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Sammanfattning 

 

Undersökningen är inriktad mot arbetsmetoder och upplevelser av it och alternativa verktyg i 

klassrumspedagogiska sammanhang. Elever med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter ligger till 

grund. Denna studie utgår från två övergripande syften. Dels handlar det om att undersöka hur 

specialpedagoger och speciallärare i skolan använder sig av it och alternativa verktyg. Dels handlar 

det om att undersöka hur samarbetet mellan dessa aktörer och Skoldatateket ser ut. I studiens 

bakgrund nämns bland annat olika begreppsdefinitioner och förklaring av kommunövergripande 

Skoldatatek. I studiens kapitel om tidigare forskning berörs it-användning i skolan och 

undersökningen vilar på sociokulturell teori. Studien utgår från kvalitativ och hermeneutisk metod. 

Undersökningens resultat visar bland annat att grunduppfattningen är att man ställer sig positiv till 

it-området, men att det finns krav på goda it-kompetenser hos både specialpedagoger och 

speciallärare. Tidsbrist är vanligt förekommande hos dessa, vilket medför begränsade möjligheter 

att utveckla it-kompetenser. It och alternativa verktyg ses som en nödvändighet för att bland annat 

nå kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Samtliga uttrycker en önskan att alla elever på skolorna 

skall få egna bärbara datorer för att verktygen skall uppfattas mer naturliga av elever. På sikt 

efterfrågas smidigare tekniska lösningar såsom läsplattor. 

 

Nyckelord: Alternativa verktyg, dyslexi, elever med behov av särskilt stöd, högstadiet, it, Skoldatatek, 

speciallärare, specialpedagoger, specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter. 
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1 Introduktion 
 

I detta avsnitt introduceras området. Detta följs av problemformulering, syfte, frågeställningar, bakgrund och tidigare 

forskning. 

 

Ingen har väl undgått den senaste undersökningen PISA 2012, vilken bland annat visar att 15-

åringar i Sverige innehar lägre läskunskaper än jämnåringar i övriga länder i OECD1. Studien belyser 

dessutom att dessa elevers läskunskaper har försämrats i jämförelse med tidigare PISA-

undersökningar, men även att det i den senaste skett en nedgång i relation till övriga länders 

resultat.2 Med utgångspunkt i detta utmanas därför varje enskild pedagog fortsätta arbetet med att 

främja lärande, öka förmågor och att aktivt stödja elever i varje undervisningssammanhang. Det 

enskilda elevstödet utgör en viktig faktor för att kunna vända trenden med sjunkande läskunskaper 

och här spelar bland annat grundskolors satsningar och resurser en avgörande roll. Varje enskild 

grundskola måste hitta formen för alla elevers lärande, ett arbete som skall anpassas utifrån varje 

enskild elev. Utifrån detta kan alternativa verktyg hjälpa och utveckla de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Programvaror och it-verktyg ämnar bland annat att motivera och stödja dessa elever 

att nå uppsatta mål i enlighet med en likvärdig utbildning. I relation till PISA 2012 tvingas både 

pedagoger och elever ta till sig information på ett nytt sätt, jämfört med vad tidigare generationer 

gjort. Det krävs att dessa grupper även innehar goda it-kunskaper. Detta blir särskilt tydligt inom 

det specialpedagogiska området då specialpedagoger, speciallärare och Skoldatatekets verksamhet 

tvingas förhålla sig och arbeta med nya it-lösningar.  

     Det tillkommer ständigt nya alternativa verktyg för att stödja elever med svårigheter av olika 

slag både i skolan och i hemmet. Vår syn på lärandet idag befinner sig dessutom i en brytningstid, 

vilket i sin tur påverkar skolans kommunikativa traditioner. Nya programvaror och nya 

arbetsmetoder växer fram i takt med en ökad datoranvändning. Det ställer krav på att varje enskild 

pedagog måste följa med i den ökade digitaliseringen. Användningen av it på grundskolenivå 

förekommer i hög utsträckning och är numera en naturlig del för både elever och skolornas 

personal. Den nya tekniken förutsätter dessutom att pedagoger och övrig personal har insikt hur 

nya programvaror skall användas i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Elever bör känna 

trygghet i användningen av dem, samt att dessa programvaror och hjälpmedel gynnar elevers 

kunskapsutveckling och skolresultat. Detta ställer därmed ytterligare krav på att 

utbildningssystemet i sin helhet förhåller sig till den progression och digitalisering som sker. 

Dessutom behövs inte sällan förberedelsetid för pedagoger att sätta sig in i och för att kunna vara 

förtrogen med de programvaror som erbjuds på marknaden, för att kunna lära eleverna hur de skall 

använda dem på bästa sätt. Det står därmed klart att skolans personal har en viktig och central roll 

för elevers utveckling. Det betyder med andra ord att informanternas yrkeskategorier inte har 

avgörande betydelse, utan vikten läggs vid vilka arbetsmetoder och förhållningssätt de har kring 

det studien ämnar undersöka. I ett bredare perspektiv syftar därför undersökningen i sin helhet till 

att skapa en ökad förståelse för arbetsmetoder och kommunikationssätt inom it-området.  

                                                                 

1 OECD står för “Organisation for Economic Co-operation and Development”.  
2 PISA 2012 – 15 åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap, Rapport nr 398, Internationella studier, 
2013, 7. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

It-verktygen inom den dagliga pedagogiska verksamheten har på senare tid blivit allt fler. Ute i 

grundskolorna ställs det även krav på goda it-kompetenser hos pedagoger. Forskningsfältet pekar 

dessutom på brister där man bland annat menar att det inte finns tillräckligt med tid för pedagoger 

att utbilda sig inom olika alternativa verktyg, vilket utmynnar i att andra arbetsuppgifter prioriteras 

i högre utsträckning. 

 

Denna studie utgår från två övergripande syften. Dels handlar det om att undersöka hur 

specialpedagoger och speciallärare i skolan använder sig av it och alternativa verktyg. Dels handlar 

det om att undersöka hur samarbetet mellan dessa aktörer och Skoldatateket ser ut. Nedan redogör 

jag för undersökningens syfte och de tillhörande forskningsfrågorna: 

 

Syftet med denna studie är tvådelat. Dels att beskriva och analysera hur bärbara datorer och andra 

digitala hjälpmedel har för betydelse för ett antal specialpedagoger och speciallärare. Dels utgår 

studien från att beskriva och studera samarbetet mellan kommun och Skoldatatek. 

 

- Hur arbetar specialpedagogerna och speciallärarna med it och alternativa verktyg, 

samt vilka förhållningssätt finns till it-området?  

 

- Hur arbetar och förhåller sig informanterna från Skoldateket med it och alternativa 

verktyg samt hur upplever samtliga aktörer i studien samarbetet?  

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt behandlas begreppen läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och diagnosticering samt 

alternativa verktyg närmare. Även de institutioner som arbetar med området, det vill säga 

Skoldatateket och de styrdokument som ligger till grund. Dessa utgörs av skollagen, 

skolförordningen och Lgr 11. 

 

Människor med läs- och skrivsvårigheter kan ha problem med att läsa, skriva eller både och. De 

kan dessutom ha svårigheter med inlärning på en mer generell nivå. Alla elever med läs- och 

skrivsvårigheter betraktas inte som dyslektiska, utan skall enligt Sigrid Madison och Judith 

Johansson avgränsas som generella eller ospecificerade läs- och skrivsvårigheter. 3  

     Stefan Samuelsson et al. menar att begreppet betyder ”svårigheter med språket” och kommer 

från de två grekiska orden dys och lexia.4 Dyslexi förekommer i olika former och delas in i förvärvad 

dyslexi5 och utvecklingsdyslexi6. En person som har dyslexi har specifika läs- och skrivsvårigheter.7 

Idag finns en stor enighet i forskning om att dyslexi skall förstås utifrån ärftliga faktorer. 

                                                                 

3 Sigrid Madison. och Judith Johansson, Dyslexi – vad är det? Vad kan vi göra?, Lund: Madison Läromedel, 1999, 12. 
4 Stefan Samuelsson et al., Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, Stockholm: Natur och Kultur, 2011, 8. 
5 Förvärvad dyslexi handlar om dyslexi härleds till en skada eller sjukdom som finns i hjärnan. 
6 Utvecklingsdyslexi handlar om att dyslexin hos individen är medfödd. 
7 Samuelsson et al., Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, 28. 
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Samuelsson et al. menar att en sannolik förklaring är att många gener är inblandade och att dessa 

dessutom är lokaliserade på flera av våra kromosomer.8 Madison och Johansson menar även de att 

dyslexi idag förstås utifrån en ärftlig kontext.9 Även internationella studier utgår från detta, vilket 

bland annat Amaia Carrion-Castillo et al. redogör för.10 

     För att säga att en person har dyslexi krävs en utredning och en fastställd diagnos, vilket 

omfattas av flertalet utredningar. Diagnostisering av dyslektiska elever utgör en viktig del i 

bedömningen av normalitet och avvikelseaspekter. En diagnostisering av dyslexi kan enligt Magnus 

Tideman et al. innebära en trygghet för den enskilde eleven att få stödundervisning, men det har 

också medfört att vissa kommuner eller stadsförvaltningar ställt krav på att elever skall ha en 

diagnos för att få rätt till stödundervisning. Detta går emot det faktum att alla elever i behöv av 

särskilt stöd skall få det, oavsett om de har en diagnos.11  

     I denna studie används begreppet alternativa verktyg framför termen kompensatoriska 

hjälpmedel.12 De alternativa verktygen består ofta av; Alternativa tangentbord, appar (finns på 

mobiler, läsplattor och på vissa datorer). Eller e-böcker, digitala skrivhjälpmedel av olika slag, 

interaktiva skrivtavlor, läsplattor, ordböcker/lexikon, punktskriftsskärmar. Några andra välkända 

exempel är skanner/OCR-program, stavningskontroller, talsynteser, smartphones (exempelvis 

inspelningsfunktioner, filminspelningsfunktioner, kalenderfunktioner), wordanpassningar, spelare 

för inlästa böcker eller olika typer av översättningsstöd. 13 I en översikt används 

talsyntesprogrammen och rättstavningsprogrammen mer frekvent.14 

 

1.2.1 Kommunövergripande Skoldatatek  
 

Idag finns det Skoldatatek i 200 kommuner i Sverige. 15  Deras arbete syftar till att stödja 

skolverksamma pedagoger och utbilda dem i olika programvaror och alternativa verktyg. Varje 

enskilt Skoldatatek styrs utifrån respektive kommun.16 Dessutom krävs också en ansökan från 

kommunen om att bedriva Skoldatatekverksamhet och denna skall föreläggas av en undersökning, 

vilken har till uppgift att granska om det finns ett behov, men även hur stödet från Skoldatateket 

skall ges. Det finns med andra ord inga statliga restriktioner och direktiv kring vart Skoldatatek rent 

geografiskt skall upprättas. Hjälpmedelsinstitutet redogör kring Skoldatatekens arbete och dess 

funktion där Ewa Ahrnell et al. menar att dess verksamhet hjälper elever att nå nationella och 

internationella mål.17 Skoldatateken fyller enligt Ahrnell et al. främst viktiga funktioner för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. SPSM behandlar i en undersökning svårigheter med Skoldatatekens 

arbete och nämns följande: ”En svårighet som framkommer är Skoldatatekens relativt begränsade 

                                                                 

8 Samuelsson et al., Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, 91. 
9 Madison. och Johansson, Dyslexi – vad är det? Vad kan vi göra?, 11. 
10 Amaia Carrion-Castillo et al., Molecular Genetics of Dyslexia: An overview, volume 19:214-240, 2013, 216. 
11 Magnus Tideman et al. Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, Halmstad: Halmstad Tryckeri, 2004, 
20. 
12 Begreppet kompensatoriska hjälpmedel används inte numera eftersom ordet ”kompensatorisk” syftar till ett behov 
av att kompensera för något en individ inte har.  
13 SPSM, Presentation av olika alternativa verktyg, (http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-
it/Alternativa-verktyg Hämtad 2014-03-11). 
14 Ibid. 
15 Skoldatatek, (http://www.skoldatatek.se/skoldatatek Hämtad: 2014-03-19). 
16 SPSM, Presentation av olika alternativa verktyg, (http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-
it/Alternativa-verktyg Hämtad 2014-03-11). 
17 Hjälpmedelsinstitutet, Läslust och skrivglädje för alla – Om Skoldatatekens arbete för elever i behov av särskilt stöd, 2005, 8. 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
http://www.skoldatatek.se/skoldatatek
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
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personella resurser, vilka inte räcker till för att ge skolorna ett balanserat och kontinuerligt stöd i 

deras utvecklingsarbete. Istället blir det proaktiva arbetet lidande av att reaktiva arbetsinsatser måste 

prioriteras. I de fall där detta inte görs blir det direkta stödet för eleven mindre.” 18 Enligt 

undersökningen finns det ett större behov av verksamma inom Skoldatateket än vad de olika 

kommunerna erbjuder.19  

 

1.2.2 Skollag, skolförordning och Lgr 11 
 

Demokratin utgör grunden för det svenska skolväsendet och påverkar således dess utformning av 

både skollag, grundskoleförordning och Lgr 11. Det medför att det finns lagar, bestämmelser och 

riktlinjer för hur undervisning skall bedrivas i hela landet för elever i behov av särskilt stöd. I 

skollagens tredje kapitel nämns i rubriken ”Särskilt stöd” (2010:800) 6 §: ”Särskilt stöd får ges i 

stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det 

särskilda stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat av denna eller annan 

författning.” 20  och även detta under rubriken ”Utformningen av det särskilda stödet i vissa 

skolformer”: 

”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet 

ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås.”21  

Vikten av it-användning för elever i behov av särskilt stöd stärks även i skolförordningen för 

grundskolan (2011:185). I kapitel 5 nämns följande under rubriken ”Utbildningen” 5 §: ”Eleven 

ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning 

som behövs för att skapa förutsättningarna för att eleverna når de kunskapskrav som minst skall 

uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.”22 I Lgr 11 nämns 

i kapitel 1 under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” följande: ”Undervisning skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”23 samt ”Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisning aldrig göras lika för alla.”24 Anpassning till varje enskild elevs förutsättningar och 

behov sker på många områden, men ett av dessa kan exempelvis vara i form av satsningar på egna 

elevdatorer och läsplattor för dessa elever med olika anpassade programvaror. Hänsyn till dessa 

elever tas exempelvis sig uttryck genom fördelning av resurser och it-baserat stöd i undervisning.  

 

 

 

                                                                 

18 SPSM, Presentation av olika alternativa verktyg, (http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-
it/Alternativa-verktyg Hämtad 2014-03-11). 
19 Ibid. 
20 Svensk Skollag, 2010, (http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF Hämtad: 2014-03-19), 12. 
21 Ibid, 13. 
22 Svensk Grundskoleförordning, 2011, (http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/11/110185.PDF Hämtad: 2014-03-19), 4. 
23 Svensk Läroplan (Lgr 11), 2011, (http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=gr&a=1#anchor_1 Hämtad 2014-03-20), 3. 
24 Ibid, 8. 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/11/110185.PDF
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=gr&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=gr&a=1#anchor_1
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1.2.3 Behovet av it i svenska högstadieskolor och vikten av kompetensutveckling 
 

Jerry Rosenqvist och Magnus Tideman talar om att det har skett flertalet förändringar genom åren, 

vilket påverkar enskilda grundskolors utveckling och i olika undervisningssituationer.25 Även Eric 

Groth nämner att förändringsprocesser är en naturlig del av människors vardag.26 Groth talar om 

olika skolkulturer antingen motverkar eller understödjer olika förändringar.27 Därför kan det finnas 

olika uppfattningar kring användning av it i skolor. I en tid då enskilda kommuner i får allt mer 

ansvar och takt med en ökande bestämmanderätt påverkar det också hur skolor prioriterar och 

fördelar resurser. Besparingsåtgärder vidtas på olika sätt i olika kommuner.28  Detta påverkar i sin 

tur uppfattningar om fördelning av it-resurser och synen på Skoldatatekens arbete, men även i 

vilken utsträckning it-verktyg skall användas på olika grundskolor. Rosenqvist och Tideman menar 

att det svenska utbildningssystemet kommit att bli allt mer oreglerat från att tidigare varit 

centraliserat och detaljstyrt.29 Detta leder till att de enskilda skolorna till viss del får friare händer i 

vilka satsningar som skall göras.  

     EU-parlamentet kom år 2006 fram till olika slags nyckelkompetenser för elever på EU-nivå där 

ett av dessa är ”Digital kompetens.”30 Nyckelkompetensen tydliggör it-områdets nödvändighet och 

medför att både pedagoger och elever på grundskolenivå måste vara medveten om detta och veta 

hur man skall arbeta med området. Cecilia Feilitzen et al. nämner att relationen mellan barn, 

föräldrar, verksamma pedagoger och skolkamrater har en central de i ungas nätanvändning.31 I en 

rapport från SOU (1997:108), belyser man att pedagoger skall få tid till att sätta sig in forskning 

inom it-området. Vikten av it-kompetens understryks också av Rosenqvist och Tideman då de även 

de menar att det är viktigt att verksamma pedagoger får ta del av och sätta sig in i den senaste 

forskningen, för att varje enskild pedagog skall fortsätta bidra till skolutvecklingen. 32 Anneli 

Hansson talar även hon om vikten av kompetensutveckling, men hon nämner även att pedagoger 

skall kunna använda modern teknik på rätt sätt och även att använda de nya it-redskapen i 

undervisning med elever.33 Lena Tyrén belyser även hon vikten av ökad it-kompetens, där hon 

menar att den it-kompetens som finns hos pedagoger bör utmanas, samt att det är ett ständigt 

arbete att utveckla pedagogiska metoder. 34  Dagens grundskolor ställs enligt Tideman och 

Rosenqvist också ofta inför olika resursminskningar, vilket ibland enligt dem drabbar elever i behov 

av särskilt stöd.35 Claes Nilholm talar om begreppet inkludering och menar att detta numera skall 

                                                                 

25 Jerry Rosenqvist. och Magnus Tideman, Skolan, undervisning och elever med funktionshinder, 2000, 10. 
26 Eric Groth, Perspektiv på skolans utveckling – en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker, skolutveckling, Lund: 
Studentlitteratur, 2010, 9. 
27 Ibid, 24. 
28 Jerry Rosenqvist. och Magnus Tideman, Skolan, undervisning och elever med funktionshinder, 2000, 10. 
29 Magnus Tideman et al., Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 226. 
30 Digital kompetens – handlar om säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på 
fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter. 
31 Cecilia von Feilitzen et al., Vad nytt om barn och internet i Sverige? – Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids 
Online, volume 33: 71-79, 2011, 7. 
32 Magnus Tideman et al. Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 243. 
33 Anneli Hansson, Arbete med skolutveckling – En potentiell gränszon mellan verksamheter? – Ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT, Diss., 
Mittuniversitetet, 2013, 25. 
34 Lena Tyrén, ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det vi vill” – En studie om lärares 
möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken, Diss., Göteborgs universitet, 2013, 19. 
35 Magnus Tideman et al. Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 228. 
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ses som ett genomgående tema på bland annat grundskolenivå. 36  Inkluderingsbegreppet 37  är 

mångfacetterat och i korthet handlar det om att undervisning för elever i behov av särskilt stöd 

skall ske i helklass. I relation till detta verkar bärbara datorer och andra it-lösningar för elever i 

behov av särskilt stöd inkluderande då de kan studera i klassrummet tillsammans med andra elever. 

Detta gör att det finns argument för it-användningens relevans för elever i behov av särskilt stöd. 

Dessutom har inkluderingen enligt Rosenqvist och Tideman positivt effekter då den bland annat 

medför ökade kunskaper och sociala förtjänster. Dessutom skapar det förståelse för elever i behov 

av särskilt stöd, ökar individualiseringen ibland annat grundskolor samt minskar dess utgifter.38 

 

1.3 Forskningsfältets uppfattningar om högstadieskolors it-användning 
 

Även om samtliga länder norden står i framkant vad gäller it-användning i grundskoleundervisning 

är it-fenomenet i ett historiskt perspektiv ändå relativt nytt. Anders Söderlund menar att 

spridningen av it har accelererat främst under 1990-talet. Först efter år 1993 skedde en markant 

ökning av datorer i svenska grundskolor.39 Det svenska skolsystemet har enligt Söderlund gått från 

att vara en regelfokuserad verksamhet till att bli mer målinriktad, denna förändring har tagit form 

under de senaste decennierna. Detta leder till att även it-området anpassas utifrån de aktuella 

styrdokumenten och de riktlinjer och direktiv som presenteras i dessa. Själva implementeringen av 

it kräver att verksamma pedagoger och andra som handskas med it på skolor är villiga att sätta sig 

in i och ta del av den utveckling som sker. Söderlund menar också att nya it-innovationer ibland 

kan vara brydsamt och det tar ofta en stund innan man vet hur den nya it-lösningen fungerar. 

Utifrån detta krävs det därför att specialpedagoger och speciallärare får klart för sig hur det nya it-

verktyget skall användas innan det presenteras för elever på klassrumsnivå.40  

     Torbjörn Skarin har sammanställt det internationella forskningsläget utifrån 21 olika studier. En 

av hans slutsatser är att skolresultat och användning av it i svenska grundskolor inte behöver vara 

nära sammanlänkade. Däremot ökar it elevers självständighet, men också deras förmåga att arbeta 

tillsammans i grupp, vilket är i enlighet med inkluderingsmodellen. Dessutom bidrar it till att elever 

blir mer motiverade och det ökar deras kunskaper i olika ämnen. 41  Att it anses öka elevers 

självständighet belyses även av Hsin-Yu Chiang och Chien-Hsiou Liu, då de menar att de 

alternativa verktygen anses ha positiva effekter för elever som har dyslexi.42 Skarin menar dock att 

positiva effekter av it-användning förutsätter att det finns nationella och lokala mål för detta arbete 

och it-arbetet, vilket skall utvärderas kontinuerligt.43  

                                                                 

36 Claes Nilholm, Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi?, forskning i 
fokus, nr 28, 6. 
37 Svenska Unescorådet, (http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Riktlinjer-f%C3%B6r-
inkludering-att-garantera-tillg%C3%A5ng-till-utbildning-f%C3%B6r-alla.-Del-1-inlaga.pdf Hämtad: 2014-03-24.) 
38 Magnus Tideman et al. Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 230. 
39 Anders Söderlund, Det långa mötet – IT och skolan – Om spridning och anammande av IT i den svenska skolan, 
Diss., Luleå Tekniska universitet, 2000:22, 48. 
40 Ibid, 4. 
41 Myndigheten för skolutveckling, Torbjörn Skarin, Effektivt användande av IT i skolan - Analys av internationell 

forskning, Rapport 17, 4. 
42 Hsin-Yu Chiang. och Chien-Hsiou Liu, Evaluation of the Benefits of Assistive Reading Software: Perceptions of 
High School Students With Learning Disabilities, tidsskift nr 4, vol 23, (2011): 199-204, 199. 
43 Myndigheten för skolutveckling, Torbjörn Skarin, Effektivt användande av IT i skolan - Analys av internationell forskning,  
4. 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Riktlinjer-f%C3%B6r-inkludering-att-garantera-tillg%C3%A5ng-till-utbildning-f%C3%B6r-alla.-Del-1-inlaga.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Riktlinjer-f%C3%B6r-inkludering-att-garantera-tillg%C3%A5ng-till-utbildning-f%C3%B6r-alla.-Del-1-inlaga.pdf
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Internationell forskning framhåller även it-användningens positiva effekter och menar att det 

hjälper elever i deras kunskapsinhämtning och enligt Skarin är kunskapsinhämtning och it-

användning nära sammanlänkade med varandra. I de fall där it är en naturlig del av undervisning 

och där elever använder it i grundskolor har it en tydligare inverkan. Han tar även fram några 

förslag på hur arbetet med it bör fokuseras, med utgångspunkt från de 21 studierna. Det ska enligt 

Skarin finnas nationella planer för it-användning i varje enskild grundskola, mer it-resurser skall 

tillsättas samt att it skall utgöra en naturlig del i skolvardagen.  

     Dessutom ska elevers digitala kompetens kunna mätas och det ska ske en ökad fokusering på 

att ta fram nya metoder och modeller för it-användning.44Nedan beskrivs några av de 21 studierna 

som har särskild betydelse för denna undersökning. Innan detta behandlas ytterligare bör man 

nämna att det i nuläget inte finns mycket forskning som gjorts på en större grupp människor kring 

alternativa verktyg och dess effekter. Anja Balanskat et al. bekräftar att det inte finns så många 

studier i Europa som fokuserar på it och dess pragmatiska effekter.45 Sanya Gertsen Pedersen et al. 

undersöker vilka effekterna har varit av it-satsningar i skolpedagogiska sammanhang. Denna studie 

visar bland annat att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslektiska elever blir behjälpta 

av it i undervisning då it möjliggör att bedriva undervisning som passar varje enskild elev.46 Ur ett 

internationellt perspektiv stärks datorernas och de alternativa verktygens nödvändighet och 

positiva effekter dessutom av Edith Gotesman och Carol Goldfus. De menar att datorer är en 

förutsättning för att erbjuda elever i behov av särskilt stöd samma förutsättningar. 47  I detta 

framhävs att alternativa verktyg i undervisning med dyslektiska elever blev bättre på att läsa, ökade 

läshastigheten, fick större ordförråd samt att alternativa verktyg ökade motivationen.48 Hsin-Yu 

Chiang och Chien-Hsiou Liu menar att alternativa verktyg gör elever mer självständiga.49 

     Helena Hallerström och Martin Tallvid behandlar resultatet från projektet En-till-En 50 där 

utgångspunkten är att datorer främjar undervisning och att den nya informationsteknologin bidrar 

till nya lärandeformer. Dessutom menar även Hallerström och Tallvid att intresset för att använda 

bärbara datorer i undervisning är stort och skall ses ur en positiv kontext. Vidare anser de att 

bärbara datorer är avsevärt mycket billigare idag, de klarar av mer rent prestandamässigt och de har 

dessutom tillverkats i mindre modeller och väger mindre.51 Även lärarna visade sig vara positiva till 

detta och de menade att bärbara datorer gör så att alla elever kan få samma förutsättningar.52 De 

menade också att det finns många användbara verktyg på datorerna som gynnar elever i behov av 

                                                                 

44 Myndigheten för skolutveckling, Torbjörn Skarin, Effektivt användande av IT i skolan - Analys av internationell forskning,  
5 -7. 
45 Anja Balanskat et al., The ICT Impact Report – A review of studies of ICT impact on schools in Europe, 2006, European 
Schoolnet, 10. 
46 Sanya Gertsen Pedersen et al., E-learning Nordic 2006, 2006, 8. 
47 Edith Gotesman. och Carol Goldfus, The Impact of assitive Technologies on the reading of the college students 
with Disabilities, 2009, 96. 
48 Ibid, 96. 
49 Hsin-Yu Chiang. och Chien-Hsiou Liu, Evaluation of the Benefits of Assistive Reading Software: Perceptions of 
High School Students With Learning Disabilities, 199. 
50 En-till-En handlar om att elever får enskilda personliga datorer, som de också kan ta med sig utanför skolan. 
Eftersom de kan ta med sig datorn överallt kallar man detta för ”24/7-tillgång”, det vill säga de kan nyttja sin 
personliga bärbara dator dygnet runt. 
51 Hallerström, Helena. och Tallvid, Martin. En egen dator som redskap för lärande – Utvärdering av projektet ”En-
till-En” i två grundskolor i Falkenbergs kommun – Delrapport 1, Sociology of  Law, Research Report in Sociology of 
Law,2008, 23. 
52 Ibid, 53. 
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särskilt stöd, exempelvis olika anteckningshjälpsprogram, vilket gör att elever kan få stöd och kan 

stava bättre.53 Elever som medverkat i projektet ökade även sin it-kompetens.54  

     En annan En-till-En undersökning gjord av Mark G. Storz och Amy R. Hoffman och visar 

också att En-till-En projekt har positiva effekter, både för elever och verksamma pedagoger. 

Intervjuade lärare i studien menar att elever i behov av särskilt stöd blev hjälpta av it-användning i 

skolan och ökade elevers kreativitet.55 Intervjuer med eleverna visade också de att de upplevde att 

skolan blev roligare. Pedagogerna blev dessutom tvingade att använda andra pedagogiska modeller 

i arbetet med it då undervisningen strukturerades på ett annat sätt än tidigare.56 Mark Pegrum et al. 

menar att det för närvarande finns lite empiriska bevis om eller hur läsplattor underlättar 

studenternas lärande. Det står enligt Pegrum klart att pedagoger måste få tid till att träna sig i att 

använda läsplattor. Dessutom har mobila enheter såsom läsplattor beskrivits som ”a game-

changer”, med anledning av att de på många sätt går att lika vid smartphones, där de mer är en 

blandning av dessa och laptops. Läsplattor innehar tusentals appar som kan laddas ner för 

pedagogiska syften. Mobila enheter blir enligt Pegrum allt vanligare för att stödja undervisning där 

forskning intresserar sig för att fastställa vilka pedagogiska möjligheter som finns i användning av 

läsplattor.57 

 

1.3.1 Studiens placering i forskningsfältet  
 

Det är av vikt att läsa igenom tidigare studier och hur denna studie kan tillföra ny kunskap. Tanken 

är att denna studie skall bygga vidare på tidigare arbeten. 58  Med anledning av detta har jag 

undersökt vad som tidigare gjorts för att hitta en infallsvinkel som förhoppningsvis kommer att 

tillföra nya kunskaper. Utifrån den läsning som gjorts och de studier som jag tagit del av finns det 

ingen identisk studie som denna, däremot finns det flertalet undersökningar som berör antingen it, 

alternativa verktyg eller Skoldatatekets effekter. Eftersom it-fältet ständigt förändras i takt med 

samhällsutvecklingen argumenterar jag därför för att det finns ett behov av fler studier inom 

området.  

 

1.3.2 Liknande studier 

 

För att finna inspiration till lämplig avgränsning lästes Tord Bergqvists examensarbete. Bergqvist 

intervjuar verksamma lärare och hans resultat framhäver att samtliga lärare är sig positiva till 

användning av alternativa verktyg. Däremot betonas att lärare måste vara medvetna om hur de skall 

användas, för att it i undervisning skall komma till största möjliga nytta. Alternativa verktyg medför 

                                                                 

53 Hallerström, Helena. och Tallvid, Martin. En egen dator som redskap för lärande – Utvärdering av projektet ”En-
till-En” i två grundskolor i Falkenbergs kommun – Delrapport 1, 47. 
54 Ibid, 28. 
55 Mark G. Storz och Amy R. Hoffman, 2013, volume 36, nr 6, Examining Response to a One-to-One Computer 
Initiative: Student and Teacher Voices, 11. 
56 Ibid, 8-11. 
57 Mark Pegrum et al., 2013, 29(4), Learning to take the tablet: How pre-service teachers use iPads to facilitate their 
learning, 464-465. 
58 Bo Johansson. och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, 20. 
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enligt undersökningen förbättrade skolresultat, ökar elevers motivation till att lära samt dess 

självförtroende. 59  Ett annat exempel på en studie med it-inriktning är Britt Hanssons 

examensarbete där Hanssons resultat visar att informanterna förhöll sig positivt till egna bärbara 

datorer, där särskilt olika talsyntesprogram hade haft stor inverkan för elever i behov av särskilt 

stöd, då de tillfrågade blivit hjälpta och fått bättre skolresultat.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

59 Tord Bergqvist, Alternativa verktyg för tillgänglighet och delaktighet: Implementering och användning av it i 
klassrummet, 2012, 20. 
60 Britt Hansson, examensarbete vid Umeå universitet, Större chans att klara det? – En specialpedagogisk studie av 
10 ungdomars syn på hur datorstöd har påverkat deras språk, lärande och skolsituation, 2007, 35.  
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2 Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel presenteras Olga Dysthes förklaringar av begreppen samspel och lärande utifrån Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori. Även Roger Säljös koppling till it utifrån Vygotskijs sociokulturella teori behandlas i det 

efterföljande.  

 

2.1 Sociokulturell teori med fokus på it 
 

Först och främst är det i sammanhanget centralt att nämna att det inte finns någon entydig 

sociokulturell inlärningsteori. Inom det sociokulturella perspektivet ryms istället olika synsätt att 

inhämta kunskap baserat på gemensamma uppfattningar. Lev Vygotskijs sociokulturella 

teoribildning har sin grund i att kunskap genereras genom att människor i sociala sammanhang 

samverkar med varandra. Vygotskij menar att samspelet, integrationen och att tala med andra leder 

till kunskap. Samspelet i klassrummet, både vad gäller elever emellan men även med pedagoger har 

därför en avgörande roll. Vidare betonar Vygotskij även språket som en viktig kunskapsbärare. 

Genom att tala och språka med andra människor lär sig den enskilde eleven mer än i ett mer tyst 

klassrum. Vygotskij fokuserar med andra ord mycket på hur människor lär, under vilka 

omständigheter elever i skolan utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag. 61 

     Roger Säljös tar sin utgångspunkt i Vygotskij att det lärande som sker i samhället kopplas till 

kulturell tillhörighet och kommer att se olika ut beroende på samhällstillhörighet. Lärandet baseras 

också på våra föreställningar vad gäller social- och ekonomisk utveckling. Samhällen har, beroende 

av kulturella faktorer, olika teknologiska resurser som kan användas för att hjälpa elever med 

svårigheter. Västvärlden kan över lag erbjuda många tekniska lösningar till elever i behov av särskilt 

stöd, än vad mer utsatta samhällen har.62 Trots tillgång till detta och flertalet anpassade hjälpmedel 

i väst är skriftspråket till sin natur synnerligen komplext. Elever som har en svårighet med läsning 

och skrivande behöver nödvändigtvis inte ha en diagnos, utan en bidragande faktor till deras 

svårigheter kan i vissa fall härledas till att de i sin utbildning inte fått tillräckligt med tid och stöd. I 

dessa fall skall pedagoger enligt Säljö sträva efter en förbättrad pedagogisk undervisning och 

använda nya metoder. I detta fall kan det här röra sig om it och olika alternativa verktyg för dessa 

elever.63 

    Säljö menar att skolan fyller en central roll för elever eftersom det i skolan finns en 

kommunikativ tradition. Denna leder till kunskaper och färdigheter, men elever kan i denna 

kommunikativa tradition som skolan erbjuder också ha vissa inlärningssvårigheter. 64  Vidare 

betonas vikten av olika verktyg människor skapat för att underlätta vardagen. I detta sammanhang 

kan det röra sig om diverse tekniska lösningar för att utveckling på individ och samhällsnivå. 

Miniräknaren nämns som ett sådant verktyg, men det kan också i relation till denna studies 

utgångspunkt handla om it-lösningar för elever med dyslexi eller läs- och svårigheter. I den 

moderna utvecklingen av nya hjälpmedel och tekniker kan människors erfarenheter av att handskas 

med ett enskilt fysiskt problem leda till att den enskilde individen i sin tur utvecklar intellektuella 

                                                                 

61 Dysthe, Olga. Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, 78. 
62 Säljö, Roger. Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. 2 upplagan. Stockholm: Norsteds, 2000, 157. 
63 Ibid, 175. 
64 Ibid, 13. 
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kunskaper. Dessa typer av kunskaper och redskap kan då komma att användas i olika sociala 

praktiker. Nya tekniker och utveckling av hjälpmedel påverka hur människor ser på fältet. Nya 

hjälpmedel och verktyg kan alltså användas som redskap för att förstå och lösa olika problem. Ett 

exempel på detta kan vara användning av datorer eller läsplattor som i undervisning med elever i 

behov av särskilt stöd främjar dessa elevers utveckling och underlättar deras vardag, både i och 

utanför skolan.65Han argumenterar även för att människor skall kunna förstå svårigheter att lära 

måste man se till de psykologiska och fysiska redskapens ursprung och hur de har utvecklats över 

tid. Ett argument han också har är att elever lär sig tillsammans med andra. Ett exempel på detta i 

relation till denna studie kan vara att elever med läs- och skrivsvårigheter eller de som har dyslexi 

får hjälp av speciallärare och specialpedagoger på skolan. Dessutom kan klasskamrater som har 

liknande svårigheter stödja varandra. Säljö menar också att det ser olika ut på olika skolor och det 

kan skilja sig i deras förhållningssätt och antaganden på hur utbildning skall bedrivas. Således finns 

det utifrån detta synsätt olika uppfattningar om hur undervisning med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi skall utövas, men också differenser i olika it-lösningar.66 Det som 

uppfattas som inlärningssvårigheter och förmågan att tillägna sig kunskaper i olika skolämnen 

borde ses utifrån en analys av de traditioner och regler som finns för kommunikationsområdet. 

Dessa regler och traditioner kan elever med svårigheter finna problematiskt.  

     Elever som använder ett fysiskt redskap, såsom olika tekniska hjälpmedel och verktyg för att 

underlätta vardagen, går igenom fyra faser när ett nytt redskap introduceras: 

 

- Fas 1: Eleven saknar förtrogenhet med redskapet och hur det fungerar. Detta är den 
fas då redskapet först presenteras och programmet skall användas för första gången. 
 

- Fas 2: Nu kan eleven använda redskapet under handledning av en vuxen som är kunnig 
kring hur redskapet skall användas. 
 

- Fas 3: I denna fas börjar eleven efter hand kunna hantera redskapet och vet nu när det 
skall brukas. Hjälp från kompetenta vuxna minskar. 
 

- Fas 4: I denna fas kan eleven handskas med redskapet själv. Eleven vet nu även hur 
det ska användas, inte bara när.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

65 Säljö, Roger. Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, 77. 
66 Ibid, 47. 
67 Ibid, 124. 
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3 Metodologisk utgångspunkt 
 

Avsnittet syftar till att närmare förklara den metod som ligger till grund. Här behandlas den kvalitativa metoden 

närmare, likväl som undersökningens hermeneutiska förhållningssätt. Avsnittet avslutas med en närmare 

beskrivning av hur studien har genomförts och andra centrala aspekter. 

 

3.1.1 En kvalitativ studie med ett hermeneutiskt förhållningssätt 
 

Denna studie utgår från det kvalitativa angreppssättet, där data har tolkas med hjälp av med 

hermeneutiken. Inom det kvalitativa angreppssättet eftersträvas följsamhet där forskaren syftar att 

arbeta utifrån en hög grad av återgivning av den kvalitativa variationen.68 Det kvalitativa området 

tar sin utgångspunkt i att få mycket information baserad på få undersökningsenheter. Det finns i 

dessa ett stort intresse för det unika, eventuellt avvikande och säregna. Sammanhang och strukturer 

ligger även de till grund för undersökningsmetoden. Faktorer som beskrivning och förståelse får 

mycket fokus. Fördelen med kvalitativa angreppssättet är att dess intresse ligger vid att visa 

totalsituationen. Målet är att presentera en helhetsbild och med anledning av detta skapar också 

denna metod en närhet till det undersökta, där mindre undersökningsenheter bildar en helhet. Den 

första av de två hermeneutiska cirklarna kallas för kognitiv cirkel och den andra normativ cirkel. Den 

förstnämnda handlar om att forskare har en viss förförståelse för det område som skall undersökas. 

Här eftersträvas en helhetsuppfattning kring hur informanterna upplever fältet, men slutsatser från 

denna helhetsuppfattning baseras enbart på det informanter säger. 69 Informanterna har även 

bidragit med kunskaper som leder fram till nya uppfattningar. Detta gör att min personliga tolkning 

kring it-området har satts i relation till de utvalda informanternas egna upplevelser.  

     All forskning rymmer en viss form av subjektivitet, det vill säga den information jag fick från 

mina informanter har sammanställts och de slutsatser som gick att dra från detta präglades ändå av 

hur jag uppfattade den information som framkom genom intervjuerna. Den normativa cirkeln 

belyser forskarens fördomar baserade på olika sociala kontexter samt den miljö jag vistas i samt 

informanternas egna uppfattningar. Därför har jag förhållit mig kritisk och genom hela studien har 

det funnits en strävan efter att medvetandegöra eventuella fördomar. 70  De båda metoderna 

kompletterar varandra och lämpar sig väl för denna typ av undersökning, då främst eftersom det 

finns många likheter dem emellan. Detta med anledning av att den kvalitativa metoden visar 

intresse för att undersöka det säregna, det avvikande och mindre enheter som skapar en helhet. Jag 

har undersökt just detta och har använt mig av många citat från de olika intervjuerna. Eftersom 

hermeneutiska kunskapssynen lägger vikt vid tolkning av information från informanter har det varit 

lämpligt att även utgå från detta i undersökningen.  

 

 

 

                                                                 

68 Idar Mange Homle. och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: 
Studentlitteratur, 2008, 78. 
69 Ibid. 
70 Ibid, 79-96. 
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3.1.2 Studiens avgränsningar 
 

Det är vitalt att precisera undersökningsområdet dels då det möjliggör en givande studie men också 

för att en precisering medför att chanserna för att studien kan genomföras inom tidsramen ökar.71 

Informanternas förhållningssätt och arbetsmetoder syftar till att belysa komplexiteten som finns 

inom it-området. Därför är de slutsatser som presenteras i denna studie enbart kopplade till denna 

undersökning och resultaten från detta kan endast sättas i relation till andra studier som visar 

samma sak. Utifrån detta kan denna undersöknings resultat förhoppningsvis stärkas.72 I min studie 

ställer jag därför många olika frågor till mina informanter. Intervjuerna är fylliga, vilket utmynnade 

i ett rikt empiriskt material. Undersökningen syftar inte till att bevisa något, utan istället finns en 

tanke om att fokusera på informanternas arbetsmetoder och förhållningssätt till 

undersökningsområdet. Bärbara elevdatorer fokuseras, såväl som läsplattor och även till viss del 

smartphones. Orsaken till fokuseringen på i huvudsak bärbara elevdatorer är för att detta är det 

vanligaste it-verktyget hittills och där kommunen i nuläget satsat mest resurser på. Anledningen till 

att studien baseras både på elever med läs- och skrivsvårigheter samt de som har dyslexi motiveras 

av att det är vanligare att elever har läs- och skrivsvårigheter än att de har en diagnos på de skolor 

som ingår i denna studie. Detta bidrar förhoppningsvis till att skapa en bredare förståelse för 

området i dess helhet, än om undersökningen endast hade fokuserat på elever som har diagnosen 

dyslexi på grund av att informanterna till stor del arbetar med båda elevgrupperna. Studien ämnar 

inte att lägga personliga värderingar i användningen av olika alternativa verktyg. Vid en inledande 

träff med handledaren har jag presenterat min tanke om studiens it-fokusering och i samråd med 

honom kom vi fram till att det är en lämplig avgränsning.73  

 

3.1.3 Kvalitativa intervjuer och insamling av data 
 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att man ställer enkla och raka frågor, men att dessa frågor 

ger innehållsrika, uttömmande och komplexa svar. Genom dessa frågor går det sedan att se olika 

mönster, intressanta skeenden och åsikter. Inom kvalitativ forskning läggs inte vikt vid 

informanternas kön och ålder. Inte heller fokuseras och jämförs informanternas svar baserat på 

yrke, utan snarare på hur de arbetar och vilka förhållningssätt som finns, vilket inledningsvis 

presenterades. I min studie är det med anledning av detta mindre intressant att väga in faktorer 

som hur gamla de är, om de är man, kvinna eller på vilken skola de arbetar. Däremot är det viktigt 

att samtliga informanter kunde ge uttömmande svar, därför ställdes krav på att alla skulle ha god 

erfarenhet inom det specialpedagogiska området innan de fick medverka i studien. I relation till 

detta att det finns skillnader inom forskning, där det kvalitativa angreppssättet snarare fokuserar på 

egenskaper än människan som enhet.74 Jan Trost nämner följande som motiverar mitt val av metod: 

”Om jag däremot är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller 

av att särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig.”75 Styrkan 

                                                                 

71 Bo Johansson. och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
21. 
72 Ibid. 
73 Ibid, 21-34. 
74 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2010, 27. 
75 Ibid, 32. 
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hos kvalitativa intervjuer ligger i att undersökningssituationen liknar ett vardagligt samtal, där jag 

utövat minsta styrningen vad gäller informanterna. För att få svar på mina forskningsfrågor utgick 

intervjuerna från vissa bestämda ramar.76 Få frågor valdes som de kunde besvara med ”ja” eller 

”nej” och desto fler ”hur-frågor”, vilket också gav fylligare svar. Frågorna var formulerade på ett 

sådant sätt att informanten inte skulle ledas in att svara på ett särskilt sätt.77 I strukturering och val 

av intervjufrågor har liknande studier undersökts, men mycket inspiration kom från Idar Holme 

och Bernt Krohn Solvang, vilka ger ett exempel på frågor som kan ingå i kvalitativa intervjuer. Jag 

har också inspirerats av hur de lagt upp dem rent estetiskt, med olika teman- och rubriker med 

tillhörande underfrågor.78  

     Det finns olika metoder för insamling av data, där själva handlaget och hantverket bakom 

studien är i fokus.79 Förutom diverse litteratursökningar vid Umeå universitets bibliotek användes 

LIBRIS och ERIC för att skapa en uppfattning kring vilken litteratur som var relevant för arbetet 

och för att se hur forskning ser på undersökningsområdet. I det inledande skeendet sammanställdes 

en översikt kring vad intervjuerna skulle handla om, vilka teman som skulle utgöra grunden, samt 

dess struktur, vilket presenterades genom en intervjuguide.80 Mejlintervjuerna är utformade på 

exakt samma sätt som de muntliga intervjuerna på plats med informanterna. I stort är frågorna till 

speciallärarna och specialpedagogerna likartat utformade, det som skiljer sig mest är frågorna till 

Skoldatatekets personal. Intervjuerna med specialpedagogerna och speciallärarna utgår från samma 

frågeområden, däremot är en fråga till speciallärarna mer inriktad på hur de konkret arbetar med 

elever och stödjer dem i undervisningssammanhang utifrån it-området. I strukturering av 

intervjufrågor till Skoldatateket låg intervjufrågorna till specialpedagogerna och speciallärarna till 

grund. I de två mejlintervjuerna med Skoldatateket vänder sig frågorna främst till kommunen i dess 

helhet. Intervjuerna från Skoldatateket gör att dessa informanter bidrar med viktiga åsikter, 

erfarenheter och uppfattningar kring hur de ser på det övergripande arbetet i kommunen. 

Intervjuerna med de enskilda specialpedagogerna och speciallärarna fyller en viktig funktion då de 

ger uttryck för hur arbetet ser ut på olika enskilda skolor. Jag argumenterar därför för att de båda 

urvalsgrupperna bidrar till att skapa en ökad medvetenhet och förståelse till hur arbetet ser ut och 

vilka förhållningssätt som de ger uttryck för. Således är båda urvalsgrupperna relevanta för 

undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

76 Idar Mange Homle och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 99. 
77 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 95. 
78 Idar Mange Homle och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 102. 
79 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, 45. 
80 Ibid. 
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3.1.4 Genomförande  
 

Studien utgår från åtta informanter, där sex av dessa arbetar som speciallärare eller specialpedagog 

på högstadieskolor i kommunen. Resterande två arbetar på Skoldatateket, där en informant arbetar 

som specialpedagog och den andra som speciallärare. Via telefon kontaktades informanter för att 

få en överblick kring vilka som ville medverka.  En kort beskrivning av mig och min studie gavs i 

samband med telefonsamtalen. 81  När informanterna gett sitt godkännande att de ville delta 

skickades ett informationsmejl ut (se Bilaga 1 och 2). Totalt kunde fyra personer inte medverka av 

samtliga jag varit i kontakt med. Två av dessa gick inte att nå, trots flertalet mejl och ansträngningar. 

Övriga arbetade enbart med elever som har koncentrationssvårigheter. En av dem hade dessutom 

bytt tjänst och arbetade numera på gymnasiet och den sista var inte färdigutbildad utan hade relativt 

lång tid kvar av sin utbildning. När de åtta informanterna hade tackat ja sammanställdes en 

förteckning på dessa personer och utifrån detta kontaktades de igen för att boka in intervjuer. Då 

inte alla kunde ses personligen erbjöds mejlintervjuer istället, vilket de gick med på. Det gick bra 

att mejla följdfrågor om det skulle vara något jag behövde få mer information om. 

     Vad gäller de muntliga intervjuerna bestämde jag tid och plats för respektive intervju med 

informanterna under en och samma vecka. Under dessa dagar genomfördes tre intervjuer på tre 

olika skolor med totalt fyra informanter. Den sista intervjun var en gruppintervju med två 

speciallärare, de uttryckte önskemål om att de skulle bli intervjuade tillsammans, vilket jag gick med 

på för att få med fler informanter. Övriga två intervjuer genomfördes med en informant vardera. 

Platser valdes ut som var lugna och där vi inte stördes. Samtliga intervjuer genomfördes på deras 

arbetsplatser. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på deras arbetsrum, den första intervjun 

genomfördes i ett grupprum. Intervjuerna var mellan 60-90 minuter långa och utfördes utan paus 

och spelades in med dator. Min mobiltelefon användes också ifall något skulle gå fel med 

datorinspelningarna.  82  

     Fördelarna med muntliga intervjuer på plats med informanten är att det gick att ställa frågor 

direkt till informanten och en annan fördel är de personliga mötena. Detta medförde att det gick 

lättare att anpassa sig till situationen. Väl utförda muntliga intervjuer på plats med informanten 

skapade förhoppningsvis trygghet för den som blev intervjuad. Innan jag började respektive 

intervju talade vi till en början om vardagliga saker för att informanten skulle känns sig bekväm.  

     Vad gäller gruppintervjuer skiljer sig den sig från informant och respondentintervjun.83 En 

nackdel med denna är att informanterna kunde ta inspiration i sina svar från varandra och en av 

dem skulle kunna tala mer än den andra. De kan även känna grupptryck att svara på ett visst sätt. 

Detta var något jag var medveten om, även om denna intervjuform inte är att föredra framför 

enskilda intervjuer.84 Eftersom jag kände till problematiken såg jag till att båda talade lika mycket 

för att skapa balans. Jag uppfattade därför inte att det var någon som talade mer än den andra. 

     Fyra mejlintervjuer genomfördes även för att informanterna kunde svara på mina frågor när de 

hade tid, detta var särskilt tydligt då flera av informanterna hade mycket att göra. Vissa av dessa 

behövde längre tid på sig att svara på intervjufrågorna av olika skäl, därför fick de mer tid till 

förfogande. En annan fördel är att materialet gick att bearbeta direkt. Några nackdelar är att jag 

                                                                 

81 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 81. 
82 Ibid, 74. 
83 Idar Mange Homle och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 108. 
84 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 67. 
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inte fick ta del av informanternas tonläge, kroppsspråk och både jag och informanten måste ha 

förmågan att formulera oss i skrift i hög grad. Dessutom fick de mer tid till förfogande vilket kunde 

göra att de hade mer tid att förbereda sig inför intervjuerna, samt att jag inte kan veta hur lång tid 

de lagt ner på att svara på mejlintervjuerna. Dessa intervjuer sammanställdes tillsammans med de 

övriga.  

     

3.1.5 Urval 
 

Jag har valt att kalla skolorna för ”A”,”B”,”C” och ”D” för att göra dem anonyma. Vilken siffra de 

har härleds till den ordningsföljd skolorna besöktes. Skola ”A” är en F-9 skola, vilken också 

bedriver fritidsverksamhet. Totalt går här drygt 16o elever. Skola ”B” är en 6-9 skola. Totalt går här 

drygt 500 elever. Skola ”C” bedriver undervisning i stadierna 6-9. Totalt går här drygt 320 elever. 

Skola ”D” är en F-9 skola som bedriver även fritidsverksamhet. Totalt går här drygt 520 elever. För 

att skapa en tydlig struktur i arbetet behandlas data från informanterna i den ordning informationen 

kom in till mig. Detta härleds också till att vissa intervjusvar som sagt dröjde och det föll det sig då 

naturligt att börja behandla data från de intervjuer som genomfördes på skolorna. Informant 1-6 

arbetar på högstadieskolor i kommunen, medan 7-8 arbetar på Skoldatateket. Katalogiseringen ser 

ut på följande sätt; Informant 1, Cassandra, specialpedagog. Informant 2, Linda, specialpedagog. 

Informant 3, Mona, speciallärare. Informant 4, Sara, speciallärare. Informant 5, Jennifer, 

specialpedagog. Informant 6, Alexandra, speciallärare. Informant 7, Henrik, specialpedagog samt 

Informant 8, Madeleine, speciallärare. 

     I denna undersökning ville jag komma i kontakt och intervjua speciallärare, specialpedagoger 

och Skoldatateket i en och samma kommun. Fler yrkeskategorier leder inte bara till fler 

informanter, utan också i detta fall förhoppningsvis till att skapa en förståelse för de it-baserade 

arbetsmetoder och förhållningssätt som finns på högstadienivå i en och samma kommun. 

Anledningen till att samtliga informanter arbetar i samma kommun är helt enkelt för att var en mer 

tidseffektiv lösning då alla intervjuer med informanterna på skolorna kunde genomföras samma 

vecka. Anledningen till att två personer från Skoldatateket medverkade är dels för att de arbetar 

mycket med området i sin helhet ute på de respektive skolorna och därför borde kunna tillföra en 

del till undersökningen i sin helhet, men även eftersom det behövs fler undersökningar kring 

upplevelser av samarbetet mellan aktörerna.  

     Urvalsundersökningar av detta slag ger ett resultat med högre grad av noggrannhet än 

totalundersökningar.85 Det finns två olika typer av urval; icke-sannorlikhetsurval och handlar i korthet 

om att forskaren inte låter urvalet styras av slumpmässighet.86 Den andra urvalstypen kallas för 

sannorlikhetsurval och till skillnad från icke-sannorlikhetsurvalet handlar det om ett urval som baseras 

på slumpmässiga faktorer. Denna undersökning utgår undersökningen från icke-sannorlikhetsurvalet. 

Detta motiveras i sin tur av att det ställdes krav på lämplighet.87  

 

 

 

                                                                 

85 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 182. 
86 Idar Mange Homle. och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 79. 
87 Ibid, 183. 



 

17 

 

3.1.6 Bearbetning och analys av data 
 

Mina inspelningar och anteckningar tillhör kategorin oordnad information. 88  Analyser av rådata 

möjliggjordes endast genom bearbetning.89 För att kunna transkribera samtliga intervjuer har de 

spelats in på dator med Lucky Recorder och min mobils röstinspelningsfunktion.90 Den information 

jag fick fram i min studie genom intervjuer härleds till studiens utgångspunkt och vilka metoder 

som ligger till grund. 91  Med anledning av att studien utgår från relativt många informanter 

bearbetades informationen via dator vid samtliga intervjuer, både de informanter jag träffade 

personligen och mejlintervjuerna. När alla intervjuer var genomförda, inklusive mejlintervjuerna, 

transkriberades de intervjuer som skett ute på de olika skolorna. Övriga mejlintervjuer var som sagt 

färdiga för analys när de skickades in till mig.   

     I nästa steg gjordes en noggrann närläsning av transkriberingar och mejlintervjuer för att skapa 

en god överblick av materialet. I närläsningen lästes intervjuerna igenom tio gånger var för att 

kunna urskilja olika perspektiv och förhållningssätt, där jag även lägger vikt vid åsikter som skiljer 

sig åt från majoriteten. Jag lade även märke till gemensamma och avvikande yttringar.92 Efter 

närläsningen sammanställdes intervjuerna. I detta skede skev jag ut samtliga intervjuer, 

sammanställde och jämförde svaren dem emellan. Jag använde understrykningspennor för att 

urskilja svaren till respektive frågeställning. Detta upplevde jag förenklade 

sammanställningsprocessen. Citat har slutligen valts ut för att omsorgsfullt valt ut för att belysa och 

exemplifiera mönster och avvikande aspekter.  

 

3.1.7 Tillförlitlighet  
 

Intervjuareffekt sker ofta utan att intervjuaren tänker på detta, men jag försökte att inte färga 

informanten och att låta mina egna åsikter och tankar stå vid sidan och istället enbart fokusera på 

informantens svar. 93 Den enda gången jag lade mig i var när jag behövde få frågor förtydligade, 

eller när jag ställde följdfrågor. Generaliserbarhet handlar om till vilken grad olika resultat kan 

generaliseras och hur materialet som ingår i min studie kan appliceras på området i stort, vilket i 

detta fall är it-området och alternativa verktyg. För mig har det varit centralt att ha väl formulerade 

intervjufrågor för att kunna mäta det som avses, därmed har mycket tid och arbete lagts på att 

utforma intervjufrågor som lämpar sig för undersökningens syfte. Inom forskning förekommer det 

ibland att informanter missförstår frågor under intervjuer. Det är svårt att veta om de gjorde detta, 

men de har svarat på samtliga frågor i den mån de kunde och i intervjuerna fick jag förklara för 

informanterna vad jag menade med alternativa verktyg för att de inte skulle missförstå vad jag 

syftade till.94Validitet handlar om att resultaten skall ge en så verklighetstrogen bild som möjligt av 

                                                                 

88 Idar Mange Homle. och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 196. 
89 Ibid, 97. 
90 Programvara som används för Microsoft datorer. 
91 Idar Mange Homle. och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 196. 
92 Bo Johansson. och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
65. 
93 Det innebär att intervjuaren påverkar intervjuerna på olika sätt, vilket kan forma intervjuarens svar och således 
studiens resultat. 
94 Bo Johansson. och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
108. 
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det som undersöks och om studiens resultat motsvaras av det område jag hade för avsikt att 

fördjupa sig inom och undersöka, vilket kallas för innehållsvaliditet. Eftersom intervjuerna enbart 

fokuserar på it-området och alternativa verktyg för elever som har läs- och skrivsvårigheter eller 

dyslexi argumenterar jag för att validiteten är hög. Reliabilitet handlar om att allt material samlats in 

på samma sätt, eller om det finns variationer. Denna studie härleds till det sistnämnda då det vissa 

förekommer vissa skillnader i intervjufrågor.95 

 

3.1.8 Etiska utgångspunkter 
 

Vad gäller informationskravet presenterades studiens syfte via de inledande telefonsamtalen och i 

informationsmejlen. Jag berättade kort om villkoren för studien och att eventuell medverkan var 

frivillig samt att de kunde avbryta intervjuerna när de ville. Samtyckeskravet handlar om att jag 

inhämtade uppgiftslämnares och informanternas samtycke, det vill säga de samtyckte med att delta 

och de gav därmed sitt godkännande att medverka i studien. Detta krav handlar också om att 

samtliga informanter hade rätt att påverka förutsättningarna, då de exempelvis kunde styra över 

intervjutiden, de sade själva hur mycket tid de hade till förfogande när jag och informanterna 

bestämde tid för intervjuerna. Den sista muntliga intervjun med de två speciallärarna pågick i 90 

minuter, på grund att det var två personer som samtidigt intervjuades. Övriga pågick ungefär en 

timme. Även när och vart intervjuerna skulle äga rum bestämdes inledningsvis helt och hållet av 

informanterna.  

     Det fanns som sagt inget tvång att delta, däremot poängterade jag att deras eventuella 

medverkan var viktig och betydelsefull för min studie. Konfidentalitetskravet handlar om att det alltid 

skall råda fullständig anonymitet, vilket det också gör i undersökningen. Däremot kan de två 

informanterna som tillsammans medverkade i gruppintervjun känna uppleva ett internt 

igenkännande. Dessutom råder tystnadsplikt och ingen obehörig kunde ta del av inspelningarna 

eller transkriberingarna. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter vad gäller enskilda personer inte 

har lånas ut för att användas för kommersiella syften, det har inte heller använts för annan 

vetenskaplig forskning och det inspelade materialet har inte lånats ut. Samtliga personuppgifter 

behandlades med största respekt och dessa har inte använts på något sätt som skulle kunna störa 

den enskilde informantens integritet.96  

 

 

 

 

      

     

 

 

 

                                                                 

95 Bo Johansson. och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
108. 
96 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer – Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad: 2014-03-17). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

19 

 

4 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras specialpedagogerna, speciallärarna och Skoldatatekets personal närmare. Detta följs av 

en resultatgenomgång av de två frågeställningarna, vilka ligger till grund för studien.  

 

4.1 Informantpresentation 
 

Specialpedagoger 

Cassandra 

Cassandra började sin karriär som förskolelärare och har arbetat som detta i 30 år. Tanken var från 

början att hon skulle fortsätta inom förskolan som specialpedagog. Istället fick hon ett vikariat på 

den skola hon numera arbetar sedan 7-8 år tillbaka. Hon är idag verksam i årskurs 1-9. 

 

Linda 

Linda har först utbildat sig till talpedagog och hon menar att hennes kunskaper inom det yrket 

hjälper henne i det specialpedagogiska arbetet med elever. Hon beskriver sina arbetsuppgifter som 

varierande, vilka till huvudsak består av observationer och handledning av personal, men hon 

träffar också specifika elever. Hon är idag verksam i årskurs 6-9. 

 

Jennifer 

Jennifer har tidigare arbetat som grundskolelärare i ungefär 20 år. På denna skola har hon arbetat i 

15 år och har under de senaste två åren arbetat som specialpedagog. Förutom examen i 

specialpedagogik har hon läst en kurs om läs- och skrivsvårigheter i södra Sverige. Hennes 

fokusering i arbetet idag ligger vid att kartlägga elever med dyslektiska svårigheter och bedriver 

även undervisning med dessa elever. Hon är idag verksam inom årskurs 1-9. 

 

Speciallärare 

Alexandra 

Alexandra har tidigare arbetat som klasslärare under många år i låg- och mellanstadiet. På denna 

skola har hon varit verksam i 1,5 år. Hon har tidigare ansökt om Lärarlyftet I och började då studera 

vid *** Universitets specialutbildning för läs- och skrivsvårigheter. Hon återgick sedan till sitt gamla 

arbete med de kunskaperna. Hon fortsatte sedan att studera magisterprogrammet i 

specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter. Hon är idag verksam inom årskurs 6-9. 

 

Sara 

Sara är 1-7 lärare i grunden och har på denna skola arbetat sedan 2005. År 2009 började hon läsa 

speciallärarprogrammet på distans. Hon har varit klasslärare förut i årskurs 1-3 samt i 4-6. Hon är 

idag verksam i årskurs 7-9. 

 

Mona 

Monas yrkeskarriär som speciallärare började med en ambulerande tjänst på tre olika skolor. Hon 

har även arbetat en termin som speciallärare i kommunen. Hon har även arbetat som förskole- och 
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lågstadielärare. På den här skolan har Mona varit verksam sedan 2007. Mona berättar att hennes 

utbildning består av lågstadieutbildning, speciallärarutbildning samt olika specialpedagogiskt 

inriktade kurser. Hon är verksam i årskurs 7-9. 

 

Skoldatateket 

 

Henrik 

Henriks yrkeskarriär började med tjänst i förskolan, på fritidshem och i grundskolans alla stadier. 

Han har också arbetat som fritidspedagog, svensklärare och specialpedagog i skolor med 

specialisering i grava läs- och skrivsvårigheter. Han har arbetat med fokus på elever med 

inlärningssvårigheter sedan 1992. Sedan 1998 har Henrik i första hand arbetat med läs- och 

skrivinlärning. Henrik arbetade tidigare i ett lokalt EH-team. Henrik har även kommit i kontakt 

med HI:s projekt ”Skoldatatek”. Genom AV-media fick de tillstånd till ett länsprojekt, vilket var 

att starta upp några Skoldatatek, där denna kommun ingår i dessa. Han har varit verksam på 

Skoldatateket i kommunen sedan 2006. 

 

Madeleine 

Madeleine är lågstadielärare i grunden, men har också gått speciallärar- och 

specialpedagogutbildning. Hon har gått diverse högskoleutbildningar, enstaka högskolekurser i 

framförallt kring läs- och skrivsvårigheter, olika funktionshinder (ADHD, autism, asperger, 

språkstörning), samt kring it på olika sätt. Hon har också gått två längre it-pedagogutbildningar 

plus ett stort antal dataprogramskurser. Hon medverkar ofta vid mässor och konferenser kring it 

och alternativa verktyg.  Innan Madeleine började arbeta på Skoldatateket i kommunen hade hon 

bland annat arbetat som ansvarig pedagog för en kommunövergripande grupp för elever i 

grundskolan. Hon har arbetat ungefär sju år hos Skoldatateket. 

 

4.2 Förhållningssätt och upplevelseaspekter hos specialpedagoger och 

speciallärare 
 

För att kunna förklara hur specialpedagoger och speciallärare förhåller sig och beskriver arbetet 

med it och alternativa verktyg måste vi först nämna att samtliga skolors it-satsningar i huvudsak 

utgörs av bärbara elevdatorer, där dessa används både i skolan och i hemmet genom hemlicensen. 

På en skola finns två lånedatorer för de elever som skall prova om en dator kan vara rätt hjälpmedel, 

vilket utvärderas eftersom. För vissa fungerar datorerna inte alls, då erbjuds andra pedagogiska 

metoder. Det organisatoriska arbetet kring elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ser 

olika ut, både hur man arbetar och i fokusering. Ingen kan säga om datorerna används varje dag. 

När de används gäller det främst för att få hjälp med att skriva, vid muntlig framställning och olika 

grupparbeten där talsyntesen beskrivs som en central del i arbetet. Sara förklarar hur de bärbara 

datorerna används: 

”[…] Sen är det ju skrivbiten som jag tror att den mest kommer till användning och sen är det att få 

saker och ting uppläst. För vi har ju tillgång att ladda ner från en inläsningstjänst. Vissa läromedel 

får eleven sitta och lyssna på.” (Sara, speciallärare) 
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De alternativa verktygen används både vad gäller läs- och skrivträning samt i klassrum och i 

undervisning med elever. Datorerna används därför i många olika sammanhang. Mönster kring 

datoranvändartätheten verkar svårt att besvara då eleverna arbetar med olika saker olika veckor och 

eftersom de inte träffar samtliga elever varje dag. Datorerna används däremot mer frekvent i olika 

perioder, men eleverna har tillgång till dem varje dag om de behöver. I användandet får eleverna 

kontinuerligt stöd av specialpedagoger och speciallärare. It-stödet tillsätts efter utredningar, både 

av den enskilde skolan och ibland av Skoldatateket. Alexandra förklarar exempelvis vad som händer 

i årskurs sex för eleverna: 

”Vid ankomsten i skolår 6 får vi överlämnanden från elevernas hemskolor. Vi tar del av den 

informationen. Det görs alltid en screening av alla 6:or under höstterminen. De elever som har 

behov av alternativa verktyg får det. Det görs alltid anpassningar i skoluppgifterna också. De får 

inläst material t.ex.” (Alexandra, speciallärare)  

I F-9 skolorna kan de ha kvar de bärbara it-stödet även i högstadiet. Byter de skola, eller om de går 

i en F-6 skola, kontaktas den nya skolan av specialpedagoger eller speciallärare för att informera 

kring vilket it-stöd som är relevant för eleven, samt vad tidigare utredningar visat. Då eleverna 

ständigt utvecklas leder det även till ett behov av nya it-verktyg eller programvaror. Därför kan 

man komma att behöva ompröva det enskilda elevstödet i form av it-satsningar eller andra åtgärder. 

Dessutom görs också en screening av alla sexor under höstterminen och de elever som är i behov 

av alternativa verktyg får det, men även andra anpassningar görs utöver it-stödet och ett exempel 

på detta kan vara att eleverna får inläst material. Fascinationen kring it-arbetet framkommer, oavsett 

vilket it-stöd man arbetar med. 

     Antal datorer varierar beroende på vilket behov som föreligger. Alla elever som behöver 

datorstöd och alternativa verktyg ska få egna bärbara datorer och får också det i stor utsträckning. 

Samtliga arbetar efter principen att i så hög grad som möjligt tillgodogöra behovet av bärbara 

elevdatorer. Ett annat mönster är att skolledningen stödjer it-satsningar men ibland kan det saknas 

pengar, vilket enligt två informanter är fallet på deras skola. Jennifer nämner detta i relation till 

elevernas rättigheter för särskilda stödinsatser: 

”I vår kommun anses det som en självklarhet att en elev med dessa svårigheter ska ha tillgång till 

hjälpmedel oavsett diagnos eller inte. Alla skolor tror jag tyvärr inte anammar det.” (Jennifer, 

specialpedagog) 

It-satsningarna och synen på tillgång till hjälpmedel kan skilja sig från olika skolor, trots att det 

finns tydliga riktlinjer för it-baserade stödinsatser hos kommunen. Trots att ekonomiska 

åtstramningar ibland förekommer beskrivs arbetet med datorer som en naturlig del i 

undervisningen med eleverna. Tydligt är även att enskilda elevstödet måste anpassas utifrån varje 

enskild elev. Gemensamt verkar vara att försöka hitta alternativa metoder för att öka elevernas 

kunskaper och måluppfyllelse. Ibland kan det med andra ord finnas bättre och mer lämpade it-

lösningar för dessa elever. Vilket stöd som är aktuellt anpassas till varje enskild elev. Ingen av 

skolorna tilldelar samtliga elever på skolorna egna bärbara datorer, även om det är ett önskemål att 

även de elever som inte är i behov av särskilt stöd ska få en personlig dator. Om alla elever i varje 

klass skulle få detta anses det kunna leda till en högre social acceptans bland i de resterande eleverna 

klasserna och bidra till en ökad inkludering. Vidare kan gruppsammansättning i klasserna utgöra en 

faktor som antingen kan minska eller öka känslan av social acceptans vad gäller datoranvändning. 

Är klassen i sig mer accepterande verkar det ha betydelse för i vilken utsträckning eleverna vill 

nyttja sina bärbara datorer.  
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Informanterna tydliggör att det verkar finnas en känsla hos eleverna att vilja passa in, vilket i sig 

inte är utmärkande för elever i behov av särskilt stöd. Det kan däremot vara av vikt när det gäller 

användningsgraden av it-lösningar. Vissa elever är inte lika brydda som andra hur de uppfattar it-

stödet, för vissa är det mer genant än andra. Undersökningen visar även att speciallärare och 

specialpedagoger efterfrågar att ämneslärarna mer aktivt tar ställning och arbetar med olika it-

mässiga anpassningsmöjligheter för dessa elever.  Studien visar dessutom att datorerna i sig ses som 

inkluderande, men då inte alla elever på skolorna har varsin dator kan det därför på sikt leda till att 

de elever som är i behov av särskilt stöd känner sig utmärkande på grund av att de har egna datorer, 

som inte de andra i klassen har. Jennifer resonerar kring detta: 

”Många elever tycker det är genant att använda ett alternativt verktyg. Om alla elever hade tillgång 

till dator skulle det inte bli lika stigmatiserat och lärmiljön skulle bli mer tillgänglig för alla.” (Jennifer, 

specialpedagog) 

 

Ett inkluderande förhållningssätt och en medvetenhet kring detta är därför gemensamt och de 

strävar efter en öka det inkluderande arbetet. Den genanta känslan som kan uppstå hos vissa elever 

när de skall använda verktygen inför klasskamraterna visar sig vara en gemensam uppfattning. I 

relation till detta efterfrågas smidigare lösningar än bärbara elevdatorer, där läsplattor utgör den 

största efterfrågan. Även om de bärbara elevdatorerna på senare tid har blivit mer smidiga, väger 

mindre och har mer kapacitet är läsplattor ännu mindre, ännu smidigare, startar upp ännu snabbare 

och kan anpassas med olika alternativa verktyg. Majoriteten tror att läsplattor kommer introduceras 

och användas mer och mer. Det finns tendenser till missnöje då satsningar på läsplattor främst sker 

för elever i de lägre årskurserna. Det finns en tanke om att högstadieelevers it-stöd inte pioriteras i 

lika hög utsträckning. Anmärkningsvärt är att det också utifrån detta förekommer en mer kritisk 

röst till användning av läsplattor då Mona anser att datorer har bättre tangentbord än det inbyggda 

som finns i läsplattorna. Om skolorna på sikt köper in läsplattor efterfrågas Mona separata 

tangentbord som kopplas ihop med läsplattan. Läsplattor används dagligen endast på Jennifers 

skola i arbetet med eleverna. De elever som har egna läsplattor kan dock använda de i undervisning. 

I några skolor finns det läsplattor ute på prov och efter provtiden skall man utvärdera detta. Även 

lånedatorer används för att se om det it-stödet passar enskilda elever innan de får en permanent 

dator. Undersökningen visar att det i ett fall finns både bärbara elevdatorer och inköpta läsplattor.    

     Det finns också skillnader i förhållningssätt till mobiltelefonanvändning. Det är vanligt att 

eleverna använder sina smartphones som ett komplement till övriga it-verktyg främst i hemmet 

och på fritiden. I undervisningssammanhang får de använda dessa i huvudsak genom att de tillåts 

fota av anteckningar som läraren gör på tavlan efter lektionens slut. Med hjälp av sina smartphones 

kan de även lägga in påminnelser i kalendern, lyssna på ljudböcker eller ladda ner inlästa läromedel. 

Cassandras resonemang exemplifierar detta då hon talar om att det finns en elev på hennes skola 

som får använda mobilen i just detta syfte, medan att mobiler annars ska vara avstängda: 

”En elev använder mobil och lyssnar då på läromedel eller ljudböcker via mobilen. Sen kan eleverna 

som har svårigheter fota av anteckningar som läraren gör på tavlan med sina mobiler… att man 

använder kameran till det. Nu får ju inte eleverna ha mobilen på lektionerna, men innan eleven går 

hem kan man ju fota av en anteckning eller någonting på tavlan.” (Cassandra, specialpedagog) 

De allmänna riktlinjerna verkar som sagt vara att de skall vara avstängda på lektionstid. Frågor kring 

det organisatoriska arbetet ger olika typer av svar. Ett genomgående mönster verkar dock vara att 

de försöker sätta in resurser så tidigt som möjligt och att datorerna numera utgör en naturlig del 
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för många av deras elever. Jennifer berättar om detta och tydliggör att hon försöker upptäcka vilka 

elever som behöver särskilt stöd i tidig skolålder: 

”Vi försöker upptäcka elever tidigt som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Sätta in insatser 

så tidigt som möjligt och har börjat bli bättre på att även sätta in hjälpmedel så tidigt som möjligt. 

De äldre eleverna får alternativa verktyg och där får lärarna stöd och handledning om läs- och 

skrivsvårigheter.” (Jennifer, specialpedagog) 

Det anses viktigt att erbjuda alternativa verktyg till de elever som behöver. Det finns flertalet fall 

där elever som inte är färdigutredda ännu om de har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I väntan 

på utredningens resultat kan it-arbetet organiseras på ett sätt som om eleven var utredd, detta för 

att inte eleven skall gå i skolan utan stödinsatser som denna eventuellt kan vara behjälpt av.  

     It och alternativa verktyg anses fungera och stödja elever i hög grad. Det finns en positiv 

grundsyn för it-stöd då det bland annat anses möjliggöra för elever att inhämta kunskaper som 

andra, fast på ett annat sätt. På skolorna ses det som en självklarhet att de ska använda it och it-

verktygen uppfattas som värdefulla. Däremot framkommer det utöver detta tendenser i studien 

som visar att området även inte är helt friktionsfritt. Exempelvis Alexandra menar att det ofta sker 

samtal med elever kring varför de ska använda datorerna. Det finns ingen enhetlig bild till it-

områdets mer kritiska sidor, utan olika faktorer nämns såsom att bärbara elevdatorer och läsplattor 

är dyra i inköp. De belyser dessutom att det många gånger råder kompetensbrister hos den stora 

mängden ämneslärare att se och förstå vilket it-verktyg eleven i fråga behöver. It-kunskaper 

beskrivs ingå i yrkesprofessionen och specialpedagoger och speciallärare efterfrågar därför mer tid 

för dem själva att kunna uppdatera sig i olika it-verktyg och programvaror för att på bästa sätt 

kunna stödja elever och föreslå vilket it-stöd som är lämpligt. Det beskrivs som tidspressat att lära 

sig hantera nya programvaror, även om de får inledande handledning från Skoldatateket. Det finns 

sällan tid att sitta ner och mängdträna. Sara förklarar i relation till detta hur hon ser på saken: 

”Det kommer väldigt mycket nytt. Ja… det är appar och det är paddor… och ja… alltså man hinner 

inte med. Det är ju förknippat med utvecklingen i samhället i sig som får genomslag” (Sara, 

speciallärare) 

Tidsbristen beskrivs genomgående vara vanligt förekommande. Den nya teknikutvecklingen 

medför att elever kan använda exempelvis datorer till annat än vad de är tillför på lektionstid, då 

de ibland surfar på internet under genomgångar. Teknikstrul såsom uppkopplingsproblem var 

tidigare ett vardagligt inslag, men fjärrstyrningen av datorerna har i två fall medfört att det skett en 

uppstädning. Däremot förklarar exempelvis Alexandra en avvikande aspekt och menar att det ofta 

blir problem med utrustningen. I detta fall rör det sig inte om uppkopplingsproblem utan snarare 

att eleverna är ovarsamma med utrustningen. Det finns också en tanke om att specialpedagoger 

och speciallärare tillhör en annan typ generation. Frekvent användning av bärbara elevdatorer och 

andra it-lösningar förutsätts av att elever vill och känner ett behov av att använda dem. Känslan av 

att vilja använda it måste därför delvis komma från eleverna själva. 24/7-användningen och 

hemlicensen uppfattas fungera väl och man är tacksam för att dessa val finns för eleverna. 

Skolledningen och rektorer beskrivs uteslutande positiva till it-satsningar, förutsatt att kommunen 

tillgodoser elevernas behov i form av ekonomiska medel och it-planer. Ekonomin verkar vara det 

enda hindret för it-satsningar. Linda exemplifierar: 

”Jag säger vad som behövs för att öka måluppfyllelsen, sen lämnar jag det till min chef och han har 

aldrig sagt nej. Det är så lättsamt, de är inte kritiska. De är helt med i detta. Det är jättebra att man 

har en bra ledning, det funkar väldigt bra här. Det är lättsamt när de ser att det är lika viktigt som 

penna, papper eller en bok.” (Linda, specialpedagog) 
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Föräldrar beskrivs också uteslutande som positiva till it och alternativa verktyg. De är väldigt 

engagerade och frågar ofta om det är saker och ting som informanterna inte hunnit lägga in och de 

är också intresserade av vilket it-stöd som är lämpligt för eleven. En annan tendens är att föräldrar 

verkar vara tacksamma över att eleverna får stöd i en enskild elevdator. 

     Muntliga examinationer förekommer mer frekvent än skriftliga, både vad gäller redovisningar 

och enskilda prov. Datorer används inte i hög utsträckning vid examinationer, men de används 

däremot vid Nationella Prov i årskurs 6 och 9. Datorer bidrar till att de lättare kan se hur elever 

utvecklas, det medför större chans att se utvecklingskurvor hos elever än med datorer än penna 

och papper, vilket ses som en fördel. Elevernas närvarotäthet på lektionstid kan dokumenteras 

snabbare då de kan föra i detta i ett speciellt program. Elever och lärare kan lättare hålla koll på 

matriser och provresultat då allt finns samlat i datorn. Cassandra beskriver och exemplifierar även 

sina erfarenheter av datorer vid examinationer:  

”De används inte så ofta vid prov faktiskt. De brukar göra muntliga prov. Jag kan inte ens komma 

ihåg att de använts vid prov. Om det är en inlämningsuppgift eller uppsats är det ju annorlunda, då 

är det ju upp till var och en hur man ska använda den hemma.” (Cassandra, specialpedagog) 

Här lägger också Cassandra ett visst ansvar på eleven att avgöra när it-stödet skall användas och 

hur ofta detta sker. It-utveckling ses på sikt som något positivt och de tror överlag att utvecklingen 

kommer att fortsätta, även om de berättar om olika tänkbara utvecklingsmöjligheter. 

Anmärkningsvärt är att Linda är den enda som nämner att hon tror mycket på just Windows-

läsplattor97 i framtiden:  

”Jag tror vi är där vi är nu. Vi klarar oss inte utan dem… men jag undrar hur det blir med de här 

Windows-plattorna jag… då tror jag att datorerna försvinner.” (Linda, specialpedagog) 

Datorerna kan komma att ge vika för andra tekniska lösningar i framtiden, där en tänkbar lösning 

är inköp av läsplattor vilket vi tidigare varit inne på. Cassandra ser också positivt på området och 

belyser följande, vilket exemplifierar tron på it-områdets goda framtidsutsikter: 

”Det finns definitivt en framtid. Man har dragit ner på det här med stavning numera. Man kan lösa 

det på så många olika sätt. Jag tror inte att vi kommer använda datorer mindre, utan jag tror det 

kommer fortsätta. Vi får lära oss hantera det på bästa sätt. På skolan tror jag att det kommer finnas 

kvar.” (Cassandra, specialpedagog) 

Gemensamt är att de tror på en framtid för it-området, men att de inte vågar sia åt vilket håll 

utvecklingen går. Ett tydligt mönster är att implementeringen av it och alternativa verktyg har pågått 

under lång tid där fokuseringen sett olika ut och den har accelererat under de senaste fem till tio 

åren. En annan tendens som studien visar är att datorer har funnits så länge de kan minnas på 

skolorna. I vissa fall var digitaliseringen på gång när de började arbeta på skolan, vilket härleds till 

hur länge personen i fråga varit verksam.  Det verkar också finnas en tanke hos de som arbetat lite 

längre att datorn var något alldeles speciellt från början. AlphaSmart användes i början i ett fall där 

man succesivt började köpa in Daisy-spelare och enskilda elevdatorer. Olika it-satsningar har under 

årens lopp skapat ramen för implementeringen och olika typer av innovationer. Enstaka stationära 

datorer i skolorna inledde utvecklingen, vilket idag har lett fram bland annat till dagens utveckling 

av området med bärbara it-lösningar. Nomader var till en början populärt och dessa rullades då in 

i klassrummen och finns till viss del kvar på några skolor. Det har också länge funnits datasalar på 

                                                                 

97 En läsplatta med Windows som operativsystem. 
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skolorna. Det verkar även finnas en tanke om att använda det skolan erbjuder, vilket exemplifieras 

genom Lindas resonemang: 

”Datorer har funnits ända sedan jag började här. Men läsplattor är vi långt efter med. Jag har tyckt 

att vi ska använda det som skolan erbjuder. Nu är det ju annorlunda, nu kan vi använda oss av det… 

datorn och telefonen är ju en naturlig del av deras liv. De sitter ju jämt med dem.” (Linda, 

specialpedagog) 

Resonemanget förtydligar det faktum att datorer numera, i relation till det ovan nämnda, även är 

naturligt för elever. Det ger en bild av att it-utvecklingen är naturlig både för skolans personal och 

elever. Två till tre gånger per termin anordnas dessutom kommunövergripande träffar för 

specialpedagoger och speciallärare. De träffas då några timmar och samtalar om olika ämnen. Dessa 

tillfällen möjliggör bland annat att lyfta olika forskningsrapporter och studier och diskutera detta 

tillsammans. Träffarna berör olika områden. Det finns inga enhetliga träffar specifikt för it-området 

som inkluderar hela skolorna och samtliga verksamma. Enskild tid finns därför inte schemalagt för 

att sätta sig in i den senaste forskningen. Studien åskådliggör att det finns en uppfattning om att 

sätta sig in i forskning hör till det egna ansvaret. Yttre krav kommer fram genom att skolledning 

och rektorer förväntar sig att det finns en hög grad av uppdaterad it-kunskap, vilket enligt det ovan 

nämnda många gånger är svårt att uppnå. Att använda sig av it och alternativa verktyg ses på ett 

personligt plan som nödvändigt då det uppfattas hjälpa till att stödja elever och utgör verktyg för 

både specialpedagoger samt speciallärare i det dagliga arbetet. Med detta som utgångspunkt känner 

samtliga att det finns inre krav på it-användning på respektive skola.  

     Behovet av it ses som stort, men ibland kräver elever att de motiverar varför it-verktygen bör 

användas. Det finns dock en ambition hos flertalet informanter att använda den schemalagda 

förtroende tiden på 10-10,5 timmar per vecka att använda till sådan läsning, men det är flertalet 

andra uppgifter och ärenden som skall genomföras under förtroendetiden. Mer planeringstid 

efterlyses och exempelvis Mona och Sara beklagar sig över att de tidigare ”vecko-träffarna” med 

andra skolverksamma nu lagts på is. Mona betonar att dessa träffar möjliggjorde att de kunde byta 

erfarenheter med varandra inom exempelvis it-området. Studiens resultat klargör att informanterna 

hemma på egen hand får läsa in sig i den senaste forskningen, men betald schemalagd tid för detta 

alltså finns inte utöver förtroendetiden. Utöver detta förekommer dialogsamtal i ett fall med andra 

skolverksamma. Många av dem menar att utvecklingen går för fort fram och då de inte får 

tillräckligt med tid att läsa på och träna sig i olika it-innovationer drabbar det i sin tur dess it-

kompetenser i negativ bemärkelse, även om de får en introducerande handledning av Skoldatateket 

i hur nya programvaror skall användas upplevs denna inte räcka till. Brist på tid exemplifieras 

genom Saras resonemang: 

”Man önskar ju att man skulle ha mer ”sitta ner tid”, men det är ju så tajt för alla. Man önskar att 

man skulle få mer planerad planeringstid.” (Sara, speciallärare) 

Statliga riktlinjer finns inte på skolorna enligt informanterna, eftersom alla kommuner i landet har 

olika prioriterade och inriktade it-satsningar. Det finns heller inga specifika lokala och beprövade 

metoder utöver de riktlinjer som finns för hela kommunen vad gäller it-användning. Kommunen 

styr och påverkar hur arbetet med it skall se ut och vilka metoder som skall användas. Det finns en 

tendens att visa stor tilltro till att Skoldatateket tar fram de programvaror som är de mest lämpade, 

uppdaterade och elevanpassade. Det råder heller ingen vetskap hos specialpedagoger och 

speciallärare om den exakta summan respektive skola lägger på it-stöd. Skolorna betalar kommunen 

månadsvis för att leasa de bärbara elevdatorerna för elever i behov av särskilt stöd. Det är 
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rektorerna som kan besluta vilka som får it-stödet utifrån de föreliggande utredningarna. Rektorer 

tvingas förhålla sig till kommunens resursfördelning. Varje skola beskrivs ha ett visst anslag. Det 

verkar finnas en distinktion mellan vissa informanter, där exempelvis Alexandra säger att 

ekonomiska åtstramningar ofta drabbar skolan, medan Linda menar att hon beställer bärbara 

elevdatorer när hon anser det finns ett behov av det och hittills har hon aldrig fått ett nej. Några 

informanter berättar att det inte finns någon specifik it-plan på skolan, utan hänvisar till 

kommunens it-plan.  
 

4.3 Skoldatatekets arbete och samtliga aktörers erfarenheter av samarbetet 
 

4.3.1 Skoldatatekets arbete 
 

Skoldatateket utgör en del av den centrala elevhälsan och de är verksamma inom skolorna 

samt arbetar tillsammans med psykologer och logopeder. De bistår skolorna med stöd i 

utredning av läs- och skrivförmåga, där de kartlägger vilket stöd elever kan vara behjälpta av. 

Arbetsmetoderna beskrivs som varierande då de träffar enskilda elever, personal eller hela 

arbetslag där de har en konsulterande roll. De handleder och visar praktiskt olika alternativa 

verktyg. En tendens hos Skoldatateket är att beskriva alternativa verktyg som nödvändiga för 

elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De alternativa verktygen anses skapa 

rimliga chanser för elever att kunna delta i undervisning och vara delaktiga. Dessutom anses 

de med hjälp av alternativa verktyg kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Alternativa verktyg kan även ge möjlighet att hinna med samma kursmaterial som 

klasskamraterna. Dessa verktyg anses bidra till att eleverna kan visa kunskaper istället för att 

visa vart eleverna inte räcker till. Tidigare uppfattade Skoldatateket att det fanns ett visst 

motstånd till nya it-lösningar i kommunen, men att det på senare tid skett en förändring och 

även tidspressen hos pedagoger belyses av Henrik: 

”Möjligen kan en del lärare tycka att det tar tid för dem att behöva anpassa material och pedagogik. 

Tidigare tyckte ibland rektorer att det kostade för mycket. Skoldatateket har ägnat mycket kraft åt 

att visa vilken skillnad det kan göra för eleverna med adekvata insatser, så den kritiken hörs sällan 

nu.” (Henrik, Skoldatateket) 

Alternativa verktyg skall enligt Skoldatatekets personal användas som ett kompletterande verktyg 

framför allt i klassrummet och för att eleverna skall klara läxor och hemuppgifter. Där spelar 

hemlicensen en avgörande roll. Undersökningen ger också en bild av att de enskilda elevdatorerna 

används på olika sätt. Vissa använder dem både i skolan och hemma, eller endera delarna. 

Uppfattningen är även att vissa ämneslärare ibland kan anse att alternativa verktyg är en form av 

fusk i exempelvis redovisningssituationer. Här är kommunens Skoldatatek överens om att skolorna 

måste arbeta mer kring för att det inte skall finnas dessa föreställningar. Enligt Skoldatakeket 

beskrivs föräldrar övervägande positiva till att eleverna har it-stöd. Framför allt om eleverna själva 

får välja om de ska använda dem i skolan eller hemma. Det beskrivs av Henrik att det hos vissa 

föräldrar initialt kan finnas en oro i vissa fall för att deras barn inte ska få tillräckligt med lästräning 

om de börjar använda it-verktygen i högre utsträckning. Eleverna tenderar att i vissa fall visa högre 

grad av motstånd än deras föräldrar, vilket i sin tur härleds till generande faktorer för elever.  

 

 



 

27 

 

Madeleine exemplifierar: 

”Föräldrarna tycker det är mycket bra. Eleverna har lite olika syn på användningen. En del skäms, 

tycker datorn är för tung, datorn tar för lång tid att starta upp.” (Madeleine, Skoldatateket) 

Enligt Skoldatateket kan det finnas en rädsla hos elever att sticka ut och då kan de därför ibland 

vara ovilliga att använda andra verktyg än merparten av klasskamraterna, vilket tidigare behandlats 

i delstudie ett. Vissa elever vill då hellre ha läsplattor med hänvisning till samma anledningar 

skolverksamma specialpedagoger och speciallärare tidigare nämnt. Dessutom kan eleverna anse att 

läsplattorna är ”tuffare”. Ibland framkommer även ett visst motstånd till it hos ämneslärare och 

det härleds till att man saknar tillräckliga kunskaper. Madeleine förklarar detta närmare: 

”Ja av vissa pedagoger kan det finnas ett visst motstånd, men jag vill inte kalla det kritik. 

”Motståndet” beror bl.a. på att man inte har tillräckliga kunskaper, att man inte har förändrat sin 

undervisning så att det passar it, det kan vara krångligt att byta klassrum, datorn tar tid att starta upp 

m.m.” (Madeleine, Skoldatateket) 

Goda pedagogiska kunskaper skall bidra till en ökad förståelse kring vilka anpassningar som behövs 

för att i högre utsträckning kunna alternativa verktyg som underlättar och stödjer elevens 

delaktighet, inkluderande arbetsmetoder och lärandestrategier. Skoldateket försöker förtydliga att 

det är hela lärmiljön som skall anpassas, inte bara det enskilda it-stödet. Skoldatateket poängterar 

även vikten av att alltid tillsätta en pedagogisk utredning innan it-stödet bestäms. Utredningen skall 

sedan ligga till grund för vilket alternativt verktyg som blir relevant för eleven. Madeleine 

exemplifierar detta och förtydligar att det handlar om att utgå från utredningen i kombination med 

en översikt kring behovsinsatser och enskilda elevförutsättningar.    

     Mellan 2005-2006 började tekniken i kommunens högstadieskolor enligt Skoldatateket bli mer 

användarvänlig och ekonomiskt vettig. De programmen som finns installerade i grundutbudet hos 

elevernas enskilda datorer uppgraderas med jämna mellanrum och detta sköter kommunen per 

automatik. Det finns en tendens hos Skoldatateket till att beskriva att it och alternativa verktyg 

fanns tillgängligt i betydligt högre utsträckning än innan denna period. Förhållningssättet till 

kommunens it-licens är god och därför strävar de efter att kommunen även i fortsättningen skall 

arbetar med att satsa på kommunlicenser. Däremot finns inga lokala och kommunala beprövade 

it-metoder, utan här hänvisar man enbart till kommunens it-plan. Studien visar även att kommunen 

lägger vikt vid gemensamma it-inköp där grunden skall bestå av en bra strategisk it-plan. Genom 

att stötta utbildningsinsatser skall området utvecklas. Dessutom finns det en bild hos Skoldatateket 

i kommunen att eleverna på de olika högstadieskolorna fortfarande inte får tillgång till alternativa 

verktyg, men att det är allt fler som får it-stöd även i lägre årskurser.  

     It-området anses enligt Skoldatateket vara under ständig utveckling och man har en positiv 

tilltro till dess framtida möjligheter. I likhet med resultatet från delstudie ett beskrivs att tekniken 

hela tiden blir mer effektiv. Bilden av it som en naturlig del i både samhälls- och skolvardag 

förekommer även här. It-området anses bli allt viktigare då utbildningssituationer blir mer 

komplext. Ett stort och viktigt utvecklingsområde som framkommer är att it och alternativa verktyg 

inte skall ses som något speciellt för några få. Teknikinnovationer ses som vanligt förekommande 

där programvaror och appar anses användbara i elevernas lärande.  
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Henrik exemplifierar hur han ser på it-områdets utvecklingskapaciteter: 

”Jag hoppas att polariseringen mellan frispråkare för dator respektive läsplatta dör ut och att vi 

istället kommer till att vi behöver en bredd av verktyg anpassade till den aktuella situationen. Ibland 

är läsplattan ett vettigare verktyg, ibland datorn, ibland kan till och med blyertspennan vara det 

bästa.” (Henrik, Skoldatateket) 

Även här belyser informanten från Skoldateteket vikten av att elevanpassa så att det enskilda stödet 

är lämpat för den enskilde utifrån dess förutsättningar och behov. Resurser satsas i nuläget delvis 

på kommunlicenser och abonnemang av inlästa läromedel och uppgraderingar av tidigare inköpte 

kommunlicenser. I kommunens it-plan nämns enligt Madeleine bland annat att kommunen på sikt 

planerar en En-till-en-satsning. Med detta menar hon att alla elever i de kommunala skolorna skall 

få tillgång till en egen bärbar dator. Förhoppningen med detta är att förhindra att de elever som är 

i behov av enskild elevdator inte skall känna sig annorlunda från resterande elever i klassen. 

Kommunens Skoldatatek poängterar att det skall vara enkelt för pedagogerna att få tillgång till 

kommunlicenserna och att eleverna i fortsättningen även ska få ta del av hemlicensen.  

 

4.3.2 Samtliga aktörers erfarenheter av samarbetet 
 

Ett framträdande resultat i studien är att samarbetet med Skoldatateket i kommunen av 

specialpedagoger och speciallärare beskrivs fungera mycket bra och där man är positiv till att de 

finns. Skoldatatekets insatser anses värdefulla och nödvändiga, då de bland annat arbetar 

tillsammans med specialpedagogiskt verksamma vuxna och psykologer i gemensamma 

elevärenden. Betydelsen av Skoldatatekets arbete och insatser ger flertalet uttryck för, bland annat 

Alexandra: 

”Det är ett värdefullt arbete med Skoldatateket. De anordnar utbildningar, lån av utrustning m.m.” 

(Alexandra, speciallärare) 

Vidare finns det hos Mona en tydlig önskan att kommunen skulle behöva tillsätta fler tjänster hos 

Skoldateteket, eftersom de ofta har mycket att göra och arbetar kommunövergripande. Detta 

beskrivs inte som något negativt, snarare framhävs genom detta att det finns ett större behov av 

deras insatser än vad Skoldatateket i nuläget kan erbjuda. Uppfattningen kring att Skoldatateket 

fyller centrala funktioner för skolan vad gäller it-baserade insatser exemplifieras genom Lindas 

resonemang: 

”De är guld värda! De har hjälpt till enormt mycket. De har sett till att vi fått kommunlicens för de 

stora datorprogrammen. Samarbetet är helt suveränt. Man känner att man kan bolla med dem. Vi 

ringer dem om vi behöver.” (Linda, specialpedagog) 

Här beskrivs även Skoldatateket ha bidragit till att de kommunala Skolorna fått kommunlicens för 

de större datorprogrammen, vilket ses som positivt. Skoldatateket anses fylla flertalet funktioner, 

där detta består av att Skoldatateket bland annat anordnar utbildningar, kurser och informerar vid 

olika it-mässor i kommunen. Sara förklarar vikten av samarbetet: 

”Vi känner alltid att vi kan ringa dom och de är alltid tillmötesgående, även fast de servar hela 

kommunen. Men sen är de ju så duktiga på att organisera kurser, alltså kortkurser.” (Sara, 

speciallärare) 
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På varje skola verkar det finnas några få utvalda ”nyckelpersoner”, det är vuxna som har särskilt 

ansvar för it-området och alternativa verktyg och de utbildas kontinuerligt av Skoldatatekets 

personal. Alexandra beskriver exempelvis hur hon uppfattar samarbetet: 

”Det är ett väldigt värdefullt samarbete med Skoldatateket. De anordnar utbildningar, lån av 

utrustning med mera. Vi har en särskild kontaktperson på skolan som är ansvarig för alternativa 

verktyg.” (Alexandra, speciallärare) 

 

Här beskrivs att Skoldatateket lånar ut utrustning till olika skolor. En annan tendens i 

undersökningen är att Skoldatatekets personal anses kunniga och kompetenta. Med anledning av 

detta finnas det även en tilltro till att Skoldatateket i kommunen tar fram de bästa it-lösningarna 

och alternativa verktygen för eleverna. Det finns en uppfattning att det ständigt tillkommer nya 

programvaror och med anledning av detta upplevs det ibland svårt att veta vilka som de ska 

rekommendera till elever. Skoldatateket bistår här med råd och ger konkreta förslag på vilka nya 

programvaror och it-verktyg som kan användas och vilka som är särskilt lämpade för olika elever.  

     Tips och råd från Skoldatateket inkommer på olika sätt och i därmed i skilda sammanhang. Det 

kan röra sig om att telefonsamtal till Skoldatateket, att de besöker skolorna eller skickar ut 

informationsmejl kring nya it-innovationer med mera. Möjligheten finns även för specialpedagoger 

och speciallärare att besöka Skoldatatekets ”verkstad” där de tillsammans med Skoldatatekets 

personal kan se över olika alternativa it-lösningar. Ibland kontaktar även föräldrar Skoldatateket 

om de har frågor och funderingar. Med utgångspunkt i detta beskrivs det konkreta arbetet som 

väldigt varierande. Samarbetet uppfattas utgöra en naturlig del av deras vardag och dessutom pågått 

under en längre tid där Henrik och Madeleine är välkända ansikten av både elever och personal.   

     Samarbetet i sig med de olika högstadieskolorna beskrivs av Skoldatateket i stort fungera väl, 

men det finns en önskan att det skall funnas mer tid för att träffa hela arbetslag. Samtliga personer 

från varje arbetslag, i det fall där skolornas personal är organiserade i arbetslag, behöver enligt 

Skoldatateket närvara vid träffarna. Detta är inte alltid fallet, vilket beskrivs vara negativt. Vikten 

av hela arbetslag i skolorna anses centralt för att samarbetet skall fungera fullt ut. Skoldatatekets 

personal belyser vikten av hela arbetslag och väl fungerande sådana då detta anses vara en 

nödvändighet för att heltäckande insatser skall fungera fullt ut. Skoldatateket samarbetar mycket 

med ”nyckelpersonerna” på skolorna för att förstå behov och möjligheter, samt för att få veta hur 

de olika verktygen fungerar för enskilda elever. Dessa personer utgör primära samspelspartners för 

att kollegor och elever ska ha nära till det dagliga stödet. De samverkar även med övriga lärare runt 

eleven i den praktiska hanteringen samt kommer med förslag på vilken typ av pedagogik och 

bemötande som kommer gynna enskilda elever på bästa sätt. Skoldatateket betonar behovet av att 

utveckla erfarenhetsutbyte med elever för att bättre ta till vara på deras syn på verktygen. En 

tvåterminsutbildning anordnas kontinuerligt för minst två ”nyckelpersoner” på varje skola och det 

mest förekommande är att specialpedagoger går kursen. Under denna utbildning behandlas bland 

annat it, men också pedagogik, anpassningar, kartläggning och val av alternativa verktyg. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån den sociokulturella teorin med fokus på it. Ett försök att skapa 

en fördjupning av resultatet görs. Här nämns de kulturella och strukturella faktorer som förklarar resultatet. 

 

5.1 Studiens resultat i relation till sociokulturell teori med fokus på it 
 

Studien visar på en genomgående argumentation hos samtliga aktörer för att det individuella 

elevstödet måste anpassas utifrån varje enskild elev, vare sig det gäller it eller andra pedagogiska 

strategier. It och alternativa verktyg anses spela en central roll för flertalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi, även om det ibland kan finnas andra icke baserade it-metoder som 

också kan vara lämpliga, i vissa fall också mer lämpade än alternativa verktyg. Med anledning av 

detta måste informanterna veta hur elevstödet skall ges i den dagliga skolvardagen. I studiens 

teoriavsnitt betonas Vygotskijs resonemang kring att kunskap nås genom att pedagoger och elever 

får prata med varandra, diskutera och samspela.98 Här går det att dra jämförelser med Säljös 

resonemang vad gäller västerländska länders stora möjligheter att bistå skolor med it-undervisning. 

Detta eftersom datorer, laptops och olika alternativa verktyg möjliggör att elever i behov av särskilt 

stöd kan få samspela med andra i klassrummet. It-verktygen spelar här en avgörande roll och bidrar 

till en ökad inkludering. I denna studie rör det sig om it-kompetenser hos skolverksamma vuxna 

och elever.99 Eftersom Säljö även poängterar att det inom ramen för skolans kommunikativa 

traditioner finns elever som är i behov av särskilt stöd sker kunskapsinhämtning hos dessa elever 

tillsammans med övriga elever. Detta anses vara ett inkluderande arbetssätt, även om smidigare 

lösningar efterfrågas i form av läsplattor.  

     I studiens resultat nämndes att det finns en uppfattning att graden av it-användning skulle kunna 

öka om övriga i klassen är accepterande och förstående då det handlar om grupper och dess unika 

sammansättningar. I ett klimat där flera av eleverna har it-stöd verkar det också bidra till positiva 

effekter och högre acceptansgrad bland övriga i klassen. Om alla elever får egna personliga datorer, 

vilket enligt Skoldatateket verkar vara på gång i kommunen, är det också en faktor som ökar graden 

av acceptans kring it-stödet hos dessa elever och det blir ett ännu mer naturligt inslag i undervisning. 

Dessutom är majoriteten av eleverna på högstadienivå i dagens Sverige är vana vid datorer och 

många har även erfarenhet av läsplattor, trots att det inte erbjuds för alla elever på alla skolor. Får 

samtliga i klasserna datorer eller läsplattor kan de på så sätt kunna hjälpa och stödja varandra.    

     Det it-stöd som de olika specialpedagogerna och speciallärarna erbjuder tillsammans med 

Skoldatateket i kommunen relateras i sin tur till samhälls- och kulturtillhörighet. Även utifrån olika 

strukturella skillnader kan av it och alternativa verktyg i skolsammanhang se olika ut beroende på 

samhällskontext. I ett större sammanhang och utifrån ett internationellt perspektiv kan västvärlden 

erbjuda många tekniska lösningar till elever med svårigheter i skolan, än vad mer utsatta samhällen 

har. Därmed finns det i Sverige goda förutsättningar för it-utveckling även i framtiden.  

                                                                 

98 Dysthe, Olga, Dialog, samspel och lärande, 78. 
99 Roger Säljö, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, 11. 
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Det finns utöver detta flertal likheter, men också differenser i hur olika kulturer världen över anser 

att it-lösningar skall erbjudas till elever i behov av särskilt stöd. I ett land som Sverige står det i en 

jämförelse med andra mer utsatta länder klart att det här finns goda möjligheter till it-satsningar, 

även om satsningarna ser olika ut beroende på vilken kommun skolorna bedriver verksamhet i. 

Detta eftersom det inte finns nationella bestämmelser kring hur det enskilda it-stödet skall se ut på 

varje enskild högstadieskola. Som bekant har man kommit en bra bit på väg vad gäller förståelse 

och uppfattningar kring it i svenska grundskolor, även om området ständigt kräver uppdateringar 

och ställer krav på att specialpedagoger, specialpedagoger och även ämneslärare skall inneha it-

kunskaper, vilket utgör ett mönster i studiens resultat. Mycket tid upplevs gå åt till administration 

där man efterlyser mer tid för att kunna mängdträna och få djupare it-kunskap. Bristen på tid att 

lära sig mer inom it-området och den ökande graden av administrativa arbetsuppgifter visar sig 

vara faktorer som har avgörande betydelse för inhämtandet av it-kunskaper hos specialpedagoger 

och speciallärare. Detta drabbar i slutändan eleverna då de inte i alla lägen har personal som är väl 

insatta i samtliga alternativa verktyg och vilka programvaror som erbjuds på marknaden.  

     Studiens resultat stärks av den sociokulturella teorin, vilken bland annat utgår från att det ofta 

saknas både tid och rätt stöd. Skulle samtliga elever i urvalsgruppen få rätt stöd i alla sammanhang 

skulle det hjälpa dem i deras kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 100 I dagens moderna 

grundskola bör det finnas en strävan efter en förbättrad pedagogisk undervisning och använda nya 

pedagogiska metoder, i detta fall it-baserade sådana. Därför krävs det att samtliga aktörer på 

högstadienivå är väl insatta i både forskning kring området och har gedigen kunskap och känner 

sig trygga användning av it-verktygen, vilket är i enlighet med Säljös resonemang kring detta.101It-

kompetenser hos specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare och elever är i ett större sammanhang 

avgörande för elevers kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Samtliga parter måste veta hur de 

skall handskas med programmen och verktygen för att de skall komma till sin rätt. Därför krävs en 

gedigen kunskap kring vilka verktyg som är lämpade för varje enskild elev, men också hur de rent 

praktiskt skall användas på bästa sätt. Då samhällen har, beroende av kulturella faktorer, olika 

teknologiska resurser kan det i detta fall röra sig om olika kommunala satsningar på it-verktyg i 

högstadieskolor. Satsningar som både innebär inköp av teknik och utbildning i användning av olika 

it-baserade verktyg.102 I relation till studiens resultat belyser Säljö vikten av en förståelse kring att it 

är nära sammanflätat med kulturella tillhörigheter, vilket i sin tur är kopplat till samhällstillhörighet. 

Inom ramen för den sociokulturella teorin behandlas i enlighet med Vygotskij bland annat hur 

människor lär och under vilka omständigheter elever i skolan utvecklar kompetenser och 

färdigheter av olika slag.103  

     Då inlärningssvårigheter enligt Säljö bör ses utifrån en analys av de traditioner och regler som 

finns för kommunikationsområdet, härleds det till de it-traditioner som finns på respektive skola 

och hur kommunikationen kring it-området ser ut samt hur skolorna strävar efter att utveckla sig 

inom området. It och alternativa verktyg möjliggör i grunden för ett mer inkluderingsbaserat arbete 

i skolorna då de får sitta tillsammans i helklass, lära av varandra, vilket går hand i hand med den 

sociokulturella teoribildningen. It-området anses också öka elevers färdighetsträning och hjälpa 

dem med läxor och hemuppgifter. Med anledning av att datorerna kan tas hem genom hemlicensen 

                                                                 

100 Roger Säljö, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, 175. 
101 Ibid. 
102 Ibid, 11. 
103 Dysthe Olga, Dialog, samspel och lärande, 78. 
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finns därigenom möjlighet att få it-stödet även i hemmet. Det gör att it-användningen kan bli mer 

naturligt för eleverna och ingår som en del av deras liv, även utanför skolan.104 

     Med anledning av att Säljö påpekar att människor skapar verktyg för att underlätta vardagen 

härleds det i denna undersökning enbart till it-baserade metoder såsom datorer, läsplattor, 

smartphones samt olika programvaror för dessa. I relation till detta kan därför it-verktygen 

underlätta vardagen för eleverna. Datorn är ett it-verktyg som kommit att spela stor roll för 

skolornas utveckling. Detta mönster följer även samhällsutvecklingen över tid och då datorer 

fortfarande på skolorna är den vanligaste it-satsningen. Förhoppningen hos Skoldatateket är 

exempelvis att få alla skolor, elever och personal att förstå vad it kan göra och vad det många gånger 

bidrar till, inte bara för eleverna, utan för samtliga parter. Nya tekniker och dess utveckling bidrar 

till att allt fler tvingas ta ställning och förhålla sig till området i dess helhet och att it-verktygen ökar 

elevernas förutsättningar i skolorna. 105Även om denna studie inte lägger vikt vid att jämföra 

högstadieskolor, borde man ändå i enlighet med Säljö komma ihåg att arbetet, i detta fall it-stödet 

och dess användning, ser olika ut på olika skolor. Det kan därmed skilja sig i deras förhållningssätt 

och antaganden på hur utbildning skall bedrivas.106  

     Studiens resultat stärks av och bekräftar Säljös fyra faser för it-användning. Först och främst 

ställs det i Fas 1 krav på speciallärare och specialpedagoger verkligen har de it-kompetenser och 

den kunskap som krävs för att it-verktygen skall användas fullt ut och för att kunna motivera 

användningen av dessa till elever, vilket i denna studie visat sig vara bristande. När det nya it-

redskapet skall presenteras för en ny elev måste dessa aktörer vara väl inlästa och kunna svara på 

frågorna eleven har om it-stödet, vilket alla i denna undersökning inte alltid har möjlighet att vara. 

It-kompetensen hos dessa aktörer kan komma att påverka i vilken grad och utsträckning eleven i 

fråga tar till sig stödet. Därför är det avgörande med goda it-kunskaper hos skolverksamma. Här 

anses Skoldatateket spela en avgörande roll då det finns en tilltro till deras kompetenser kring att 

välja ut väl avvägda it-lösningar anpassade till varje elevs behov. Vad gäller Fas 2 finns också här 

ett behov av att de vuxna måste inneha goda it-kompetenser för att kunna bistå eleven med rätt 

typ av hjälp. Grundutbudet av program, där både talsyntes och rättstavningsprogram ingår, 

påverkar i stor utsträckning vilka programvaror som används mer frekvent. Detta härleds till att 

kommuner har en viss bestämmanderätt över vilket it-stöd som skall ingå i grundutbudet och det 

kan till stor del styra vilka programvaror som används mer än andra av skolpersonal och elever. De 

vuxna måste kontinuerligt följa upp och utvärdera it-arbetet för att få en uppfattning över den egna 

it-utvecklingen, men även hur eleverna uppfattar it-stödet. Fas 3 kopplas i denna studie ihop med 

att eleven har fått rätt handledning och utbildning av vuxna specialpedagoger och speciallärare. 

Eleverna på de olika skolorna får hjälp i början när ett nytt it-verktyg börjar användas, efter hand 

ökar självständigheten och de kan tillämpa användningen av det även i hemmet och utanför skolan. 

Eleverna beskrivs ha eget ansvar att använda it-verktygen hemma. För att eleven skall kunna 

använda it-verktygen och de alternativa verktygen i hemmet fullt ut krävs det att de fått rätt 

handledning och experthjälp. Då tid inte finns hos specialpedagoger och speciallärare att 

exempelvis mängdträna olika program är det därmed svårt att garantera att eleverna får rätt stöd 

för att kunna använda verktygen till fullo i hemmet. Fas 4 relateras i denna undersökning till de 

elever, vilka vill nyttja it-stödet. It-verktygen ses av många som en naturlig del i skolvardagen och 

                                                                 

104 Roger Säljö, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, 13. 
105 Ibid, 77. 
106 Ibid, 47. 
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elever kan själva bestämma i vilken utsträckning it-stödet används, vilket är en tydlig uppfattning 

genomgående i hela studien. Hur det används och i vilka sammanhang beskrivs därför ligga i det 

egna elevansvaret.  
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt behandlas studiens förtjänster och begränsningar. Studiens resultat sätts i relation till tidigare 

forskning inom området. Likheter och avvikelser behandlas tillsammans med motbilder och nya kunskaper. Här 

presenteras också problemområden. Detta kapitel ger uttryck för en mer generell porträttering och resultatet sätts i 

relation till skolans mer allmänna praktik. 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Den metodologiska utgångspunkten i denna undersökning har utgjorts av kvalitativ och 

hermeneutisk metod. Totalt har åtta informanter intervjuats. Fyra av dessa träffade jag personligen 

och resterande fyra svarade på intervjufrågorna via mejl. En av intervjuerna är en gruppintervju där 

två informanter intervjuades. Samtliga intervjuer anses vara värdefulla och bidrar på olika sätt till 

studiens resultat. Vid de muntliga intervjuerna var det givande att besöka de olika skolorna och få 

en inblick i verksamheten. Undersökningen vilar på det kvalitativa angreppssättet där data från 

informanterna analyserats utifrån den hermeneutiska tolkningsmodellen. Samtliga intervjuer är 

kvalitativa där frågorna påförhand var bestämda. Tanken var från början att få med samtliga 

speciallärare och specialpedagoger i hela kommunen, men tyvärr kunde inte medverka av olika skäl, 

vilket gör att resultatet som studien visar inte går att koppla till hela kommunen. Med anledning av 

detta är det därför svårt att säga om resultatet kan appliceras ute i landets övriga kommuner. Trots 

detta visar denna undersökning att det finns tydliga likheter mot den forskning som beskrivits i 

dess inledande delar. Mot bakgrund i detta argumenterar jag för att det finns tendenser och mönster 

i denna undersökning som stödjer forskningsläget inom området. Det finns även flertalet olikheter 

och motbilder, vilket presenteras i kapitlen Resultatdiskussion (se kapitel 6.2) samt Problemområden (se 

kapitel 6.3). 

     I stort har allt fortlöpt enligt den strukturplanering som upprättades i studiens inledande skede. 

Dock har intervjuerna från Skoldatateket kommit in senare än övriga, vilket medförde att jag fick 

vänta på materialet från dem. Det medförde egentligen inga större bekymmer eftersom det 

inledningsvis fanns en god tidsmarginal. En mejlintervju med en speciallärare var från början tänkt 

som en muntlig intervju, men då hon fick förhinder kom vi tillsammans överens om att mejlintervju 

var det bästa alternativet eftersom informanten fortfarande var relevant för undersökningen. De 

övriga intervjuerna som genomförts personligen med informanterna har fungerat väl och det har 

inte förekommit varken teknikstrul eller omstruktureringar i tidsplan. I efterhand hade jag gynnats 

av att läsa in intervjufrågorna mer utantill. En nackdel i efterhand med mejlintervjuer är att trots 

fylliga svar från samtliga informanter svarar de olika omfattande på olika frågor, således kan det 

också ha en viss betydelse för resultatet. Intervjufrågan om hur mycket resurser som läggs på it-

området på respektive skola borde istället ha ställts till rektorer och inte till de intervjuade 

specialpedagogerna och speciallärarna. I ett mer allomfattande sammanhang finns det anledning 

att tro att studien hade gynnats av fler urvalsgrupper, vilket hade varit relevant vid en större 

undersökning. Om även ämneslärare, elever, föräldrar, rektorer och skolledning hade medverkat 

skulle det gå att få en ännu bredare uppfattning hur arbetet ser ut och vilka föreställningar som 

finns hos dessa grupper. 
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6.2 Resultatdiskussion  

 

Bild 1: Min teoribild över faktorer som påverkar it-kompetensutveckling. 

Denna studie sammanfattas delvis genom teoribilden ovan, vilken utgörs av flertalet faktorer som 

påverkar kompetensutvecklingsmöjligheter hos specialpedagoger och speciallärare. Detta eftersom 

studien bland annat visat att det finns en önskan om att hos specialpedagoger och speciallärare att 

bli mer uppdaterade och få mer tid att sätta sig in i forskning. Dessutom framkommer det fall i 

denna undersökning då ämneslärare beskrivs tycka det är krångligt att använda it-verktygen på 

grund av att de tar tid att starta upp och för att de inte har rätt it-kunskaper. Detta går emot 

exempelvis Hanssons uppfattning gällande att verksamma i skolan skall kunna använda teknik på 

rätt sätt och även kunna använda de nya redskapen i undervisning med elever.107 Det verkar finnas 

krav från rektorer och skolledning att specialpedagoger och speciallärare skall vara uppdaterad 

inom it-området. Dessutom har forskning visat att it-kompetenser sjunker hos skolverksamma 

vuxna.108 

     I det första stadiet (steg 1) i teoribilden ovan framkommer det uppfattningar om tidsbrist i 

skolorna, vilket medför att aktörerna känner sig frustrerade då det finns en ambition att utvecklas 

mer inom it-området än vad som är möjligt. Detta leder i sin tur till det andra stadiet (steg 2), då de 

tvingas prioritera sina arbetsuppgifter och här tenderar administrativa åtaganden komma före, 

vilket i sin tur belastar det dagliga arbetet i hög utsträckning. Utvecklingen i dessa specifika fall visar 

dock i relation till EU-parlamentets framtagande av olika nyckelkompetenser att elever skall ha 

digital kompetens och att skolorna skall bidra till att utveckla denna.109 Finns det en lucka i aktuella 

och uppdaterade it-kunskaper vad gäller alternativa verktyg hos specialpedagoger och speciallärare 

kan det eventuellt drabba enskilda elever eftersom de då inte får den mest uppdaterade och aktuella 

handledningen i enskilda programvaror. Detta kan påsikt komma att leda till negativa effekter då 

it-stödet från skolverksamma vuxna utgör en viktig del för flertalet elever som har läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi, men även för andra elever med andra inlärningssvårigheter. Eftersom 

inte det finns någon schemalagd tid till att hinna samtala med andra skolverksamma och it-utbilda 

sig i den utsträckning man önskar, förutom handledning och kortare utbildning som ges av 

Skoldatateket, bidrar det på sikt till att it-kompetenserna sjunker (steg 3). 

     För att ytterligare resonera kring detta måste därför it-kompetenssatsningar prioriteras i högre 

utsträckning än vad som görs i nuläget. Dessa kan i sin tur vila på ekonomiska satsningar från 

skolledning och enskilda kommuner. I ett större perspektiv skulle den rådande problematiken 

                                                                 

107 Anneli Hansson, Arbete med skolutveckling – En potentiell gränszon mellan verksamheter?: Ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT, 25. 
108 Magnus Tideman et al., Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 228. 
109 Cecilia von Feilitzen et al., Vad nytt om barn och internet i Sverige? – Resultat från den europeiska 
undersökningen EU Kids Online, 7. 
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kunna belysas i högre utsträckning på nationell basis för att på så sätt komma fram till hur it-

kompetenser skall stärkas hos skolverksamma.  

     I studiens inledande delar har det förts resonemang kring de sjunkande it-kunskaperna. och 

Denna undersökning har visat att det måste till fler ekonomiska insatser för att i fortsättningen 

undvika denna nedåtgående spiral. Både internationell och svensk forskning ger en bild av att it 

och alternativa verktyg bör ses som en nödvändighet för elever med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter. Detta överensstämmer väl med den uppfattning som finns i denna studie då man 

i stort framhäver dess nödvändighet i undervisningssammanhang. Då exempelvis Chiang och Liu 

menar att it ökar både elevers självständighet och kunskaper, ser vi även detta mönster i denna 

studie.110 Andra likheter med internationell forskning är exempelvis Pedersen et al. vilka anser att 

it skapar möjligheter för att bedriva undervisning som passar varje enskild elev, vilket går hand i 

hand med denna undersöknings resultat.111 Gotesman och Goldfus studie har också visat att 

alternativa verktyg ökar läsförmågor.112  

     I studiens inledning nämns Lgr 11 där denna belyser vikten av att anpassa undervisning till varje 

elevs förutsättningar och behov.113 Med bakgrund i detta visar resultatet från denna undersökning 

att så också är fallet och det finns en tanke och målsättning att även i fortsättningen arbeta utifrån 

detta perspektiv. För att anpassa undervisning till enskilda elever ställer det därmed krav på 

skolledning och rektorer att satsa tillräckligt med it-resurser för att tillgodose den enskilde eleven 

på mikronivå. Insatserna skall också gynna skolan i dess helhet på makronivå, där den allomfattande 

lärmiljön skall inkluderas och vidareutvecklas. Då grundtanken med Skoldatatekens verksamhet är 

att stödja både enskilda elever, men även skolans personal, visar denna studie att det uttryckligen 

finns en hög grad av tacksamhet vad gäller Skoldatatekets funktion och samarbete från både 

specialpedagoger och speciallärare. Det framkommer önskemål från skolverksamma informanter 

att det borde anställas fler personer på Skoldatateket i kommunen.114 

     Vad gäller synen på skolutveckling framkommer det likheter med forskningsfältet där man 

belyser att it numera är en naturlig del av det svenska samhället.115 Därmed finns en ambition att 

öka förståelsen för it-området för att i högre grad kunna anpassa pedagogiska metoder och 

strategier. För att ytterligare resonera kring detta visar som sagt forskning att it-området har 

accelererat på den senaste tiden och dess relevans i Skolsammanhang framkommer tydligt. Då 

forskning även belyser att it-området har accelererat och utvecklats visar det sig överensstämma 

med den bild denna undersökning ger. Ett mönster hos specialpedagoger och speciallärare har visat 

sig vara att man inte hinner med i utvecklingen, att det går fort fram, vilket är i enlighet med 

                                                                 

110 Hsin-Yu Chiang. och Chien-Hsiou Liu, Evaluation of the Benefits of Assistive Reading Software: Perceptions of 
High School Students With Learning Disabilities, 199. 
111 Sanya Gertsen Pedersen, E-learning Nordic 2006, 8. 
112 Edith Gotesman. och Carol Goldfus, The Impact of assitive Technologies on the reading of the college students 
with Disabilities, 96.  
113 Svensk Skollag, 2010, (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K3 Hämtad: 2014-03-19), 3. 
114 SPSM, Presentation av olika alternativa verktyg, (http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-
it/Alternativa-verktyg Hämtad 2014-03-11). 
115 Eric Groth, Perspektiv på skolans utveckling – en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker, skolutveckling, 9. 
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exempelvis Skarin och Söderlunds resonemang.116 Bilden av att unga ser datorer, läsplattor och 

smartphones som något naturligt beskrivs vidare både i forskning och i denna undersökning.117 

     Med utgångspunkt i att enskilda svenska kommuner har rätt att bestämma om Skoldatatek skall 

upprättas eller inte samt vilka typer av it-satsningar som ska göras och hur detta skall gå till, leder 

det till att olika kommuner, och i sin tur olika elever, har skilda förutsättningar när det kommer till 

vilket it-stöd som ges. Med bakgrund i data från denna undersökning verkar det i kommunen finnas 

tydliga ambitioner till att utveckla sig inom it-området. Då it-verktyg såsom alternativa verktyg 

bland annat syftar till att öka graden av självständighet hos elever går denna faktor hand i hand 

med studiens resultat, vilket delvis utgörs av en uppfattning om att dessa it-verktyg ses som en 

förutsättning för att eleverna i urvalsgruppen skall kunna tillägna sig kunskap trots svårigheter i 

skolan.118  

 

6.3 Problemområden 
 

Vad gäller problemaspekter i studien framkommer det utifrån ett framtidsmässigt perspektiv en 

klar och tydlig önskan om smidigare pedagogiska it-lösningar för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi. Utifrån den forskning som inledningsvis presenterades, exempelvis i 

rapporten från Hallerström och Tallvid, verkade det där finnas en tanke om att bärbara elevdatorer 

idag är smidiga, väger mindre och att de går snabbare att starta upp och har högre kapacitet än 

tidigare.119 I forskningsöversikten presenteras därmed bärbara elevdatorer som positiva för att 

stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Denna studie visar istället en motbild i vad gäller detta 

där grundtanken fortfarande är att it-området i undervisning är relevant, men att de bärbara 

elevdatorer som används inte uppfyller de krav som specialpedagoger och speciallärare har. 

Aktörerna och de olika skolorna verkar befinna sig i en brytningstid där man fortfarande anser att 

enskilda elevdatorer fyller vitala funktioner för elever i behov av särskilt stöd, i kombination med 

att det efterfrågas smidigare lösningar.  

     Den genanta känslan hos elever upplevs kunna undvikas med ytterligare it-satsningar där 

samtliga elever på varje högstadieskola då skulle få varsin bärbar dator och då behöver inte datorn 

i sig vara en utmärkande faktor. Känslan hos eleverna att sticka ut genom tilldelande av en egen 

personlig bärbar dator härleds även till gruppsammansättning och i vilken utsträckning resterande 

klasskamrater är tillåtande. Då det i en intervju framkommer att samtal ofta måste föras med elever 

som är ovarsamma med utrustningen framställs detta som problematiskt och det tar tid från 

handledning och undervisning. Ämneslärare på högstadienivå måste på sikt skapa sig en 

uppfattning kring vilka pedagogiska strategier som skall användas för att hitta formen för alla 

elevers lärande och utveckling. Det är något som tydligt framkommer i intervjuerna med 

Skoldatateket. Då fokus ofta tenderar att hamna på enskilda elevers stödinsatser finns det med 

andra ord en uppfattning om att it-området förstås utifrån en större kontext där hela lärmiljön 

                                                                 

116 Anders Söderlund, Det långa mötet – IT och skolan – Om spridning och anammande av IT i den svenska skolan, 
48. 
117 Ibid, 6. 
118 Myndigheten för skolutveckling, Torbjörn Skarin, Effektivt användande av IT i skolan - Analys av internationell 
forskning, 4. 
119 Helena Hallerström. och Martin Tallvid, En egen dator som redskap för lärande – utvärdering av projektet ”En-
till-En” i två grundskolor i Falkenbergs kommun – Delrapport 1, 23. 
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måste anpassas. I en skolverksamhet är det synnerligen inte helt enkelt att bedriva undervisning så 

att det gynnar varje enskild elev i alla situationer. Det visar sig då elever ibland, utifrån de 

resonemang som kommunens Skoldatatek för, nämligen att det förekommer fall där 

högstadieelever inte får det stöd de behöver och är berättigade till. Även om det framkommer att 

it-området inte är helt friktionsfritt belyser man ändå i grunden it-områdets positiva effekter där 

man tror att utvecklingspotentialen på sikt är stor.  

     Utöver detta visar undersökningen ytterligare nya perspektiv och förhållningssätt. Detta 

förklaras genom att it-satsningar såsom bärbara elevdatorer i sig enligt Tideman et al. skall ses som 

inkluderande. Med anledning av att samtliga elever i denna undersökning ännu inte har bärbara 

elevdatorer i kommunens högstadieskolor visar det sig, utifrån tanken på elevers ibland negativa 

inställning till bärbara datorer, att den sociala acceptansen vad gäller synen på de elever som har ett 

it-stöd hos övriga elever exempelvis minskar. Detta är speciellt tydligt om eleverna inte har 

tillåtande klasskamrater.120 På sikt kan detta bidra till att it-stöd i grunden upplevs ha en god verkan 

och där samtliga aktörer enbart är positiva, men där elevers upplevelser och samtligas önskan vad 

gäller inköp av läsplattor bidrar till att området med andra ord även anses innefatta en viss 

problematik. Distinktionen mellan en i grunden positiv it-uppfattning där it-stöd anses ha ett 

pedagogiskt mervärde krockar således med bilden av ett visst motstånd vad gäller elevernas 

användning av vissa verktyg. Då delstudie två till stora delar fokuserar på aktörernas 

förhållningssätt till samarbetet verkar hela välfungerade arbetslag med andra ord vara en 

förutsättning för att skolornas och Skoldatatekets samarbete skall kunna vidareutvecklas. Hela och 

väl fungerade arbetslag skulle medföra att samarbetet därigenom skulle stärkas ytterligare. 

 

6.4 Studiens resultat i relation till skolvärlden  
 

I relation till de sjunkande läskunskaperna som visar sig i PISA 2012 framkommer det med andra 

ord både i forskning och i denna studie en förhoppning om att de administrativa delarna i 

skolpedagogiska sammanhang, vilket inkluderar såväl specialpedagoger som speciallärare och 

ämneslärare, måste lyftas ytterligare en nivå. Ur ett större perspektiv är det vitalt man därför 

tillsammans sätter ramen och bestämmer förutsättningarna för såväl skolpolitiken som för de 

förändringar svenska skolor är villiga att göra. Detta innefattar även it-mässiga strukturella faktorer 

och utvecklingsprocesser av it-området i sin helhet. Då vikten hos kommunen verkar ligga vid att 

fortsätta utveckla skolornas it-baserade arbete måste även resurser tillsättas i högre utsträckning för 

att utbilda skolpersonal i it-området för att it-satsningarna även i praktiken skall gynna både 

personal och elever. Därför argumenterar jag för en större medvetenhet kring förhållningssätt i it-

området och här spelar landets kommuner i ett större sammanhang en avgörande roll för synen på 

utvecklingsarbete och åsikter om hur framtiden inom området skall fortskrida. Hur svenska 

grundskolor framtiden handskas med nya it-utmaningar är beroende av hur vilken kompetens och 

kunskap som finns inom området. Detta gäller i varje enskild skola, hos varje enskild anställd, men 

även i landet i stort. Med utgångspunkt i detta går framtidsutsikter inom it-området hand i hand 

med it-kompetenser. 

 

                                                                 

120 Magnus Tideman et al. Den stora utmaningen – om att se olikhet som resurs i skolan, 230. 
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7 Avslutande reflektioner 
 

I detta avsnitt görs en konklusion och syftet besvaras. Därefter genomförs en slutdiskussion av mer allmän 

karaktär och kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Konklusion 
 

It-stödet utgörs huvudsakligen av bärbara elevdatorer och används främst för att skriva och 

producera texter. Datorernas primärfunktion är att hjälpa elever klara läxor och hemuppgifter. Här 

spelar hemlicensen en betydelsefull roll. Läsplattor förekommer även på prov i mindre 

utsträckning. De elever som behöver it-stöd får det till stor del. Skolledning och föräldrar stödjer i 

stort it-satsningar. Datorstödet ses i grunden som inkluderande. Detta kan däremot få motsatt 

effekt då bärbara elever för några få elever i en klass kan anses generande. Med anledning av detta 

efterfrågas läsplattor. Det finns också skillnader i förhållningssätt till smartphoneanvändning. 

Specialpedagoger och speciallärare uppfattar att det inte finns tid att sätta sig in i nya programvaror 

i den utsträckning de önskar då administrativa uppgifter kommer före, vilket leder till sjunkande it-

kompetenser. Här finns därför en tilltro till att kommunens Skoldatatek skall kliva in och erbjuda 

det bästa för den enskilda eleven. It-utveckling ses på sikt som något positivt. Det är vidare upp till 

den enskilda kommunen att bestämma resurserna för it-stöd och detta medför att kan skilja sig 

kommuner emellan.  

     Kommunens Skoldatatek bistår skolorna med it-baserat stöd, utbildning och handledning där 

de alternativa verktygen anses nödvändiga. Samtliga aktörer uppfattar föräldrar som positiva, men 

de kan ibland vara skeptiska till om eleverna lästränas i tillräckligt hög grad. Precis som de 

medverkande specialpedagogerna och speciallärarna förhåller sig kommunens Skoldatatek till viss 

del också kritisk mot bärbara elevdatorer, även om de i grunden också ser positivt på it-stödet och 

områdets möjligheter. De bärbara datorerna beskrivs även här genera elever. En ytterligare likhet 

är att man efterfrågar dels datorer till samtliga och även de vill ha in läsplattor i skolorna. Vad gäller 

samarbetet förhåller sig samtliga informanter mycket positiva till den samverkan och relation som 

finns dem emellan. Specialpedagoger och speciallärare förklarar att Skoldatatekets arbete är 

nödvändigt och värdefullt. Skoldatateket efterlyser hela och välfungerande arbetslag, vilket skulle 

gynna samarbetet ytterligare.  

 

7.2 Fortsatt forskning 
 

Denna studie har bevisat att det krävs mer forskning i hur skolor arbetar och förhåller sig till it och 

använder alternativa verktyg. Eftersom denna undersökning är av mindre karaktär och endast utgår 

från specialpedagogers, speciallärares och kommunens Skoldatatek kan det med anledning av detta 

därför vara relevant att analysera fler urvalsgrupper. Dessa skulle kunna utgöras av ämneslärare, 

elever, föräldrar, rektorer och skolledning i en och samma kommun. Liknande undersökningar 

skulle kunna genomföras i andra kommuner eller alternativt i hela landet. Resultaten från dessa 

skulle sedan kunna ställas mot varandra. Nationella studier inom området kan sedan analyseras 

utifrån internationella studier för att se hur det ser ut i olika länder. Jag argumenterar för att det 
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finns ett behov av studier där både kommunala och friskolor ingår i olika åldersnivåer, för att kunna 

skapa större förståelse för området. På sikt måste svenska grundskolor arbeta för att motverka 

negativa resultat i framtida PISA-undersökningar. Detta kan bland annat göras genom att fortsätta 

arbetet med att hitta lämpliga pedagogiska it-strategier. Kanske kan denna undersökning även vidga 

problematiken hur specialpedagoger och speciallärare skall öka sina it-kompetenser i en skolvärld 

där administrationsuppgifter ökar och där andra vitala åtaganden och områden minskar i betydelse 

av prioritering. 
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Informationsmejl till speciallärare och specialpedagoger                 BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Andersson och jag studerar till högstadie- och gymnasielärare vid Umeå 

Universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete vid pedagogiska institutionen. Jag kommer 

ursprungligen från Sundsvall och flyttade upp till Umeå hösten 2008. Undersökningen i sin helhet 

följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder bland annat att det råder fullständig 

anonymitet. Intervjuerna kommer sedan sammanställas och utgöra grunden för mitt 

examensarbete.  

     Vid samtliga VFU-perioder i min utbildning har jag haft många elever med dyslexi och ofta har 

jag känt att jag inte haft tillräckliga kunskaper i hur jag skall stödja och förstå elever dem då vi aldrig 

talat om det i utbildningen. Därför känner jag att det är centralt att som blivande svensk – och 

religionslärare inneha dessa viktiga kunskaper och det är också bakgrunden till mitt val av ämne i 

studien. Du som deltar i studien bidrar dessutom med viktiga tankar och reflektioner kring hur det 

specialpedagogiska arbetet ser ut på just din skola. Ditt deltagande är viktigt och värdefullt! Studien 

fokuserar på it och alternativa verktyg. 

 

Intervjuerna måste ha genomförts innan fredagen den 28 februari.  

  

Vänligen,  

Emma Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informationsmejl till Skoldatateket                                                    BILAGA 2 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Andersson och studerar till högstadie - och gymnasielärare i svenska och 

religion vid Umeå Universitet. Nu i vår ska jag skriva mitt examensarbete och i min studie vill jag 

göra intervjuer med speciallärare och specialpedagoger i ***** kommun hur man arbetar 

specialpedagogiskt med elever som har läs – och skrivsvårigheter eller dyslexi utifrån it och 

alternativa verktyg. Med anledning av detta skulle min studie gynnas av era åsikter inom ämnet. 

 

Jag fick tips att kontakta er via min vän ***** *****, då vi känner varandra från tiden då vi båda 

bodde i *****. Jag är uppvuxen i Sundsvall och flyttade upp till Umeå 2008. 

 

Om ni vill delta i min studie vore jag mycket tacksam. Det är inte många frågor som skall besvaras, 

och det bör inte ta så lång tid.  

 

Intervjuerna måste ha genomförts innan fredagen den 28 februari.  

 

Vänligen,  

Emma Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor till specialpedagoger                                                    BILAGA 3 

 

1. PERSONLIG BAKGRUND 

-Hur kom det sig att du valde att bli specialpedagog? 

-Tidigare arbeten inom skolans värld? 

-Under hur lång tid har du varit verksam på skolan och har dina arbetsuppgifter alltid sett 

likadana ut? 

-Vad har du för utbildning och hur ser din erfarenhet ut kring elever med läs – och 

skrivsvårigheter eller de som har dyslexi? 

 

2. ORGANISATION AV SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE PÅ SKOLAN MED FOKUS 

PÅ ANVÄNDANDET AV IT OCH ALTERNATIVA VERKTYG 

*Hur är det specialpedagogiska arbetet organiserat på skolan för de elever som har läs och 

skrivsvårigheter och dyslexi? 

*Vilken typ av it och alternativa verktyg används för elever med läs – och skrivsvårigheter och 

dyslexi? (ex. interaktiva tavlor, särskilda rättstavningsprogram, anteckningsverktyg, 

ljudförstärkningsverktyg, spelare för läsbara böcker, inspelningsfunktioner, muntliga 

redovisningar etc.). 

* Vilka it-baserade program används för elever med elever med läs – och skrivsvårigheter, och 

dyslexi?  

* Används några av dessa program mer än andra? 

*Vilka möjligheter och begränsningar ser du vad gäller it-området? 

-Hur används de?, var används de?, av vem används de?, hur ser elever/föräldrar på 

användningen av dem?, hur ser du på användning av dem vid bedömning? 

*Hur anpassas undervisningen till elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi? 

*Vilka elever får särskilt stöd i läsande och skrivande? Vilka fattar beslut kring detta? 

* Hur samverkar du som specialpedagog med andra lärare/stödlärare på skolan? 

* Hur ser dokumentationen ut för elever med läs och – skrivsvårigheter och dyslexi? Hur ofta 

sker dokumentation? 

* Hur utvärderas elevers utveckling? Hur ofta utvärderas deras utveckling?                

*Hur motiverar du skolans metodval vad gäller de program som används? 

*Hur ser samarbetet med Skoldatateket ut på skolan? Tycker du att det är ett värdefullt arbete? 

Beskriv hur ni samarbetar. 

*Finns det statliga, kommunala, lokala riktlinjer, beprövade metoder som används vad gäller it 

och alternativa verktyg i undervisning med elever som har läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi? 

 

3. IPLEMENTERING  

*När började it, alternativa verktyg användas? 

*Varför används de enligt dig? 

*Anser du att de utvecklar elever med läs – och skrivsvårigheter och dyslexi i positiv riktning?  

* Ser du några risker i användningen av dem? 

*Känner du inre krav av att använda dem? Eller yttre krav, dvs. från skolan, föräldrar osv? Eller 

både och? 



 

 

 

* I hur hög grad anser du att de fungerar? 

*Hur ofta används de? Anser du att de används i tillräckligt hög grad? 

*Hur stödjer skolledningen användandet av it och alternativa verktyg i undervisning? 

*Finns det it-planer? Nämns elever med läs – och skrivsvårigheter eller dyslexi i dessa? 

*Hur ser du på framtiden för alternativa verktyg? Hur ser du på framtiden för dessa på just din 

skola? 

 

4. RESURSFÖRDELNING 

*Hur ser den ut på skolan vad gäller it och alternativa verktyg och för elever med läs – och 

skrivsvårigheter eller dyslexi? 

*Vilka motiv finns bakom ert sätt att fördela resurser? 

 

5. ELEVERS KÄNSLA AV DELAKTIGHET OCH TRYGGHET 

*Hur arbetar ni för att elever med läs – och skrivsvårigheter samt dyslexi skall känna sig delaktiga 

i planeringsarbetet av undervisningen? 

*Får elever med läs – och skrivsvårigheter och dyslexi mer tid till förfogande vid examinationer? 

Hur mycket tid avsätts då? 

*Hur ofta får eleverna träffa speciallärare/specialpedagoger? 

*Hur ser lärmiljöer ut och hur arbetar ni för fortsatt utveckling av verksamheten utifrån området 

it och alternativa verktyg? 

 

6. SYNEN PÅ FORSKNINGSFÄLTET 

*Hur arbetar ni gemensamt på skolan för att utveckla era specialpedagogiska metoder vad gäller it 

och alternativa verktyg? 

 

7. ÖVRIGA SYNPUNKTER 

*Finns det något annat du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor till speciallärare                                                            BILAGA 4 

 

1. PERSONLIG BAKGRUND 

* Hur kom det sig att du valde att bli speciallärare? 

* Tidigare arbeten inom skolans värld? 

* Under hur lång tid har du varit verksam på skolan och har dina arbetsuppgifter alltid sett 

likadana ut? 

* Vad har du för utbildning och hur ser din erfarenhet ut kring elever med läs – och 

skrivsvårigheter samt dyslexi? 

 

2. ORGANISATION AV SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE PÅ SKOLAN MED FOKUS 

PÅ ANVÄNDANDET AV IT OCH ALTERNATIVA VERKTYG 

*Hur arbetar du som speciallärare med de elever som har läs och skrivsvårigheter eller dyslexi?  

* Vad skiljer dina arbetsuppgifter från specialpedagogerna? 

*Vilka alternativa verktyg används för elever med läs – och skrivsvårigheter, samt dyslexi? (ex. 

interaktiva tavlor, dator, särskilda rättstavningsprogram, anteckningsverktyg, 

ljudförstärkningsverktyg, spelare för läsbara böcker, inspelningsfunktioner, muntliga 

redovisningar etc.) 

* Vilka it-baserande program används på skolan för elever med läs och skrivsvårigheter eller 

dyslexi?  

* Vilka av dem använder du i klassrummet med elever?  

* Upplever du att du och skolan ställer sig kritisk till användning av it och de program som 

används? 

*Ser du några möjligheter och begränsningar vad gäller området it, alternativa verktyg i sin 

helhet?  

-Hur används de i undervisning?, var används de?, av vem används de?, hur ser elever/föräldrar 

på användningen av dem?, hur ser du på användning av dem vid bedömning? 

*Hur anpassas undervisningen till dessa elever? 

*Vilka elever får särskilt stöd i läsande och skrivande i praktisk undervisning? Vilka fattar beslut 

kring detta? 

* Hur samverkar du som speciallärare med andra lärare/rektorer/annan personal på skolan? 

* Hur ser dokumentationen ut för dessa elever? Hur ofta sker dokumentation? 

* Hur utvärderas dessa elevers utveckling? Hur ofta utvärderas deras utveckling?  

*Hur motiverar du skolans val av it och alternativa verktyg för elever med läs – och 

skrivsvårigheter samt dyslexi?  

*Hur ser samarbetet med Skoldatateket ut på skolan? Tycker du att det är ett värdefullt arbete? 

Beskriv hur ni samarbetar. 

*Finns det statliga, kommunala, lokala riktlinjer, beprövade metoder som används vad gäller it 

och alternativa verktyg i undervisning med elever som har läs – och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

 

3. IPLEMENTERING  

*När började it och alternativa verktyg användas? 

*Varför används de på din skola i undervisning med elever? 



 

 

 

*Anser du att de utvecklar elever med läs – och skrivsvårigheter samt dyslexi i positiv eller 

negativ riktning?  

*Känner du inre personligt krav av att använda dem? Eller yttre krav, dvs. från skolan, föräldrar, 

annan personal på skolan osv? Eller både och? 

* I hur hög grad anser du att de fungerar? (Låg grad, medel, eller hög grad?) 

*Hur ofta används de? Anser du att de används i tillräckligt hög grad? 

*Hur stödjer skolledningen användandet av it och alternativa verktyg i undervisning? 

*Finns det it-planer? Om ja, hur ser dessa ut? Nämns elever med läs – och skrivsvårigheter eller 

dyslexi i dessa om det förekommer sådana? 

*Hur ser du på framtiden för it och alternativa verktyg? Hur ser du på framtiden för dessa på just 

din skola? 

 

4. RESURSFÖRDELNING 

*Hur ser den ut på skolan vad gäller it och alternativa verktyg för elever med läs och 

skrivsvårigheter eller dyslexi? 

*Vilka motiv finns bakom ert sätt att fördela resurser? 

 

5. ELEVERS KÄNSLA AV DELAKTIGHET OCH TRYGGHET 

*Hur arbetar ni för att elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi skall känna sig delaktiga i 

planeringsarbetet av undervisningen? Hur arbetar du för att de ka få rätt stöd? 

*Får elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi mer tid till förfogande vid examinationer? 

Hur mycket tid avsätts då? 

*Hur ofta får eleverna träffa speciallärare/specialpedagoger?                                     

*Hur anser du att ditt arbete skiljer sig från specialpedagogernas? 

*Hur ser lärmiljöer ut och hur arbetar ni för fortsatt utveckling av verksamheten för elever med 

läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi? 

 

6. SYNEN PÅ FORSKNINGSFÄLTET 

*Hur arbetar ni gemensamt på skolan för att utveckla era specialpedagogiska metoder i relation 

till aktuell forskning inom området it och alternativa verktyg? 

 

7. ÖVRIGA SYNPUNKTER 

*Finns det något annat du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor till Skoldatateket                                                          BILAGA 5 

 

1. PERSONLIG BAKGRUND 

*Hur kom det sig att du valde att bli specialpedagog/speciallärare på Skoldateket? 

*Tidigare arbeten inom skolans värld?  

*Under hur lång tid har du varit verksam hos Skoldatateket i kommunen och har dina 

arbetsuppgifter alltid sett likadana ut?  

*Vad har du för utbildning och hur ser din erfarenhet ut kring elever med läs – och 

skrivsvårigheter samt dyslexi?  

 

2. ORGANISATION AV SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE HOS SKOLDATATEKET I 

KOMMUNEN MED FOKUS PÅ IT OCH ALTERNATIVA VERKTYG  

*Hur är det specialpedagogiska arbetet organiserat på inom er verksamhet för de elever som har 

läs och skrivsvårigheter och dyslexi på högstadienivå? 

*Hur ser du på användandet av it och alternativa verktyg på högstadienivå för dessa elever? 

Varför anser du detta? 

*Möts användandet av alternativa verktyg av kritik? Om ja, berätta vilken kritik det rör sig om. 

*Hur används de på högstadienivå? Var används de? Av vem används de? 

*Har ni någon uppfattning om hur ser elever/föräldrar ser på användningen av dem?  

*Hur samverkar du som specialpedagog/speciallärare på Skoldatateket med 

ämneslärare/specialpedagoger/stödlärare på högstadieskolor i kommunen?  

*Hur ser samarbetet med kommunens högstadieskolor ut? Motivera! (Låg, medel eller hög grad) 

*Finns det statliga, kommunala, lokala riktlinjer, beprövade metoder kring it och alternativa 

verktyg som visar att de metoder ni erbjuder har positiv effekt för elevers utveckling när det 

kommer till läs – och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

 

3. IPLEMENTERING  

*När började it, alternativa verktyg användas på högstadienivå i kommunen? Varför används de? 

Hur ofta används de? Anser du att de används i tillräckligt hög grad? Motivera! 

*Hur stödjer kommunen användandet av it, alternativa verktyg i undervisning?  

*Hur ser du på framtiden för detta område? (It och alternativa verktyg) 

 

4. RESURSFÖRDELNING 

*Hur mycket pengar lägger kommunen på er verksamhet?  

*Upplever ni att alla elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, får rätt typ av stöd när det 

gäller it-användning samt alternativa verktyg?  

 

5. SYNEN PÅ FORSKNINGSFÄLTET 

*Hur arbetar ni gemensamt på Skoldatateket för att utveckla användandet av it och alternativa 

verktyg?  

 

6. UTVECKLING AV IT OCH ALTERNATIVA VERKTYG 

*Hur arbetar ni för att utveckla it och alternativa verktyg för elever med läs och skrivsvårigheter 

och dyslexi på högstadieskolor? 



 

 

 

*Hur ser ni på framtiden för högstadieskolor vad gäller användandet av it och alternativa verktyg 

för elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? Motivera. 

 

7. ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Finns det något annat du vill tillägga? 
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