla som arbetar i skolan. 
För specialpedagogen blir de delar i styrdokumenten som innefattar arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd speciellt viktiga. Enligt examensordningen ska specialpedagogen 
kunna: ”medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer” samt ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 
i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”92 I detta arbete kan 
specialpedagogen behöva ta stöd i styrdokumenten.  
 

I grundskolans läroplan Lpo94 påpekas att skolan ska ge en likvärdig utbildning och att 
undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Eftersom 
undervisningen ska anpassas efter varje elev kan den inte utformas på samma sätt 
överallt. Det anges också att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen.” 93 Det understryks att rektor har 
ett särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

                                                             
87 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fakta om e-böcker. (Edita, 2008), http://www.spsm.se. 
88 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla. 37. 
89 Höien & Lundberg, 291. 
90 Föhrer & Magnusson, 69. 
91 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla. 37. 
92 Utdrag ur examensordningen för specialpedagoger. http://www.educ.umu.se/utbildning/utbildningsplan_spec_2007.html. 
93 Lpo 94- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (2006): 8. 
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handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.94  
 
I skollagen som tillsammans med Lpo 94 skall styra verksamheten i grundskolan sägs 
att: ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd”95 
Vidare står det att: ”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De 
skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel 
som behövs för en tidsenlig utbildning.”96 (4 kap. 4§) Enligt Grundskoleförordningen 
ska särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.97 Där står det också att 
”Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör”98 
 
Skolverket har sammanställt skriften Överenskommet99, där har man samlat fem 
internationella fördrag som ligger till grund för läroplanen. Syftet med skriften är att 
göra de internationella dokumenten tillgängliga och kända för dem som jobbar i skolan. 
Ett av dessa dokument är Salamancadeklarationen. Salamancadeklarationen är en 
internationell deklaration som antogs 1994 i den spanska staden Salamanca. Där 
samlades deltagare från 92 regeringar och 25 intresseorganisationer. Avsikten var att 
skapa en överenskommelse om alla barns rätt till undervisning utifrån sin egen förmåga. 
Salamancadeklarationen betonar att elever i behov av särskilt stöd skall få en utbildning 
tillsammans med andra barn i sin egen miljö. I samband med detta arbete som handlar 
om datorbaserade verktyg i lärandet vill vi lyfta följande punkter från 
Salamancadeklarationen: 
 

33. Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka 
chanserna till framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och 
inlärning. Tekniska hjälpmedel kan erbjudas på ett mer ekonomiskt och 
effektivare sätt, om de tillhandahålls från en central resursbank på varje ort där 
det finns sakkunskap för val av lämpliga hjälpmedel med hänsyn till individuella 
behov och för service. 
 
41. Lärarutbildningarna för såväl grund- som gymnasieskola bör innehålla 
inslag som hos lärarkandidaterna skapar en positiv inställning till 
funktionshinder och som därigenom utvecklar en förståelse för vad som kan 
åstadkommas i skolor med lokalt tillgängliga stödtjänster. De kunskaper och 
färdigheter som krävs är huvudsakligen en god förmåga att lära ut, vari ingår 
förmågan att bedöma särskilda behov, anpassa kursplanens innehåll, utnyttja 
tekniska hjälpmedel, individualisera undervisningsmetoderna så att de passar en 
bredare uppsättning av färdigheter osv.  
 
72. Resurser måste även avsättas till stödåtgärder för utbildning av ordinarie 
lärare, tillhandahållande av resurscentra och av special- och resurslärare. 
Erforderliga tekniska hjälpmedel måste likaledes ställas till förfogande, för att 
det integrerade skolsystemet skall kunna fungera bra. En metodik som bygger på 
integreringsprincipen bör därför vara kopplad till en utbyggnad av 
stödtjänsterna på centrala och mellanliggande nivåer.100 
 

                                                             
94 Ibid., 17. 
95 Skollagen, kap1 §2, kap 4 §1.  
96 Ibid. Kap 4 §4. 
97 Grundskoleförordningen, kap 5 §1. 
98 Ibid., kap 5, §5.  
99 Skolverket. Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna. 
(Stockholm: Liber Distribution, 1999). 
100 Svenska Unescorådet, Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (Stockholm: 2006)  
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METOD 
I denna del redogörs för val av metod. Vidare presenteras vilket urval som gjorts, etiska 
överväganden, genomförande, samt undersökningens tillförlitlighet.   
 
Metodval – kvalitativ metod 
Det finns många sätt, metoder och vägar att nå kunskap. Frågan är hur vi skall bära oss 
åt, för att på bästa sätt återskapa händelser och upplevelser för de som inte varit med. 
”Blir återskapandet mer eller mindre trovärdigt om det representeras i siffror än om 
det representeras i ord?”101 De metoder som går ut på att mäta och kvantifiera med 
hjälp av statistik och matematiska beräkningar benämns kvantitativa metoder. Enkäter, 
tester och experiment är vanliga kvantitativa datainsamlingsmetoder. En annan grupp är 
kvalitativa metoder vilka kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 
innefattar eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade.102 Exempel på 
kvalitativa metoder är intervjuer och observationer. Jan Trost använder sig av följande 
metafor för att beskriva skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod: 
 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå 
ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer 
och hur deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna 
variation och försöka förstå deras situation.103  

 
Inför vårt examensarbete var vi tidigt överens om en fördjupning inom området läs- och 
skrivinlärning. Resonemanget förde oss i riktning mot IT-baserade läromedel och hur 
dessa verktyg används i undervisningen. Efter att ha vridit och vänt våra tankar några 
fler varv stod det klart att fokus skulle ligga på lärares arbete med datorstödd läs- och 
skrivundervisning. För att begränsa oss riktade vi främst uppmärksamheten mot de 
elever som av olika anledningar ”läser med öronen”. Vi valde intervjuer som metod för 
undersökningen eftersom vi tror att vi därmed får en djupare och mer nyanserad 
information än genom att använda enkäter.  
 
Enligt Jarl Backman är kvalitativa metoder är ett bra val då man vill studera hur 
individer upplever och tolkar verkligheten.104 Detta stämmer bra in på vårt arbete 
eftersom vi i analysarbetet försökte tolka och förstå hur lärare och specialpedagoger 
upplever arbetet med datorn som alternativt verktyg, främst inlästa böcker och talsyntes. 
Vidare menar Backman att kvalitativa och kvantitativa metoder kan stärka varandra105, 
vi var ett tag inne på att även använda oss av enkäter som ett komplement till våra 
intervjuer. En kombination av olika metoder kräver dock längre tid, detta faktum ihop 
med tankar kring vilket tillvägagångssätt som bäst skulle besvara våra forskningsfrågor 
avgjorde valet av metod.    
 
Kvalitativa intervjuer 
För att söka svar på syfte och frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa öppna 
intervjuer i halvstrukturerad form enligt Steinar Kvales modell. Detta angreppssätt 
innebär att intervjun får en viss ram, frågorna ställs i en viss ordning samtidigt som det 
ger möjlighet till följdfrågor och fördjupningar. Denna öppenhet och flexibilitet är en av 
fördelarna med kvalitativa intervjuer.106 Vårt frågeunderlag107 har tre inledande frågor 

                                                             
101 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Lund: Studentlitteratur, 1994), 12 
102 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998), 31.  
103 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 1993, 2005), 14.  
104 Backman, 48. 
105 Ibid., 31. 
106 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 82. 



 22 

sedan följer frågor som speglar de fyra frågeställningarna. Vi har använt oss av det 
aktiva lyssnandet, låtit de intervjuade tala till punkt och beskriva sina upplevelser utan 
avbrott. Även Kvale pekar på just detta att de intervjuade ges möjlighet att förmedla sitt 
budskap ur ett eget perspektiv och med egna ord. Han menar vidare att samspelet 
mellan intervjuare och den intervjuade är av största vikt.  
 

”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter 
om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel 
där kunskap utvecklas genom en dialog”.108 

 
Även Johansson & Svedner belyser den kvalitativa intervjuformen och betonar följande 
två skäl som kan inverka på utfallet av intervjun. Det första är att den intervjuade 
personens egna tankar och reflektioner får komma till tals så intervjun inte styrs av 
ledande frågor. Det andra är medvetenheten om vilka erfarenheter och vilken 
forskningsetik intervjuaren har, eftersom fokuseringen ska ligga på den som blir 
intervjuad och dennes erfarenheter. Vidare pekar författarna på följande åtgärder som 
kan vidtas för att den intervjuade skall känna sig trygg och få ett förtroende för 
intervjuaren. Centralt är information hur materialet kommer att bearbetas. Därefter är 
det väsentligt att upplysa informanterna hur deras svar presenteras i rapporten i relevans 
mot spårbarheten. Ett vanligt fel är att intervjuaren ofta är för upptagen med att titta på 
nästa fråga att uppföljningsfrågor glöms bort. Bra uppföljningsfrågor är sådana som har 
fokus kring När? Var? och Hur?109  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att erhålla beskrivningar av en persons 
livsvärld. Dock handlar det inte om livsvärlden i stort utan om en viss företeelse i 
livsvärlden. Detta innebär att intervjun måste styras mot undersökningens syfte, det 
gäller att gå varsamt till väga så styrningen inte förleder intervjupersonen att säga det 
han/hon tror att intervjuaren vill höra. Här anser emellertid Kvale att farhågorna kring 
ledande frågor har ägnats allt för stor uppmärksamhet. Han riktar uppmärksamheten mot 
att det centrala inte är ledande eller icke ledande intervjufrågor utan vart frågorna leder 
och hur de skapar ny, intressant och värdefull kunskap.110 
 
Tillförlitlighet/trovärdighet 
Kvale visar på hur validering kan ske fortlöpande under en intervjuundersökning och 
således fungera som en kvalitetskontroll. Han delar in undersökningen i sju stadier, från 
den inledande tematiseringen och planeringen till den slutliga rapporteringen.111 Vi har 
inte följt dessa steg fullt ut men har utgått från dem och fortlöpande reflekterat över 
validiteten i undersökningens olika delar. Med tanke på reliabiliteten är det viktigt att 
belysa Kvales tankar kring utskrifter av intervjuer: ”Utskrifter är inte kopior eller 
representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som 
fungerar som användbara verktyg för givna syften”112  
 
Urval 
Eftersom vi ville intervjua personer som har relevant kunskap om ämnet var ett riktat 
urval nödvändigt. Vi har intervjuat 12 personer, 3 lärare och 9 specialpedagoger 

                                                                                                                                                                                   
107 Se bilaga 1.  
108 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun., 117. 
109 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig 
utformning. (Kunskapsföretaget i Uppsala AB, Läromedel & Utbildning, 2006), 44-45. 
110 Ibid., 145-146. 
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/speciallärare i grundskolan, vilka samtliga har erfarenhet av att använda datorer med 
talsyntes och inlästa böcker i undervisningen. Undersökningsgruppen kan beskrivas 
som en heterogen grupp i den betydelsen att vi utfört intervjuer både i en 
glesbygdskommun och i en stadskommun i norra Sverige. Gällande kön är urvalet 
homogent, samtliga intervjuade är kvinnor. Skälet att vi valde både specialpedagoger 
och lärare var att få en bredare insikt i arbetet med IT-baserade läromedel. Vi menar att 
det kan se olika ut för en klasslärare och en specialpedagog i användandet av 
hjälpmedlen. Båda gruppernas upplevelser bidrar förhoppningsvis till ökad kunskap och 
förståelse för hur vi i vår kommande yrkesroll kan verka för en utveckling av skolans 
miljö för lärande, där IT-baserade läromedel ingår som en naturlig del i undervisningen. 
Viktigast var dock att informanterna hade goda kunskaper inom ämnet, detta förklarar 
den ojämna fördelningen mellan de båda yrkesgrupperna. 
 
Etiska överväganden 
Att planera, genomföra och rapportera en intervjustudie enligt vetenskaplig praxis 
innebär en skyldighet att följa de forskningsetiska principer som finns. Vi har utgått från 
vetenskapsrådets etiska regler113 och tagit hänsyn till följande punkter: 
 
� Informationskravet – Via ett följebrev informerades intervjupersonerna om arbetets 

syfte. Där beskrevs även hur resultaten kommer att användas och presenteras. 
� Samtyckeskravet - Deltagarna har själva godkänt att medverka i undersökningen och 

informerats om möjligheten att när som helst avbryta intervjun. 
� Konfidentialitetskravet - Varje deltagare försäkrades anonymitet genom att inga 

namn på personer eller platser används. För att ytterligare ta hänsyn till 
anonymiteten används benämningarna pedagog och informant för samtliga 
intervjuade.   

� Nyttjandekravet - Materialet som samlats in används endast till denna rapport.  
 
Genomförande 
En första kontakt med tänkbara respondenter togs via e-post. Detta första brev innehöll 
en presentation av oss själva samt av syftet med vårt uppsatsarbete. Därefter följde en 
förfrågan om att ställa upp på en bandad intervju som beräknades ta runt 45 minuter. I 
brevet påpekades också att allt material skulle anonymiseras genom att inga namn på 
kommuner, skolor eller personer omnämns i texten samt att det endast kommer att 
användas i vårt uppsatsarbete. De respondenter som svarade att de kunde ställa upp 
kontaktades per telefon för bokning av tid, respondenterna fick själva bestämma tid och 
plats för intervjuerna. Detta medförde att intervjuerna skedde på respondenternas 
arbetsplatser. Enligt Kvale114 är det viktigt att de intervjuade känner sig bekväma med 
intervjusituationen, att intervjuerna utfördes ute på skolorna kan ha bidragit till detta. 
Efter att ha bokat in tider överlämnades ett frågeunderlag till respondenterna så de 
kunde förbereda sig inför intervjun.  
 
Vid intervjutillfällena nämndes kort syftet med intervjun, vi förklarade hur materialet 
skulle analyseras och bad i samband med detta åter om samtycke till att spela in 
intervjuerna med en digital ljudinspelare. Samtliga respondenter accepterade detta. Vi 
informerade även om rätten att när som helst avbryta intervjun samt möjligheten att läsa 
igenom våra utskrifter av samtalen. Med hjälp av ljudinspelaren flöt samtalen naturligt 

                                                             
113 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. URL: 
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eftersom inga långa fördröjande anteckningar behövde göras. För att få djupare 
förklaringar användes följdfrågor och genom små sammanfattningar kontrollerades att 
svaren uppfattats korrekt.  
 
I direkt anslutning till varje intervju flyttades ljudfilen över till datorn och 
transkriberades i stort sett ordagrant. Utskrifterna utformades som en tabell bestående av 
två kolumner med textmassan i den vänstra och en tom högerkolumn för kommentarer. 
Vissa delar som inte ansågs relevanta för våra frågeställningar utelämnades och talspråk 
översattes till en mer korrekt skriftlig form. En viss meningskoncentrering skedde alltså 
redan vid den första utskriften. Denna metod innebär enligt Kvale ”att de av 
intervjupersonen uttryckta innebörderna koncentreras i allt mer väsentliga 
innebörder”115. Kvale varnar dock för att den utskrivna intervjun kan tappa sin 
förankring i det ursprungliga intervjusamtalet om stora textmassor reduceras bort. 
Istället förordar han en dialog med den text som skapats tillsammans med 
intervjupersonen för att försöka klargöra och utvidga textens tema. En fråga värd att 
ställa sig är: ”Hur analyserar jag vad mina intervjupersoner berättat för mig för att 
berika och fördjupa meningen i vad de sagt?”116  
 
Först lyssnades hela materialet igenom med tanken att skapa en helhetskänsla av vad 
som sagts. Därefter lästes utskrifterna med syfte och frågeställningar som utgångspunkt 
för att få en uppfattning om våra frågor blivit besvarade. Slutligen lästes materialet 
igenom utifrån våra i förväg uppställda kategorier: elevens delaktighet, motivation och 
självbild. Vid varje genomläsning gjordes kommentarer och understrykningar i texten 
beroende på utifrån vilken kategori vi läst den. Vi försökte väga det första 
helhetsintrycket mot syftet och de olika kategorierna. Sedan fördes resultatet in under 
respektive rubrik och analyserades utifrån våra utvalda begrepp. Vi valde att inte 
redovisa informanterna en och en med nummer eller fingerade namn. Det intressanta för 
oss är resultatet i sin helhet, om många säger samma sak eller om det finns avvikande 
åsikter. För att visa på tendenser använde vi t ex. ord som ett par, flertalet eller samtliga.  
Vårt resultat innehåller många citat, vår tanke med citaten var att levandegöra 
informanternas röster. När flera citat kommer efter varandra var avsikten att ge uttryck 
för liknande resonemang hos pedagogerna.     
 
Vår vetenskapliga utgångspunkt ligger inom hermeneutiken. Målet för den 
hermeneutiska forskningen är att tolka och förstå mänskliga handlingar och företeelser, 
sedda var för sig som helheter men också i relation till omgivningen.117 Syftet med 
denna undersökning var att beskriva och analysera lärares arbete…, vilket medför ett 
analysarbete som går ut på att tolka och förstå. Med hjälp av litteraturen och våra valda 
begrepp analyserades och tolkades intervjuerna. Tolkningsarbetet kan sägas bestå av två 
steg. För det första tolkas det som sagts i samtalet med informanterna och transkriberas. 
För det andra förs en form av inre samtal med texten för att tolka och förstå vad som 
egentligen sagts. Detta innebär enligt Kvale att hermeneutiken är: 
 

… dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den 
process där intervjutexterna tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog 
eller ett samtal med texten118 

                                                             
115 Ibid., 177. 
116 Ibid., 166. 
117 Starrin & Svensson (red.), 75.  
118 Kvale, 49. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet baseras på intervjusvar från 12 lärare och specialpedagoger. Samtliga 
informanter är kvinnor med flera års erfarenhet av datorarbete med verktyg som inlästa 
böcker och talsyntes. Vi väljer att framställa resultaten från intervjuerna med de fyra 
frågeställningarna som rubriker. Efter varje rubrik följer en sammanfattande reflektion 
som utgår från begreppen delaktighet, motivation och självbild.  
 
Hur ser du på datorn som verktyg i skolan? 
Samtliga informanter talar varmt om datorn som alternativt verktyg. Kommentarer som  
”Jag ser det bara som en möjlighet och något som verkligen behövs.” eller ”Vi lever ju 
i ett samhälle på 2000-talet – ett samhälle där vi måste ha datorn – det finns inget 
annat.” tyder på att pedagogerna anser alternativa verktyg meningsfulla och nödvändiga 
för elevernas lärande. En av de intervjuade säger: ”Vi måste ta in datorn i skolan – den 
är inte ett alternativt verktyg den är verktyget!” Något som återkommer i flera 
intervjuer är att datorn med dess möjligheter är ett utmärkt verktyg för alla elever inte 
bara de med läs- och skrivsvårigheter. Här pekas på flera fördelar med datorn som 
alternativt verktyg, för det första hur elevernas skrivande underlättas jämfört med 
papper och penna. Med datorn är det lätt att ändra och arbeta med en text vilket bidrar 
till mindre motstånd hos eleverna att bearbeta texter samtidigt som deras självständighet 
ökar. ”Det är som ett under förstår du”, säger en av informanterna och beskriver en av 
sina elever:  
 

Hennes utveckling har varit helt fantastisk när det gäller datorhantering och läs- 
och skrivutveckling. Från att kunna några bokstäver, nu läser hon kortare 
meningar som hon själv skapat. Vid datorn händer något som gör att hon kan ta  
så många steg och bli så självständig som hon aldrig är annars.   
 

För det andra framhålls datorns fördelar för de elever som har bekymmer med 
finmotoriken. Flera av pedagogerna berättar om elever som kämpat, där all energi gått 
åt till att forma bokstäver vilket medfört att man inte orkat så länge ”det blev aldrig 
något och det blev fult”. Men genom att skriva med datorn orkar eleverna hålla den röda 
tråden längre vilket leder till längre och bättre texter. De blir inte så begränsade som 
tidigare. Resultatet innehåller många exempel på elevernas glädje när de upptäcker att 
det går lättare. ”En pojke han var så lycklig, han hade skrivit en hel sida istället för två 
rader som han brukade.” En av pedagogerna berättar om en elev med stora 
motoriksvårigheter och vad som hände när han började skriva på datorn: 
  

Den här killen hade det jätteknepigt med motoriken, han hade en förvärvad 
hjärnskada. Det som var så roligt när vi började med tangentbordsträning och 
skriva att helt plötsligt kom motoriken i handen, det var helt otroligt! Plötsligt 
började han rita och han ritar jättesnyggt – nu är ritandet hans bästa grej. Både vi 
på skolan och föräldrarna tror att datorskrivningen vad det förlösande. 
 

En av informanterna frågar sig varför datorn inte utnyttjas mer som ett skrivredskap för 
elever som har svårt att skriva med penna. Många elever med finmotoriska svårigheter 
har svårt att forma snygga bokstäver på ett papper. Hon betonar även att det är alltför 
stor fokusering kring små bokstäver och skrivstil: 
  

Jag tänker på det här med Trageton varför använder man inte datorn för att skriva 
ut på ett papper för det är ju jag som skrivit det, istället för att alltid skriva för 
hand och värre blir det med skrivstil. Kan man inte skriva in i IUP vilka alternativa 
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verktyg det finns istället. Det ska ju finnas den här röda tråden i skolan till 
eleverna. 
 

En annan är av samma åsikt, hon uttrycker det så här: 
 

…det här med att sitta och plita med bokstäver – men sluta med det! Jag tycker det 
är slöseri med tid i skolan att sitta och peta med bokstäverna och jag tror att det 
tar bort mycket av glädjen att lära sig läsa.  

 
En tredje vinst med datorn som läromedel är möjligheten att hitta olika vägar och 
använda olika kanaler som syn, hörsel, bilder och känsel. Två av de intervjuade 
använder programmet PowerPoint, just för att det ger möjlighet att arbeta med text, ljud, 
bild. PowerPoint är ett program för att göra bildspel och innehåller en mängd funktioner 
som gör arbetet estetiskt tilltalande. Möjligheten att lägga in bilder och ljudeffekter kan 
enligt dessa pedagoger göra det lättare att få igång elever som inte vill skriva. De 
beskriver programmet som lätthanterligt vilket har stor inverkan på elevernas 
motivation. En av dem arbetar i särskolan och för henne är PowerPoint A och O. Hon 
ser bara möjligheter med programmet och anser att det borde alla använda mer. Hennes 
elever arbetar med programmet dagligen t ex med dagböcker som blir till en bok i slutet 
av terminen eller med att tillverka egna fråge- eller bingospel. När eleverna lärt sig 
grunderna i programmet arbetar de helt på egen hand. Båda pedagogerna har som 
ambition att stötta sina kollegor och visa på möjligheterna med programmet och med 
datorn som verktyg.  
 
Den andra pedagogen brukar samla elever i behov av särskilt stöd i ett klassrum där de 
även har en SMART Board119. Eleverna får lära sig programmet och här passar man 
även på att samtidigt utbilda skolans lärare några i taget. Hon beskriver hur eleverna 
arbetar i par och tillsammans hittar nya funktioner i programmet. Lärandemiljön 
framställs med ord som dialog, samspel, kommunikation och glädje. Pedagogerna 
berättar hur de sett elevernas självkänsla stiga i arbetet med bildspel. För eleverna är det 
av största värde att få visa upp sina bildspel. ”De kan t ex bli en av de första som 
redovisar med hjälp av PowerPoint”. Detta medför att eleverna blir synliga i klassen på 
ett positivt sätt. Många elever blir så pass duktiga datoranvändare att de kan hjälpa 
andra elever på skolan vilket enligt pedagogerna betyder mycket för deras status och 
självbild. 
 
Det råder en klar samstämmighet bland informanterna angående frågan om alternativa 
verktyg bidrar till måluppfyllelse. ”Ja – helt klart – absolut” är återkommande svar 
gällande detta. Pedagogerna pekar på möjligheten att ta till sig fakta utan att begränsas 
av sin läs- eller skrivförmåga. Eleverna kan exempelvis använda datorn vid nationella 
prov för att t ex få texter upplästa. Vidare framhålls att eleverna utvecklar sitt skrivande, 
de skriver längre texter samt blir bättre både på att stava och att formulera sig. ”Fler får 
chans att visa – kunna få ut det som finns i huvudet”  
 
På frågan hur det varit utan dator poängteras på flera håll att elever med dyslexi måste 
ha alternativa verktyg för att överhuvudtaget närma sig måluppfyllelsen i skolan. Om 
elever inte har tillgång till alternativa verktyg i skolan som i detta fall en elev med 
                                                             
119 SMART Board är en tryckkänslig interaktiv whiteboardtavla som kopplas till en dator. En ljuskanon belyser tavlan 

och man kan styra datorn från tavlan. Det finns ritfunktion för att rita och göra markeringar på webbsidor. Man kan även 

plocka upp ett tangentbord och skriva på tavlan. Mer information finns på: www.smartboard.se   
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dyslexi är risken stor att fortsatta studier blir bekymmersamma. Elever hamnar helt 
enkelt utanför skolsystemet.  
 

Elever med dyslexi måste ju ha de här alternativa verktygen för att de fixar annars 
inte den här måluppfyllelsen. Med tanke på gymnasiet och framtiden och när det 
blir dags för körkort. 

 
Vidare pekar flera på att många med dyslexi inte uppmärksammas tidigt utan elevens 
problematik upptäcks först mycket senare vilket försvårar för eleven.   
 

Det här är att man kanske inte uppmärksammar elever med dyslexi problem så 
tidigt och det är ett problem. På något sätt bör det framkomma i IUP att man 
erbjuder alternativa verktyg för eleven och att det kommer fram! 
 

Flera pedagoger framhåller att det inte bara handlar om läs- och skrivsvårigheter utan 
minst lika mycket om uthållighet och koncentration: ”Den här pojken hade nog inte 
gjort mycket utan dator.” säger en av dem. Hos flertalet informanter finns en 
förhoppning till förändring i skolan genom införandet av Arne Tragetons metod Att 
skriva sig till läsning med dator. Informanterna pekar på datorns möjligheter att redan 
på de lägre stadierna, och genom anpassningar i miljön ge tillfälle att använda 
skrivandet och läsande tillsammans i gruppen. De menar att på så sätt stimuleras deras 
sociala gemenskap och deras språk. En av pedagogerna säger: 
 

…och att man placerar datorerna mitt emot varann och inte efter en vägg och så 
där det kan ju vara roligt att sitta mitt emot varann och barnen kan ha kontakt med 
någon annan och det är ju betydligt trevligare, det tror jag är en förutsättning. 

 
En annan del som betonas är att det skapas inbjudande miljöer för barn där datorn och 
andra alternativa verktyg är en naturlig del i lärandet. I denna miljö kan även bärbara 
datorer ingå. ”Mycket det här att man har inbjudande platser och hörnor där man kan 
dra sig ifrån.” 
 
”Jag tror stenhårt på det!” är en uppfattning om Tragetons metod. Denna pedagog har 
en förhoppning om Att skriva sig till läsning skall komma igång ordentligt ”…det kan 
vara knuten till att lösa det här att det är så märkvärdigt med datorer”.  
 
Sammanfattande analys 
Inom det sociokulturella perspektivet är användandet av verktyg centralt. Datorn är ett 
av de verktyg människan skapat, som ger nya möjligheter för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. I enlighet med flera forskare120 visar resultatet att elever i läs- och 
skrivsvårigheter kan prestera betydligt bättre med hjälp av alternativa verktyg. 
Dessutom framhålls hur elevers lärande kan underlättas och utvecklas med hjälp av 
datorn. Detta harmoniserar även med Strandbergs syn på hur olika verktyg ”förlänger, 
förfinar, förkortar, förstorar och förstärker det som finns i våra kroppar”.121 På detta 
sätt kan eleverna komma runt sina svårigheter, och med stöd av alternativa verktyg 
närma sig det som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen.   
 
Informanterna berättar att eleverna känner glädje över att de kan, samtidigt som deras 
självständighet ökar. Vilket i förlängningen påverkar deras självbild på ett positivt sätt. 

                                                             
120 Föhrer & Magnusson, (2003), Jacobsson & Svensson,(2006), Öhman, (1994), Lundgren, (2007). 
121 Strandberg, (2006), 82. 
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Precis detta understryks av Taube som menar att bilden av den egna förmågan är av stor 
betydelse för elevernas motivation och uthållighet. Det gäller att motverka onda cirklar, 
där ständiga misslyckanden leder till sämre självförtroende.122 Datorn ger möjlighet till 
det som Liberg kallar ett multimodalt meningsskapande, vilket betyder att olika sinnen 
stimuleras i läsandet och skrivandet.123 Enligt resultatet kan arbete med text, bilder och 
ljudeffekter stärka elevernas motivation. Även Stensmo och Maltén betonar 
motivationens betydelse för eleverna och menar att eleverna måste äga uppgiften för att 
den ska vara motivationsskapande.124  
 
Några pedagoger resonerar från ett barnperspektiv hur datorn som verktyg kan 
medverka till elevers delaktighet. Pramling-Samuelsson och Sheridan uppmärksammar 
det faktum att det fortfarande finns många olika synsätt på barns inflytande och 
delaktighet i skolan. De menar att skolans uppgift är att möta barn med respekt och 
skapa förutsättningar för elevernas delaktighet och jämlikhet. I praktiken är det svårare 
för pedagogerna att skapa sådana miljöer eftersom det är många faktorer som påverkar 
den praxis som råder.125 I samband med detta betonas skolledarnas ansvar att organisera 
och stödja en sådan kultur på skolan. Det är väsentligt att skolledningen ger möjligheter 
för pedagoger att skapa delaktighet och inflytande för alla elever.126 
 
Vilken hjälp medför inlästa böcker för elevers läs- och skrivutveckling? 
Resultatet visar på en tydlig uppfattning att inlästa böcker bidrar till elevernas 
delaktighet i lärandet. Flera av pedagogerna lyfter fram möjligheten för långsamma 
läsare att ta till sig fakta i läroböcker genom att lyssna.  
 

”Eleverna får ju in stoffet vi ska jobba med – de är med i matchen på ett helt annat 
sätt än att all energi går åt till att sitta och stava sig igenom texten. De bara 
avkodar blir trötta och kommer inte ihåg vad de har läst.”  
 

Genom att lyssna på skönlitteratur kan eleverna ta sig igenom tjocka böcker som de 
annars aldrig läst.  
 

”Eleven kan också säga att jag har läst Vargbröder fast man har lyssnat istället” 
 
”Ja det bidrar absolut till delaktighet när de kan läsa samma böcker som 
kamraterna och prata med varandra och känna att – jag är med!” 

 
Flera av informanterna uttrycker en önskan om att alla elever skall kunna få tillgång till 
böckernas värld och få läsupplevelser. ”Jag vill att de ska få en så stark och härlig 
läsupplevelse att de vill ha mer.” säger en av de intervjuade och går vidare med att peka 
på olika vägar med inlästa böcker. Bok med daisyskiva öppnar för ett flexibelt 
arbetssätt. Eleverna kan läsa en bit och lyssna på en bit, ibland lånar de hem böckerna 
och då kan någon vuxen läsa en bit för dem – det finns alla varianter. En del väljer att 
bara lyssna medan andra är beroende av att ha boken framför sig och följa med. Samma 
pedagog säger: ”bara han få ha något i händerna kan han lyssna hur länge som helst.”  
 
Resultatet tyder också på ökad läslust hos eleverna när de upptäcker möjligheten att läsa 
med öronen. En av de intervjuade anser att elever som lyssnar mycket på böcker får ett 

                                                             
122 Taube, (1987).  
123 Liberg, (2007b)  
124 Maltén, (1992), Stensmo, (2000). 
125 Pramling-Samuelsson & Sheridan, (2003). 
126 Ahlberg, (2001). 
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ökat ordförråd samt blir bättre på att formulera sig i skrift. ”Det ser man tydligt att de 
som lyssnar mycket utvecklar sitt skrivande.” Pedagogerna har många gånger sett 
positiva effekter av inlästa böcker när det gäller barns läslust och motivation. 
Erfarenheterna är att lässvaga barn kompenseras genom läsning via öronen istället för 
ögonen. Det ger barnen en möjlighet att delta i gruppen och i samtalen kring litteraturen 
på ett aktivt sätt, som annars inte skulle vara möjliga. ”Det jag har sett är ju den här 
läslusten - istället för att det är jobbigt att läsa så är det roligt att både lyssna. De går 
gärna och lånar böcker!” 
 
Pedagogerna menar att elever som ges möjlighet till inlästa böcker får en mer positiv 
självbild allt eftersom. Därför får barnet en väg in i lärandet som stärker dess förmåga 
på flera plan samtidigt. Det vill säga både emotionellt - jag är en i gruppen, socialt - 
mina ord och mitt språk har ett värde, samt för deras lärande och motivation - det jag lär 
mig har jag nytta av och kan använda det. I fortsättningen stödjer det en utveckling 
inom andra områden i skolan. Detta uttrycks så här:   
 

” …jag tror inte alls de fått ut något av att läsa en bok all ansträngning har gått åt 
till att bokstavera sig fram istället för att få en läsupplevelse som ger läslust och 
också mynnar ut i att man kan sätta ord på det man läst för andra och det ger ju 
den utvecklingen i förlängningen”. 
 

De flesta av pedagogerna lyfter fram att inlästa böcker kan bidra till att öka elevens 
självständighet. Beroendet av extra hjälp är större i början när eleverna inte är vana med 
verktygen. Däremot minskar behovet av hjälp allt eftersom eleven lär sig behärska dem. 
”Det behövs jättemycket stöd till att börja med.” En av de intervjuade använder musik 
och Disneysagor för att vänja barnen både vid att lyssna men främst menar hon att det är 
ett sätt att lära dem hantera apparaten. Hon berättar att hon en gång köpte in massor med 
band och böcker till sina elever som då var mellan sex och åtta år. Eleverna fick mycket 
handledning och alla använde inlästa böcker mycket. ”Jag tror det betydde otroligt 
mycket för deras läsning att både få lyssna och läsa – jag undrar om någon grupp här 
på skolan någonsin varit så duktiga läsare som dem.”  
 
Eleverna behöver vänja sig vid att läsa med öronen menar de flesta av pedagogerna, 
därför framhålls värdet av en tidig start. De menar att det är lättare att introducera olika 
verktyg när eleverna är yngre. Dessutom kan olika verktyg bli naturligt för alla barn om 
de får komma i kontakt med dem tidigt. Ett par av de intervjuade understryker vikten av 
att anpassa textmängd och tid till den som ska lyssna så de mäktar med. Samtidigt 
framhålls att eleverna inte bör hålla på för länge med samma bok, då kan intresset falna 
och då är det bättre att byta till något annat. Här går resultatet lite isär en av de 
intervjuade uttrycker tydligt att det gick av bara farten att sätta igång med inlästa 
böcker. ”De elever jag jobbat med har tagit det till sig direkt – det har varit självklart.” 
 
Ett verktyg som framhålls i samband med inlästa böcker är Mp3-spelare eftersom de är 
små och behändiga att använda. Ett par av de intervjuade har köpt in Mp3-spelare och 
daisyspelare127 som komplement till datorerna. Dels för att datorerna inte räcker men 
också för att de separata spelarna är smidiga att använda. Dock påpekar flera att det inte 
är så självklart att hantera all teknik för eleverna som många tror. ”Att lägga in filer på 
Mp3-spelaren – det får jag hjälpa de flesta med både vuxna och elever.” 
 

                                                             
127

 Se bakgrund sid 19, Inlästa böcker. 
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En av de intervjuade lyfter fram hur viktigt det är vad vi vuxna ger för signaler och 
vilken betydelse det får för elevens självbild och motivation. Denna pedagog ser ofta 
hur elevernas läsglädje och motivation stärks i samband med att de lyssnar på böcker. 
Däremot kan hon ibland uppleva att lärare inte tycker det är likvärdigt att läsa med 
öronen. ”Där har jag fått kämpa – det byggs inte på – man tror inte läsningen tränas.”  
Hon sammanfattar det med följande ord: 
 

Ja – självbilden kan stärkas om omgivningen accepterar att det är likvärdigt. Det 
är i så fall vi vuxna som ger dem dålig självkänsla för att de inte klarar av att läsa 
med ögonen. Vi kan lyfta att lyssna! 

 
Sammanfattande analys 
Det råder stor samstämmighet bland informanterna att inlästa böcker bidrar till elevers 
delaktighet. Främst framhålls möjligheten att ta till sig fakta i läroböcker, samt att kunna 
läsa samma böcker som kamraterna. En tillgänglighet som enligt SPSM ligger till grund 
för elevers delaktighet i lärandet.128 Delaktighet i läsandet med hjälp av alternativa 
verktyg är en självklarhet för Torbjörn Lundgren. Skönlitterära talböcker kan enligt 
Lundgren skapa läslust och intresse vilket leder till förbättrad läsning och en ökad 
självkänsla.129  
 
Forskning visar att elever mår bra av att utvecklas i en flerstämmig miljö130 i vilket även 
artefakter som inlästa böcker möjliggör för alla elever att delta på lika villkor. Däremot 
förtydligar Kroksmark att ”Det är en viktig teoretisk skillnad mellan att konstruera en 
verklighet och att en sådan uppstår genom delaktighet och kultur”.131 Därför kan det 
sägas att vad litteraturen anser är delaktighet och vilka uppfattningar pedagogerna har 
om delaktighet kan skilja sig åt. Således kan resultatet inte tolkas som att alla elever är 
delaktiga hela tiden.  
 
Undersökningen visar att allt efter som eleverna lär sig använda verktygen går läsningen 
lättare. Detta ökar deras självständighet, vilket bidrar till att självbilden stärks. Här 
riktas även uppmärksamheten mot vilka signaler lärarna ger. Om lärarna inte accepterar 
att det är likvärdigt att läsa med öronen kan elevernas självbild påverkas negativt.  
Flera forskare132 betonar också lärarens centrala roll. Lärarnas kunskaper om och 
inställning till alternativa verktyg har betydelse för hur de används.  
 
Flertalet av pedagogerna berättar hur elevernas läslust och motivation ökat när de fått 
läsa med öronen. Helt i enlighet med Höien och Lundberg som menar att inlästa böcker 
kan skapa förutsättningar för god läsmotivation, eftersom avkodningen inte tar all 
kraft.133 Detta innebär att eleven orkar koncentrera sig på läsförståelsen, vilket i sin tur 
kan leda till ökad läslust. Dennis Groth påpekar att motivationen bör länkas till elevens 
egen förmåga. Elever ska inte behöva jämföras med andra utan deras egen motivation 
och tro på sin duglighet att lära, ska skapa förutsättningar för att nå målen.134 Även 
Adler och Holmgren menar att eleven ska möta en stödjande miljö som gör det möjligt 
för eleven att överbrygga sina svårigheter utan att självkänslan försämras. 
Undervisningen menar de ska bygga på elevens starka sidor.135 

                                                             
128 Specialpedagogiska skolmyndigheten. www.spsm.se (2008)  
129 Lundgren, (2007) 
130 Dysthe,(2003), Säljö, (2000), Strandberg, (2006). 
131 Kroksmark, (2003), 447. 
132 Säljö, (2000), Folkesson, (2004), Föhrer & Magnusson, (2003), Jacobsson & Svensson, (2006). 
133 Höien & Lundberg, (2004). 
134 Dennis Groth, Uppfattningar om specialpedagogiska insatser,(Luleå: Luleå Tekniska Universitet, 2007), 62. 
135 Björn Adler. Hanna, Holmgren, Neuropedagogik,(Lund, Studentlitteratur, 2000), 125 – 126. 
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Vilken hjälp medför talsyntes för elevers läs- och skrivutveckling?  
En samlad erfarenhet från grundskolans yngre år är enligt denna undersökning att 
talsyntesen främst används som stöd för det egna skrivandet, för att lyssna hur det låter 
och kontrollera stavningen. Ett par av de intervjuade ser att eleverna använder talsyntes 
i kombination med stavningskontrollen i ordbehandlingsprogrammet eller tillsammans 
med något annat rättstavningsprogram. ”De blir väldigt självständiga och lyssnar 
tillbaka och rättar helt på egen hand.” Detta har medfört att eleverna skriver längre och 
bättre texter eftersom de själv kan rätta texterna innan de lämnas in. Flera av de 
intervjuade lyfter fram vad denna självständighet betyder för elevernas självbild. En 
annan vinst som framkommer är att många elever tycker det är jobbigt att läsa igenom 
sina texter men då kan de sätta på talsyntesen och lyssna istället. ”Att man får ljudet och 
då får man direkt respons på det som du skriver.” 
 
Talsyntesen verkar vara ett väldigt bra skrivstöd för många elever medan en del inte vill 
använda den alls. Samtliga pedagoger anser att man bör införa verktyg som talsyntes 
tidigt, då blir det naturligt för barnen att använda alternativa verktyg i sitt lärande. Här 
påpekar flera av pedagogerna värdet av att talsyntes finns på alla datorer i skolan. De 
anser att talsyntes är ett bra verktyg för många elever och när den finns på alla datorer 
behöver ingen känna sig utpekad. Detta underlättar även för lärarna att ta till sig 
verktygen. En informant betonar speciellt fördelen att talsyntesen finns tillgänglig hela 
tiden, inte bara vid vissa tillfällen. Dessutom stärks deras självbild genom att de kan 
lyssna på sina texter tillsammans, menar hon. En annan av pedagogerna framför sina 
erfarenheter kring självbilden hos en elev som upptäckte sin egen förmåga till att skriva. 
 

…eleven hade aldrig provat det här med talsyntes förut så jag provade med eleven 
och eleven skrev en kort berättelse tillsammans med mig…och så sa jag att få se 
om den här farbrorn (talsyntesen) kan läsa det du har skrivit …och eleven förstod 
inte riktigt…Vaa! Har jag skrivit det där. Tänk att han kan läsa det jag har skrivit 
och det gick upp ett sådant ljus, att jag blir alldeles tårögd. Eleven var så glad!  
 

En del elever skannar in engelska texter och många skannar in lästalen i matteboken. 
När de t ex har lästalen digitalt och möjlighet att få talen upplästa är det inga problem 
med matten längre. ”Eleven behöver inte vänta på hjälp - han löser sina uppgifter och 
går vidare – bara det att ta för sig!” De äldre (år 5 och uppåt) eleverna använder också 
talsyntesen till att få inskannade texter upplästa men även till att läsa upp texter på 
internet. Denna undersökning tyder på att de äldre eleverna har svårare att ta till sig ett 
skrivande med stöd av talsyntes. ”Det kan upplevas lite skämmigt – man vill inte sticka 
ut utan vara som alla andra.” En annan orsak kan enligt resultatet vara att rösterna 
upplevs som ”robotaktiga” och ”låter konstiga”. I samband med detta framhåller flera 
av de intervjuade att här gäller det att vi lärare peppar eleverna, visar på nyttan och 
förklarar att man får ha överseende med detta. Flera påtalar också att de flesta elever 
vänjer sig efter hand dock inte alla.  
 
Resultatet kan tolkas som att talsyntesen mest används inom förskolan och i de tidiga 
åren, för att därefter minska i betydelse. En av pedagogerna menar dock att vi inte alltid 
ska tro att behovet av talsyntesen minskar med åren. Hon berättar om en elev i år åtta 
som hade en egen bärbar dator från Skoldatateket: 
  

Vi hade en elev som vi tyckte använde datorn för lite i skolan och vi började 
ifrågasätta om han skulle få ha kvar den. Då ringde hans mamma och sa – vet ni 
att han använder talsyntesen jättemycket varje dag ute på internet och när han 
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skriver men han tycker det är pinsamt i skolan. Och ja…han fick behålla den och 
till slut tog han med sig datorn när han skulle göra nationella prov. Det gäller att 
man själv inser hur det här kan hjälpa mig.   
 

Ytterligare en pedagog berättar om en elev som slutligen själv insåg nyttan med 
talsyntesen:  
 

Det fungerade inte, den här eleven hade inget stöd hemifrån. Då bestämde vi att nu 
låter vi det här vila och lämnar tillbaka datorn – det tror jag var bra just då. För 
idag har han åter en egen bärbar. Han kom på att han saknade att kunna skanna in 
och få det uppläst.  

 
Talsyntes är A och O för mina elevers arbete säger en av pedagogerna som arbetar i 
särskolan. Hon berättar att hennes elever använder talsyntesen dagligen i det egna 
skrivandet och för att få uppläst det man själv eller någon annan skrivit. Hennes elever 
använder talsyntesen ihop med PowerPoint vilket hon anser breddar deras läsande och 
skrivande. Hon går vidare med två konkreta exempel där hon sett nyttan med verktyget: 
 

Jag har använt den med en CP-skadad och dessutom synskadad elev där det var en 
enorm hjälp att få höra vilken tangent man trycker ner. Hon skrev en hel bok, vilket 
var helt fantastiskt. Jag har även jobbat med barn till asylsökande. Där såg jag 
vikten av talsyntes när de började komma underfund med svenska språket – vilket 
stöd det var att få hör ljudet när man tryckte ned tangenten – det var helt otroligt!  

 
En annan kommentar från samma pedagog lyder: ”Så har jag en flicka med grav 
språkstörning – alltså utan dator och utan talsyntes skulle hon vara fruktansvärt 
handikappad i allt som har med läsande och skrivande att göra.” 
 
Sammanfattande analys 
Ur ett sociokulturellt perspektiv argumenteras för värdet av verktyg i elevers 
gemensamma aktiviteter.136 Det behöver inte betyda att eleven nödvändigtvis följer 
instruktioner från en lärare utan en del av lektionen kan anpassas utifrån verktyget 
fördelar. På så sätt kan stunden mellan pedagogen och elever bli mer kvalitativ och 
riktad till elevens behov. 
 
Pedagogernas erfarenheter av arbetet med talsyntes varierar, detta beror till stor del på 
olika förutsättningar för deras arbete. De anser överlag att talsyntesen är värdefull för 
särskolan förskolan och skolan tidigare år. Eftersom talsyntesen får en betydelsefull 
kommunikativ funktion. Detta stöds av forskning137 som pekar på att skolans miljö skall 
främja barns språkutveckling. Elevens självbild är något som formas i umgänge med 
andra elever. Mina styrkor och svagheter får en avgörande roll i hur jag uppfattas av 
andra. Om jag upplever mig som en läsare och skrivare, ger det en positiv bild av mig 
som person. Det blir en positiv förstärkning att kunna behärska språket som alla andra. I 
sin tur kan en negativ självbild i förlängningen leda till att eleven utvecklar negativa 
försvarsstrategier, t ex undvikande läsning.138 Det kan också medföra att eleven inte 
känner sig delaktig i klassen. Därför är det av stor betydelse vilket förhållningssätt som 
pedagogen använder i sin klass.139  
 

                                                             
136 Säljö, (2000), Strandberg, (2006). 
137 Ahlberg, (2001), Pramling-Samuelsson & Sheridan, (2003). 
138 Taube, (1987). 
139 Ahlberg, (2001), Taube, (1987). 
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En annan synpunkt som pedagogerna framför är nyttan av talsyntesen för elevens 
motivation. Pedagogerna anser att talsyntesen höjer motivationen för elever med grava 
kommunikationshinder. Liknande erfarenheter har pedagoger i de lägre stadierna och 
förskolan att innan eleverna kommit in i läsning och skrivningen så är talsyntesen 
mycket motivationshöjande. Från ett läspedagogiskt perspektiv framhålls att elever i 
behov av stöd många gånger har stora svårigheter vad gäller själva avkodningen i 
läsningen och att det i sin tur belastar arbetsminnet. För att hjälpa barn och motivera 
dem vidare i sin läsning rekommenderas tidiga insatser och stöd med hjälp av 
alternativa verktyg.140 Ytterligare forskning visar att datorn har ett stort värde i 
undervisningen eftersom det breddar elevernas skriftspråkliga erfarenheter.141 
 
På flera håll poängteras vikten av att tidigt introducera alternativa verktyg i lärandet. I 
längden kan detta bidra till elevers delaktighet eftersom verktygen blir naturliga om de 
kommer in tidigt. Här påpekar dock flera av informanterna att om talsyntesen kommer 
in för sent är det sämre för elevernas delaktighet och motivation därför att talsyntesen 
kan upplevas utpekande och bli ett bevis för elevens tillkortakommande.  
 
Vilka förutsättningar krävs för ett framgångsrikt användande av 
verktygen? 
Resultatet åskådliggör en rad betydelsefulla faktorer för ett lyckat användande av 
alternativa verktyg. Lärarnas inställning och kunskaper om verktygen, fungerande 
teknik, delaktiga föräldrar, hur verktygen introduceras, tid, skolledning och ekonomi är 
exempel på viktiga faktorer enligt denna undersökning.  
 
Pedagogernas inställning 
Samtliga informanter nämner lärarnas inställning som en av de viktigaste faktorerna för 
att arbetet med alternativa verktyg skall fungera.  Läraren måste vara engagerad, positiv 
till att använda datorer och kunna stötta eleverna i det. ”Det krävs en helhetstanke kring 
det här – att det inte handlar om en liten stund i något rum där jag har läs- och 
skrivträning utan det handlar om alla situationer” säger en av pedagogerna. Hon ser 
det som ett gott tecken att både lärare och elever skriker efter fler datorer. Detta tyder 
enligt henne på att stadiet ”måste vi använda dem?” är passerat. Samtidigt anser flera 
av informanterna att klasslärarna behöver stöd, att det fortfarande finns en rädsla för 
tekniken hos många lärare. Enligt resultatet har specialpedagogen en viktig funktion just 
i att stötta övrig personal i datoranvändandet. Det kan t ex röra sig om hur verktygen 
introduceras, visa på möjligheter eller hjälp vid datorkrångel. Flera av pedagogerna 
pekar på vikten av samarbete mellan specialpedagog och lärare kring elevers 
datoranvändande. Vidare är informanterna mycket nöjda med samarbetet med 
Skoldatateket och tycker det är en bra och nödvändig resurs för skolorna. 
 
Introduktion av verktygen 
En ordentlig introduktion med täta uppföljningar är absolut nödvändig för de elever som 
får alternativa verktyg anser samtliga informanter. Resultatet visar att många 
specialpedagoger lägger ned mycket tid för att det ska fungera bra för eleven. Det kan ta 
lång tid för en del elever att vänja sig vid datorn som arbetsredskap. Enligt flera av 
pedagogerna gäller det som lärare att inte ge sig utan peppa och stötta eleverna när de 
inte alltid är motiverade. Det är viktigt att ta det i små steg och arbeta upp en vana att 
använda verktygen. Här pekar flera citat i samma riktning: 

 

                                                             
140Elbro, (2004), Höien & Lundberg, (2004). 
141Liberg, (2007b), Trageton, (2005). 
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Jag har tagit tid till det här för att få igång dem. Vi har suttit eleven och jag och 
jobbat med datorn och det har varit helt nödvändigt 
 
Sen har vi en elev som nu skriver och använder datorn mycket. Där har både 
klassläraren och fritidspedagogen varit mycket idoga och propsat på att det är 
datorn som är ditt verktyg vilket har medfört att datorn nu används mycket. 
 
Det behövs egentligen speciella personer som hjälper barnen med att komma igång 
med verktygen och hjälper pedagogerna med undervisningen och tankarna kring 
datoranvändandet. 
  

Samtidigt som datorn med alla dess möjligheter kan bidra till elevers motivation tyder 
resultatet på delade meningar kring detta. En av informanterna ser olika faser i att jobba 
med alternativa verktyg. Hon menar att det är upp och ner och att mycket beror på att 
det fortfarande är besvärligt och lite annorlunda. Hennes uppfattning är att motivationen 
hos dem som idag känner sig utpekade när de har en dator skulle förbättras om det var 
ett naturligt verktyg för alla. Dessutom påtalar hon att det gäller för lärare att vara 
uppmärksamma på de elever som inte vill använda sin dator. Hon ser en fara i att 
elevernas självbild istället kan försämras där datorn blir ytterligare en börda för elever 
som redan har det svårt. Detta illustreras med följande frågor: ”Varför ska jag ha den 
här?”… Är jag så himla dålig?... Har du inte tränat hemma som du lovat?”   
 
Majoriteten av informanterna efterlyser fler datorer till klassrummen för att det skall bli 
ett naturligt verktyg för alla elever. Flera av pedagogerna lyfte fram att om inte 
verktygen i klassrummet blir ett naturligt inslag så är risken stor att olika verktyg som 
bärbara datorer och Daisyspelare ses som en utpekande faktor för att eleven har en 
funktionsnedsättning. Därför poängteras att alternativa verktyg måste ses som ett 
naturligt inslag i skolans klassrum såsom videon eller skrivtavlan hos alla pedagoger ute 
i verksamheten.   
 

Vi måste skola in både vuxna och barn i att det är ett naturligt hjälpmedel som vi 
tar till och att Pelle behöver det just nu mer än någon annan. Det är väldigt 
motivationshöjande ser jag …överhuvudtaget att använda tekniska hjälpmedel på 
olika sätt. 
 
Men hela det här samhället och undervisningen bygger ju på ny teknik, att man 
måste sträva framåt och inte tänka att vi ska ha det som vi hade det förut. Skolan 
skulle ännu mer behöva följa utvecklingen i samhället. 
 

Föräldrar     
En annan betydelsefull faktor är ett aktivt föräldrastöd. Detta framhålls av samtliga 
informanter som pekar på vikten av att eleverna får hjälp både i skolan och i hemmet.  
I samband med att en elev får datorutrustning från Skoldatateket utbildas både lärare, 
elev och föräldrar i användandet av verktygen vilket flera framhåller som värdefullt. 
Föräldrarna anser att det är viktigt att hjälpa sina barn och att alternativa verktyg 
upplevs som ett stöd. Däremot är det skillnader i föräldrarnas förmåga att stötta barnen i 
datoranvändandet eftersom förkunskaperna varierar. Sammantaget är intresset från 
föräldrarnas sida överlag positivt. Flera föräldrar skulle förmodligen använda 
bibliotekets resurser mer om information kring alternativa verktyg fanns att tillgå. Här 
följer pedagogernas erfarenheter av föräldrarnas inställning till alternativa verktyg. 
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För den här eleven har det varit jättebra för hennes föräldrar har varit inne på det 
här hela tiden att självklart ska hon ha de hjälpmedel hon behöver, och själva haft 
Daisyspelare hemma…så de har alltid varit positivt inställda. 
 
Det varierar hur mycket föräldrarna känner att de har förmåga att hjälpa till – för 
det mesta fungerar det bra men ibland är det svårt. Alla föräldrar har inte den 
kunskapen men så är det över hela linjen även för de som inte har dator att det är 
olika med föräldrastödet. 
 
Föräldrar? Det har aldrig varit något problem. Det är inte många föräldrar som 
vet det att man kan gå in till biblioteket och säga att den här boken är jättebra, kan 
ni spela in den och de gör det på tjugo minuter,… Det är inte många som har 
förstått det här… 
 

Fungerande teknik 
Något som också påverkar både lärares och elevers motivation att använda alternativa 
verktyg är hur tekniken fungerar. Några av pedagogerna påtalar att datorn måste finnas 
tillgänglig i klassrummet. Den ska vara nära och igång så att eleven kan använda det 
direkt. Helst ska datorn finnas mitt i klassrummet och inte vara undanlagd i ett hörn. 
Om inte tekniken fungerar tappar eleverna motivationen för verktyget och gör något 
annat istället. Några av informanterna citeras nedan när de framhåller att tekniken måste 
fungera.   

 

Det är viktigt att utrustningen fungerar, man lägger ner jättemycket jobb på att få 
igång eleverna med verktygen då får det inte krångla. 
 
Det är enormt viktigt att det fungerar man kan inte säga till elever att det inte 
fungerar i flera dagar då tappar de all motivation. 
        

Tid 
En annan uppfattning som informanterna framför är tidsaspekten kring alternativa 
verktyg. De resonerar att tid både är en förutsättning och ett hinder. För det första 
framhålls att många klasslärare upplever en stor brist på tid. Framför allt tid till att sätta 
sig in i verktygen. För det andra bedömer informanterna att det skulle vara positivt om 
skolledningen gav tid för handledning kring datorprogram och alternativa verktyg. En 
tredje orsak som en av informanterna framför är även bristen på tid för special-
lärarna/specialpedagogerna att sätta sig in olika program och anpassa dem utifrån 
elevernas behov. En fjärde aspekt som betonas är tid för elever med alternativa verktyg, 
eftersom det tar tid att lära sig hantera verktygen samt att det inte går lika fort att läsa 
med öronen. Något som också tar tid enligt informanterna är krånglande teknik, en av 
dem uttrycker: ”…ett annat hinder är när man väl fått en dator och den inte fungerar, 
det blir jättesvårt, då gäller det verkligen att ”stay calm”… När tekniken krånglar är 
det jobbigt. 
 
Skolledning / ekonomi 
De flesta av pedagogerna framför att skolledningen överlag har en positiv inställning till 
alternativa verktyg i skolan. Dessutom framkommer synpunkter att skolans behov av 
alternativa verktyg måste lyftas högre upp i kommunen. En aspekt som lyfts fram hos 
de flesta är att ekonomin ibland är ett hinder för införskaffande av olika verktyg. 
Framför allt vill några ha bättre talsynteser och fler Daisyspelare, helst en i varje klass.  
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Sammanfattande analys  
En sammanfattning av vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt användande 
av verktygen kan delas upp i flera viktiga bitar. Det handlar om fungerande teknik så att 
elevernas användande av verktygen förenklas. Internationell forskning betonar att 
skolan måste bli bättre på att följa den tekniska utvecklingen, eftersom de anser att 
skolans teknik och elevernas egna erfarenheter skiljer sig åt. Om glappet blir för stort 
står sig skolan slätt och är inte attraktiv ur den yngre generationens ögon. Samtidigt 
finns det grupper i samhället som absolut skulle gynnas av att skolan tillför god 
teknik.142 Pedagogernas inställning och förhållningssätt är avgörande för den sociala 
interaktionen i klassen, menar flera forskare143 som alla har lång erfarenhet kring 
klassrumsinteraktioner och datorer. De menar samstämmigt att en god pedagog som har 
engagemang, intresse och skapar möjligheter till delaktighet är av största värde för att 
skapa ett gynnsamt klimat i klassen. Dessutom framhålls att datorn är ett redskap som 
kan medverka till denna delaktighet. Fyra holländare har även de studerat pedagogernas 
inställning, deras slutsats är att pedagoger med traditionell pedagogik mer betonade 
hindren i användandet av verktygen än fördelarna.144 Även föräldrarnas inställning till 
verktygen betonas, delaktiga föräldrar har stor betydelse för i vilken omfattning eleven 
kommer att använda sig av verktygen. Skolan och hemmets gemensamma ansvar för 
elevens skolgång stöds av grundskolans läroplan Lpo 94. 
 
En annan värdefull del är hur verktygen introduceras och att det inte uppfattas som 
utpekande utan har en större tillgänglighet för alla elever. Ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv får skolans kultur och syn på verktygen konsekvenser för hur de sedan 
kommer att användas. Om skolan präglas av ett kategoriskt synsätt söks problem hos 
individen medan ett rationellt synsätt fokuserar på hinder i miljön.145 Detta kan även 
påverka elevens arbete med datorn, inkluderad i klassen eller enskilt i ett annat rum. 
 
Ytterligare lyfts tiden fram som ett hinder av pedagogerna. De menar att om det fanns 
en bättre planering och medvetenhet kring verktygen skulle de komma mer till 
användning i den dagliga verksamheten. Rätt använda är verktygen tidsbesparande.146  
Å ena sidan krävs mycket tid i början när verktygen ska anpassas in i verksamheten, å 
andra sidan ger verktygen en tidsbesparing och en effektivisering i pedagogens 
undervisning när verktygen används fullt ut. I längden har datorer en stor fördel för 
elever med inlärningssvårigheter.147 Ett annat hinder är ekonomin som sätter ramarna 
för hur stora inköp skolorna kan göra och skolans verksamhet får därför prioritera efter 
sin budget. Några av pedagogerna menar att skolan borde ha ett speciellt konto för 
inköp av alternativa verktyg. Pedagogerna ser positivt på bibliotekets utlåning av 
Daisyspelare eftersom de spelarna finns tillgängliga utan kostnad för skolan. I skolans 
läroplan poängteras rektors särskilda ansvar för att skolans miljö görs tillgänglig för 
elever även för elever i behov av stöd. Detta stöds av både Ahlberg och Lundgren148 
därför att en skolledning som visar på möjligheterna, och ger utrymme för alternativa 
verktyg är också en skola som främjar alla elevers lärande. 
 
 

 
                                                             
142 Warschauer, (2007), Ziehe (1982). 
143 Folkesson, (2004), Jedeskog, (2000), Öhman, (1994). 
144 Hermans, Tondeur, Braak och Valcke, (2008). 
145 Nilholm, (2007), Emanuelson, Persson och Rosenqvist, (2001). 
146 Ahrnell et al., (2005), Föhrer & Magnusson, (2003). 
147 Föhrer & Magnusson, (2003). 
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DISKUSSION 
Lärares och specialpedagogers inställning till datorn som verktyg 
Resultatet visar att tilltron till datorn som verktyg är mycket stor. Med tanke på det 
riktade urvalet är det ingen överraskning att samtliga informanter är positivt inställda till 
datorn och dess möjligheter för elevers lärande. Ord som glädje, delaktighet, ökad 
uthållighet, ökad motivation och stärkt självbild präglar stora delar av 
resultatredovisningen. En allmän uppfattning bland informanterna är att alternativa 
verktyg ger elever i läs- och skrivsvårigheter nya möjligheter att inhämta kunskap vilket 
i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse.   
 
Forskning visar också att dessa verktyg är till stor fördel för elever som har svårt att läsa 
och skriva.149 Vårt resultat går en bit längre, eftersom den allmänna meningen bland 
pedagogerna är att alternativa verktyg är bra för alla elever. Detta kan ses som en 
övergripande vision, eller förhoppning att datorn skall bli ett naturligt verktyg i skolan. 
För trots att vi lever på 2000-talet och samhället präglas av tillgänglighet och digital 
kompetens tyder resultatet på att datorn fortfarande anses lite speciell som verktyg i 
skolan.  
 
Säljö uppmärksammar att lärande och utbildning är komplicerade processer, som inte 
enbart kan lösas med tekniska hjälpmedel. Han menar att teknik både löser och skapar 
nya problem. Eftersom lärande och utveckling i skolan mer handlar om att elever 
utvecklas i ett sociokulturellt sammanhang. Lärandet konstitueras (omvandlas) hela 
tiden beroende på vilket kontextuell (rumslig) miljö elever befinner sig i. Skolan 
kommer ständigt att ha dilemman att hantera. Därför att skolan som offentlig 
verksamhet alltid kommer att ta emot elever med olika förutsättningar och olika 
förväntningar.150 Enligt vår mening var skolans tillkomst historiskt sett, ett svar på 
bristande kunskaper och information. Det fanns ett behov att öka samhällsmedborgarnas 
kunskapsnivå, eftersom industrin krävde mer kvalificerade arbetare. Idag har 
samhällsutvecklingen förändrat behovet, däremot har skolan inte riktigt lyckats följa 
den omdaningen anser vi. Ziehe menar att behovet av omställningar i skolan kommer att 
behövas i samma takt som samhället utvecklas. Skolan ska erbjuda stöd och struktur för 
det nya lärandet.151  
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv frågar sig Persson ”Hur skall skolans resurser 
fördelas för att dessa elevers behov skall tillfredställas?”152 Han menar att skolan är 
beroende av politiska beslut som ger möjligheter till förändring. Detta kommer även 
fram i våra intervjuer. Dels är pedagogerna beroende av att arbetsledningen är insatt och 
dels är de beroende av att kommunledningen har god kännedom om vilka behov skolan 
har. Däremot har det inte framkommit i vilken omfattning behoven har tillgodosetts. En 
önskan från pedagogerna är mer riktade resurser till alternativa verktyg i skolan. 
 
Idag finns tillgång till modern teknik som kan hjälpa eleverna att komma runt sina 
hinder. Detta harmoniserar med vårt resultat där flera av pedagogerna nämner att 
alternativa verktyg t ex talsyntes finns tillgängliga på samtliga datorer i skolan. Dock 
anser vi att det finns ett glapp mellan möjlighet och verklighet. För att alternativa 
verktyg verkligen skall vara tillgängliga menar vi att elever, samtliga pedagoger och 
föräldrar måste få lära sig hantera dem.  
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Även Persson belyser värdet av god kompetens hos skolans personal, med tillgång till 
spetskompetens som kan fördela skolans resurser. I detta arbete är specialpedagogens 
uppgift att tillsammans med rektor vara en garant för att skolans verksamhet verkligen 
är till för alla. Eftersom skolans uppdrag är att verka för en likvärdig utbildning som 
samtidigt gynnar alla individers olikheter. Persson kallar detta för en skillnad i 
formuleringsarenan och realiseringsarenan.153 Skolans kultur får därför effekter på 
elevernas lärande, beroende på om kulturen har ett relationellt perspektiv eller ett 
kategoriskt perspektiv.154 
 
Möjligheter med inlästa böcker och talsyntes 
Resultatet visar att inlästa böcker möjliggör för elever i behov av särskilt stöd att bli mer 
delaktiga, och även höja sin läsnivå. Dessutom anser pedagogerna att inlästa böcker 
ökar elevernas självständighet samt stimulerar läslusten. Flera forskare155 ger en 
samstämmig bild av att elever med god självbild också är motiverade till att delta i 
skolans aktiviteter. 
 
Taube menar att en av skolans uppgifter är att bryta onda cirklar hos barn som tappat 
läs- och skrivlusten. Eleverna bör ges möjlighet att återfå sin förlorade självtillit genom 
läsaktiviteter som inte enbart fokuserar på avkodning. Läsning för att förstå och rätt 
anpassat läsmaterial anser Taube vara viktiga faktorer tillsammans med ett positivt 
inlärningsklimat. I det avseendet anser hon att pedagogens förhållningssätt bör stödja 
alla elevers lärande.156 Även Adler och Holmgren betonar en medvetenhet hos 
pedagogen att inse värdet av en skolverksamhet som lindrar, kompenserar och reducerar 
svårigheterna för elever i behov av särskilt stöd. Skolans uppgift är att erbjuda 
undervisning som är utformad efter elevens behov, ”Det kan handla om användning av 
bok och band, rättstavningsprogram på dator eller möjlighet att spela in en berättelse 
på bandspelaren”.157 Vår mening är att behovet av inlästa böcker är något som ännu 
mer skulle kunna tillgodoses i skolan. 
 
Talsyntesens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling fokuserar kring växlande 
behov hos eleverna. Talsyntesen är viktig för de som har ett större 
kommunikationsbehov. För elever i grundskolan är talsyntesen mer ett stöd i ordinarie 
skolundervisning. Det framförs dock av pedagogerna att eleverna blir mer motiverade 
att läsa och skriva med hjälp av talsyntes, samt att den hjälper elever att uppmärksamma 
språkets funktion.  
 
Arne Trageton har uppmärksammat datorns fördelar för barns läsande och skrivande. 
Flera av pedagogerna uttrycker en förhoppning om att Tragetons metod Att skriva sig 
till läsning158 skall slå igenom på bred front. De ser att det kan medföra att datorn 
inkluderas i skolans praktik på ett naturligt sätt. En intressant tanke tycker vi. Om detta 
sprider sig och fler lärare tar till sig datorn som skrivredskap för yngre elever kanske det 
leder till ett ökat datoranvändande i skolan. Att skriva sig till läsning har visat på goda 
resultat för elevers läsning och skrivning i Norge. I ett välskrivningstest mellan sju 
datorklasser och sex handskrivningsklasser, låg datorklasserna i snitt högre än 

                                                             
153 Persson, (2001),142. 
154 Ett relationellt perspektiv utgår från elever i svårigheter. Persson menar att undervisningen och innehållet anpassas 
till elevers förutsättningar för lärande. Ett kategoriskt perspektiv utgår från elever med svårigheter.  Från detta perspektiv 
anses elevernas lärande ska ske utifrån ämnet. Det är individen som äger problemet. 154 Bengt Persson. Elevers 
olikheter och Specialpedagogisk kunskap.( Stockholm. Liber, 2001), 144. 
155 (Groth, (2007), Stensmo, (2000), Adler & Holmgren, (2000). 
156 Taube, (1987). 
157 Adler & Holmgren, (2000), 125.  
158 Trageton, (2005). 
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handskrivningsklasserna. Resultatet var överraskande eftersom datorklasserna direkt 
började skriva på datorn och inte för hand. Däremot hade datorklasserna andra övningar 
som tränade handmotoriken.159  
 
Enligt vår uppfattning är en rätt använd talsyntes mycket fördelaktig för många elever i 
skolan. Talsyntesen tillsammans med en dator kan skapa förutsättningar för delaktighet 
hos eleverna i deras skrivaktiviteter. När elever arbetar enligt Tragetons metod sitter de 
två tillsammans vid en dator. De för då en dialog när de arbetar vid datorn, om datorn är 
utrustad med en talsyntes anser vi att denna dialog kan utvecklas ytterligare. Kunskap 
medieras både mellan eleverna och mellan elever och dator. Denna mediering stöds av 
pedagogerna i vår undersökning, de talar om kommunikation, samspel, hur eleverna 
hjälper varandra och löser uppgifter tillsammans.  
 
Viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt användande av verktygen 
För det första är pedagogernas inställning avgörande för hur och i vilken omfattning 
alternativa verktyg kommer till användning. I det avseendet menar Myrberg att grunden 
i en pedagogs professionella förhållningssätt är att inte låsa sig fast vid en metod utan 
uppmärksamma vilka strategier elever föredrar. 

 
Man vet ju att barn har olika favoritmodaliteter, helt oavsett om de har läs- och 
skrivproblem och att bygga upp starka förmågor, uppmärksamma det och också 
uppmärksamma vilka förmågor som inte är så starka och se vad man kan 
kompensera.160 

 

Här menar Myrberg att en erfaren pedagog (med goda insikter om barns språk- och 
språkutveckling) planerar arbetet i klassrummet så att varje elev möter rätt utmaning. 
För elevens självbild är ett systematiskt och välplanerat arbetssätt betydelsefullt, främst 
för de elever som av olika anledningar har inlärningssvårigheter. Myrberg menar att 
kunniga pedagoger har en förmåga att lära ut ett metakognitivt förhållningssätt till sina 
elever. Det här är en förutsättning menar han för att elever ska stärka sin självbild, 
motivation och för en meningsfull undervisning.   
 
För det andra är föräldrastödet värdefullt för elevens möjligheter till kontinuerlig 
användning av alternativa verktyg. Det är något som också styrks av Myrberg. Han 
menar att föräldrarnas engagemang har stor betydelse för barns läs- och skrivutveckling, 
det är gynnsamt för barn att känna stöd hemifrån. I det här sammanhanget ser vi att 
inlästa böcker och stödjande föräldrar som uppmuntrar till läsning är ett alldeles utmärkt 
komplement till skolundervisningen. För den skull menar vi inte att skolans 
undervisning är oväsentlig tvärtom den har ett enormt värde för barns läs- och 
skrivutveckling.  
 
En tredje avgörande faktor är fungerande teknik och tid för att elever överhuvudtaget 
ska kunna använda alternativa verktyg. Undersökningen har bekräftat det vi redan visste 
att datorstödd undervisning är speciellt tidskrävande i början. Enligt vår tolkning av 
resultatet finns en vilja hos lärarna att använda verktygen men har svårt att i praktiken 
hitta tid för detta. Denna tidsbrist kan vara en förklaring till att många inte kommit så 
långt i användandet av verktygen.  
 

                                                             
159 Ibid.  
160 Myrberg, (2003),36. 
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Det räcker dock inte att lära sig tekniken menar Föhrer & Magnusson. Minst lika viktigt 
är att fundera över hur alternativa verktyg införs i undervisningen på ett naturligt sätt. 
Det är betydelsefullt om pedagoger får möjlighet till studiedagar eller kurser om 
alternativa verktyg. Det är inte enbart specialläraren som behöver dessa kunskaper. 
Författarna menar att lärarna behöver kunna teknologin och även veta hur den bäst kan 
anpassas till eleven. Eftersom det handlar om att ge förutsättningar för elevens lärande 
och hur undervisningen gynnar alla elever, även de i behov av särskilt stöd.161  
 
En viktig fråga ur ett specialpedagogiskt perspektiv är att verktygen inte sköter sig själv. 
I enlighet med resultatet anser vi att det måste finnas personer ute på skolorna som tar 
hand om introduktion och kontinuerlig stöttning av såväl elever som lärare i 
handhavandet av verktygen. Precis som en av pedagogerna påpekar är det viktigt med 
en helhetssyn kring användandet av alternativa verktyg. Vår mening är att både lärare 
och absolut specialpedagoger bör ha kunskaper om olika alternativa verktyg som finns 
på marknaden. Det får inte hänga på att de elever som får en lärare som är vän med 
datorn, är de enda elever som får tillgång till verktygen.  
 
I samband med att skolorna köper in ny teknik kan specialpedagogen ha en viktig roll. 
Det kan vara specialpedagogen som lyfter och driver frågan om tid för pedagogerna att 
lära sig de nya verktygen. Specialpedagogens uppgift i en skola för alla är enligt 
Persson att tillsammans med rektor, vara en garant för att skolans verksamhet verkligen 
är till för alla.162 Vi anser att specialpedagogen har en viktig uppgift i att handleda både 
elever och lärare samt sprida kunskaper om alternativa verktyg. Eller som det står i 
examensordningen: medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter, 
vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare, leda det pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta alla elevers behov.163 
 
Avslutningsvis ser vi positivt på utvecklingen gällande användandet av alternativa 
verktyg i lärandet. Den tekniska utvecklingen går framåt och nya verktyg dyker upp 
hela tiden. Vår undersökning visar på en tro och förhoppning om att alternativa verktyg 
inom kort är en naturlig del av skolans verksamhet. Det finns flera vägar att gå för att nå 
en skola för alla, tillgänglighet till alternativa verktyg för alla elever är ett steg i rätt 
riktning.  
 
Litteraturstudier i kombination med vår empiri har gett oss ökade kunskaper kring lärare 
och specialpedagogers arbete med datorn som alternativt verktyg. Vår studie ger 
följande slutsatser: 
 
� Alternativa verktyg bidrar till elevers måluppfyllelse. 
 
� Alternativa verktyg sköter inte sig själva, en ordentlig introduktion är absolut 

nödvändig. Detta är tidskrävande i början men kan vara tidsbesparande längre fram.  
 
� Det måste finnas kompetens ute på skolorna dels angående själva tekniken och dels 

en helhetstanke kring hur verktygen införs naturligt i undervisningen.   
 
 
 
                                                             
161 Föhrer & Magnusson, (2003), 140-141. 
162 Persson, (2001). 
163 Ur examensordningen för specialpedagoger. http://www.educ.umu.se/utbildning/utbildningsplan_spec_2007.html. 
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Metoddiskussion  
Vad kan sägas om resultatens tillförlitlighet? Eftersom undersökningen omfattar ett 
mindre antal intervjuer kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån svaren vi fått. 
Det var inte heller vår mening, utan syftet var att få en djupare kunskap om lärare och 
specialpedagogers arbete med datorn som alternativt verktyg, vilket vi tycker att vi fått. 
Det är dock vanligt att intervjustudier grundar sig på ganska få personer vilket medför 
svårigheter just med tanke på generaliseringen.164  
 
Att spela in samtalen medförde att vi under analysarbetet hela tiden hade möjlighet att 
gå tillbaka till ursprungskällan. Ingen information faller bort vilket vi anser höjer 
tillförlitligheten. Dessutom flöt samtalen bra utan störande avbrott för anteckningar. En 
annan fördel med inspelning är ökade möjligheter för intervjuaren att ta del av den 
ickeverbala kommunikationen. Våra informanter fick intervjufrågorna i förväg vilket 
medförde att flertalet av dem var väl förberedda med stödanteckningar. Detta anser vi 
ökar undersökningens tillförlitlighet.  
 
En fortlöpande reflektion kring validiteten har genomsyrat hela arbetet. Ett exempel på 
detta är att informanterna valdes med tanke på undersökningens tillförlitlighet, vi ville 
intervjua personer som vet vad det innebär att arbeta med alternativa verktyg. Inför 
undersökningen genomfördes en provintervju för att kontrollera om intervjufrågorna 
svarade upp mot undersökningens syfte samt klargöra eventuella otydligheter i frågorna. 
Ytterligare exempel är följdfrågor under intervjuerna för att kontrollera att vi uppfattat 
svaren korrekt, eller att skriva ut intervjuerna i stort sett ordagrant för att inte tappa 
någon information. Enligt Kvale beror validiteten på intervjuarens hantverks-
skicklighet.165 Vår uppfattning är att intervjuerna flöt bättre allt eftersom främst med 
tanke på hur vi ställde följdfrågor och bad informanterna att förtydliga eller utveckla 
vad de sagt. Dock har vi mycket kvar att lära innan vi kan anse oss klara av detta 
hantverk på ett utmärkt sätt. 
 
Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har nya funderingar väckts kring områden att ytterligare studera. 
Vår undersökning pekar på en rad betydelsefulla faktorer för ett framgångrikt 
användande av alternativa verktyg. Med utgångspunkt i vårt resultat lämnar vi följande 
uppslag till fortsatt forskning kring alternativa verktyg: 
 
� Vilken inställning och vilken kunskap har skolledningen om alternativa verktyg? 

Detta är viktigt eftersom datorstödd undervisning är förknippat med kostnader för 
inköp av utrustning samt fortbildningskostnader för pedagogerna. 

 
� Hur harmoniserar skolors inköp av teknisk utrustning med satsning på utbildning av 

pedagogerna? 
 

� En djupare studie av lärares pedagogiska förhållningssätt och tekniska handhavande 
i arbetet med alternativa verktyg.  

 
� Är det någon skillnad mellan flickor och pojkars datoranvändande, och vad beror 

eventuella skillnader på? 

 
                                                             
164 Britt-Marie Sohlberg, Peter Sohlberg, Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber (2002), 119. 
165 Kvale, 217 
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