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Abstract 

 

 

This study investigates how assistive technology tools are used in the classroom by students in reading and writing 

disabilities in the school years immediately prior to moving to gymnasium. Through observations and interviews with 

two students and two teachers this study also considers if the use of these tools can lead to increased accessibility and 

goal fulfilment, and whether these elements are prerequisites for success. The result shows that the students use laptops 

in the classroom, primarily for writing longer texts, and that in order to be successful, an early start, equipment, time and 

positive attitudes towards the tools are important. The students use the tools in the classroom, but they have very 

different feelings about how included they are in the class. The participants see a clear link between the use of assistive 

technology tools and increased goal fulfilment.  
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1  Inledning 

Läs- och skrivsvårigheter i tidiga åldrar har visat sig kunna föra med sig negativa 

mereffekter ända upp i vuxen ålder (Jacobsson, 1998, Ingesson, 2007, Eriksson 

Gustavsson, 2011, Pape, Bjørngaard, Westin, Holmen & Krokstad, 2011). Med 

bristande läs- och skrivförmåga under högstadieåren blir övergången till gymnasiet svår 

eller rent av omöjlig. Oavsett de bakomliggande orsakerna till svårigheterna har elever 

rätt att få stöd och hjälpmedel som kan kompensera, om det behövs för lärandet (SFS 

2010:800). Det är skolans ansvar att tillgänglighetsanpassa utbildningen så att alla 

elever kan få tillgång till kunskapen i en inkluderande skola (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014). Med dagens nya teknik finns många möjligheter att 

kompensera läs- och skrivsvårigheter. Begreppet alternativa verktyg används 

genomgående i studien för dessa tekniska kompensatoriska hjälpmedel. Att lärande sker 

med hjälp av olika verktyg i olika tider är givet i det sociokulturella synsätt som är 

vägledande i dagens läroplan (Säljö, 2000). Internationella konventioner, nationella 

lagar och styrdokument talar tydligt för att tillgänglighetsanpassning kan ske med hjälp 

av dessa verktyg. 

 

Det jag vill ta reda på i denna fallstudie är hur alternativa verktyg används i årskurserna 

närmast innan gymnasiet. Jag vill även ta reda på om verktygen kan leda till ökad 

tillgänglighet och måluppfyllelse. Vilka erfarenheter finns hos elever och lärare av 

detta? Vad är det som påverkar att användandet blir framgångsrikt? Till sist frågar jag 

mig vilken betydelse resultatet av studien har för speciallärare.  

 

Ett salutogent synsätt genomsyrar studien, vilket visar sig i vilka frågor som ställs till 

informanterna samt att kopplingar till begreppet KASAM görs i analysen och 

tolkningen av resultatet. KASAM innebär vilken känsla av sammanhang en individ har 

(Antonovsky, 2005). Mer specifikt innebär det i vilken grad en individ upplever att 

tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Studien tar upp faktorer som kan 

påverka användandet av alternativa verktyg, med ett fokus på det som fungerar bra och 

leder till framgång. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur alternativa verktyg används för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrumsmiljön under åren innan övergången till gymnasiet. Syftet är 

även att utifrån ett salutogent perspektiv ta reda på om användandet kan leda till ökad 

tillgänglighet och måluppfyllelse och vilka påverkansfaktorer som är betydelsefulla för 

framgång. 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. På vilket sätt används alternativa verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrumsmiljön åren innan övergången till gymnasiet? 

  

2. Hur upplever lärare och elever att användandet av alternativa verktyg kan 

leda till ökad tillgänglighet och måluppfyllelse?  
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3 Forskningsbakgrund 

I bakgrunden redogörs för vad ett salutogent synsätt innebär. Begreppet tillgänglighet 

förklaras och vilket ansvar skolan har för att arbeta för detta i skolan samt vilken 

speciallärarens roll kan vara i detta arbete. En definition av begreppet läs- och 

skrivsvårigheter ges och hur dessa svårigheter kan leda till negativa mereffekter utöver 

låg måluppfyllelse. Sedan beskrivs alternativa verktyg som möjliga extra anpassningar i 

den ordinarie klassrumsmiljön. Till sist redogörs för vilka påverkansfaktorer som kan 

förekomma vid användandet av verktygen samt positiva effekter vad gäller ökad 

tillgänglighet och måluppfyllelse, som användandet kan leda till.   

 3.1 Ett salutogent synsätt 

Ett salutogent synsätt fokuserar på det som fungerar i stället för att fastna i 

problemformuleringar. Det mänskliga mötet och individers egen berättelse blir 

utgångspunkten för att hitta de framgångsfaktorer som kan leda mot goda prestationer 

(Hanson, 2010). Problemlösning är användbart inom t.ex. tekniska och 

naturvetenskapliga sammanhang där det finns klara samband mellan orsak och verkan. I 

mänskliga sammanhang som exempelvis en språklektion är ingår mänskligt beteende 

och motivation som inte styrs av logiska samband och enkla orsaker. När det finns ett 

problem i den kontexten krävs en större helhetssyn än att bara lösa just det problemet, 

eftersom det finns många påverkansfaktorer. Ett sätt att följa den salutogena idén är att i 

stället för att definiera det som är problem, fråga sig hur det är eller hur det ska vara när 

det fungerar bra och vilka faktorer som bidrar till att det fungerar bra (Hanson, 2012). 

Att lägga energi på det som inte fungerar leder till mindre ork över till förändring och 

förbättringar. Man hamnar lätt i en missnöjesspiral. Självklart kan det finnas problem 

som påverkar utvecklingen starkt, som måste definieras och åtgärdas. Det kan vara en 

konflikt, kompetensbrist, resursbrist och många andra saker (Hanson, 2010).   

 

Salamancadeklarationen betonar vikten av att sprida goda exempel av framgångsrika 

arbetssätt (Svenska Unescorådet, 2006).  Elevhälsoarbetet på den skola studien är utförd 

på har bland annat som mål att elevernas känsla av sammanhang ska vara stor och att 

skolan ska arbeta med ett salutogent förhållningssätt genom att arbeta med det som kan 

göras i stället för vad som borde ha gjorts. Arbetet i skolan ska sträva efter att se på 

framgångssituationer och söka utvecklingsmöjligheter.  

3.2 Tillgänglighet 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har skolan en skyldighet att anpassa 

undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och förmågor (Unicef). Om detta 

inte görs kan det komma att klassas som diskriminering. I FN-konventionen om barnens 

rättigheter står det att alla barn ska ha samma rättigheter utan åtskillnad på grund av ras, 

hudfärg, språk, religion, etniskt ursprung eller handikapp. Vid alla åtgärder som rör barn 



 

8 

 

ska barnets bästa komma i främsta rummet. Undervisningen ska syfta till att utveckla 

barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter (Unicef). 

 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning 

har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (3 kap 3§). 

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning innefattar allt som inskränker 

individens möjligheter att delta med samma rättigheter som andra. Det omfattar alla 

former av diskriminering, även att låta bli att göra anpassningar för individer med 

funktionsnedsättning (Regeringskansliet). Från 1 januari 2015 klassas bristande 

tillgänglighet som diskriminering i lagen (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Detta 

är ett tillägg i diskrimineringslagen som understryker skyldigheten att erbjuda en 

tillgänglig skola och förskola där alla barn, oavsett funktionsförmåga, får förutsättningar 

att delta, utvecklas och lära sig. Det kommer alltså i fortsättningen vara möjligt att 

anmäla skolor och förskolor till Diskrimineringsombudsmannen för bristande 

tillgänglighet. I samband med detta har Specialpedagogiska skolmyndigheten under 

2014 gett ut ett webbaserat värderingsverktyg där skolorna kan kartlägga sin 

tillgänglighet, både fysiskt som pedagogiskt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2014). Det kommer att bli allt viktigare att kunna visa hur man arbetar för ökad 

tillgänglighet för alla elever.  

 

Salamancadeklarationen argumenterar för att skolor ska sträva mot en inkluderande 

skola, så långt det går. Enligt deklarationen måste elever i behov av särskilt stöd ha 

tillgång till ordinarie skolor. Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan 

tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana skolor är 

ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande attityder i samhället 

(Svenska unescorådet, 2006). Skolan har med andra ord som uppgift att erbjuda en 

skola för alla, tillgänglig, även för elever i olika funktionshinder. En ökad tillgänglighet 

krävs för att elever ska kunna vara delaktiga och inkluderade utifrån sina förutsättningar 

och kunna delta i utbildningen på ett likvärdigt sätt (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014). Salamancadeklarationen menar vidare att principen bör vara 

att ge alla barn samma undervisning, samtidigt som man ger ytterligare assistans och 

stöd till de barn som behöver det. Integrerade skolor ses här som det effektivaste sättet 

att åstadkomma en undervisning för alla (Svenska Unescorådet, 2006).  

Erfarenheten i många länder visar att integreringen av barn och 

ungdomar med behov av särskilt stöd i undervisningen bäst uppnås 

inom reguljära skolor som betjänar alla barn i ett lokalsamhälle. Det 
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är i detta sammanhang som elever med behov av särskilt stöd kan 

uppnå de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i samhället 

(Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Ett inkluderande arbetssätt går i linje med det sociokulturella perspektivet som bygger 

på Vygotskijs (1999) tankar om att inlärning sker i samspel mellan individer och den 

sociala och kulturella miljö de befinner sig i.  

 

Även om internationella konventioner och nationella lagar talar tydligt för en 

tillgänglig och inkluderande skola för alla elever så visar forskning i Sverige att de 

politiska intentionerna inte följs i praktiken. I verkligheten är segregering och 

individualisering av elevernas svårigheter vanligt i den svenska skolan. Man kan tala 

om att skolor har olika specialpedagogiska perspektiv i synen på elever i behov av 

särskilt stöd. Det kompensatoriska perspektivet menar att individen är bärare av 

problemet och i detta perspektiv blir diagnoser mer styrande än i det kritiska 

perspektivet där man menar att det är skolans oförmåga att anpassa undervisningen och 

göra den tillgänglig för alla som leder till svårigheterna (Nilholm, 2007). Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2011) visar i en studie att politiska intentioner och verkligheten 

kan ligga rätt långt ifrån varandra. Syftet med studien var att analysera hur 

inkluderande undervisning beskrivs i dokument och verkar i praktiken på en nationell 

och kommunal nivå i Sverige, där 90% av 290 kommuner svarade. 74% av 

kommunerna uppgav att en orsak till att elever behövde särskilt stöd hade med 

elevernas individuella brister att göra. Synen att det är elevernas egna svagheter som 

hindrar dem från att uppnå kunskapsmålen är med andra ord utbredd i Sverige. Den 

svenska nationella policyn är inte så inkluderande som den ibland utger sig för att vara. 

Traditionen att individualisera elevernas svårigheter är fortfarande stark och det verkar 

svårt att i realiteten förverkliga ett inkluderande arbetssätt (Göransson, Nilholm och 

Karlsson, 2011).  

 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) beskriver att elever de tillfrågat fått stöd 

nästan enbart i exkluderande former, enskilt eller i mindre grupp utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen. De mest engagerade och kompetenta lärarna fanns i de 

segregerade lösningarna, inte i klassrumsmiljön. Flera av eleverna beskrev dubbla 

känslor av att delta i denna stödundervisning. Å ena sidan kände de att de inte riktigt 

passade in i sin klass samtidigt som de hade en känsla av utanförskap när de lämnade 

klassen. Rönnåsen och Ekstedt (2006) skickade ut en enkät till alla 156 grundskolor, i 

sex olika kommuner i Sverige. Vid tolkning av resultatet bör beaktas att bortfallet var 

så stort som 70%. Endast 45 svar kunde användas. Studien visade dock att användandet 

av dator för kompensation skedde i större utsträckning utanför klassrummet, i 

grupprum eller i speciallärare/pedagogs arbetsrum. 

  

Det har visat sig att rektorer och klasslärares olika förväntningar på hur 

specialläraren/pedagogen ska arbeta skiljer sig åt (Lindqvist, 2013). Att arbeta 
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inkluderande kräver att skolan tittar på hur lärmiljön kan bli mer tillgänglig och därmed 

förhoppningsvis mer inkluderande. Det finns ingen nationell beskrivning av på vilket 

sätt speciallärare ska stötta elever i behov av särskilt stöd (SFS: 2010:800). Skolans 

styrdokument föreslår att inom de reguljära skolorna undvika segregerande lösningar, 

men det finns inga direkta förbud mot det. Därför kan speciallärarens uppgifter bli vaga 

och mycket upp till vad den enskilda skolan förväntar sig.  Lindqvists (2013) studie 

visar att lärare och rektorers förväntningar på specialpedagogernas roll i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd skiljer sig åt mellan de olika yrkesgrupperna.  Studien 

visar att 80-90% av de tillfrågade klass- och ämneslärarna ansåg att specialpedagogen 

ska arbeta med den enskilda eleven eller elever i grupp utanför den vanliga klassen. 

Tillfrågade rektorer menade att stödet i första hand ska ske i klassrummet. En mindre 

studie i grundskolor i Umeå (Jonsson, 2010), visade att rektorer hade en bild av 

specialpedagogiken och speciallärarnas arbete som stämmer väl med intentionerna i 

skolans styrdokument om en inkluderande undervisning. Klasslärarnas förväntningar 

på speciallärarna innehöll mer enskild undervisning.  

3.3 Läs- och skrivsvårigheter 

För en del elever går inte läs- och skrivinlärningen enkelt. Det finns många olika 

orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Vid definition av begreppet elever i läs- 

och skrivsvårigheter använder jag mig av den definition som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten beskriver på sin hemsida (www.spsm.se). 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi 

endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet 

omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. 

En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är 

svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter 

av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi. 

Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, 

koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom 

kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller 

begåvningsfaktorer påverka. 

Liberg (2006) beskriver fyra utvecklingslinjer i läsinlärningen. Den första genom att 

barnet får en god språkförståelse, vilket grundläggs under tiden i förskolan. Därefter 

följer kodknäckarfasen, att ta till sig lässtrategier och stödstrukturer vid längre texter 

och till sist den fas där barnen lär sig mer specifika ord och sätt att uttrycka sig. Elever 

som inte når säker avkodning kan förstås få betydande svårigheter med de tre sista 

faserna. De elever som inte läser flytande måste lägga mycket energi på ordavkodning 

och hindras därmed att koncentrera sig på förståelsen av texten (Lundberg & Herrlin, 

2005). Skrivutvecklingen sker i nära samspel med läsningen. Fonologisk medvetenhet 

är en grundförutsättning för båda dessa förmågor (Lundberg, 2008). Lundberg beskriver 

flera hot mot att få en god skrivutveckling. Det kan handla om att stavning och 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lasa-och-skriva/
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meningskonstruktion inte är automatiserat, svagt ordförråd, bristande syntaktisk 

förmåga exempelvis bisatser och prepositioner, begränsat arbetsminne, oförmåga att ta 

mottagarens perspektiv eller uppmärksamhets- och koncentrationsproblem (Lundberg, 

2008). Varför ska man då egentligen behöva skriva i vårt allt mer digitala samhälle, där 

stavnings- och grammatikkontroller och program som omvandlar tal till text finns? 

Vygotskij (1999) beskriver en av de stora skillnaderna mellan talat och skrivet språk. 

När vi talar är det möjligt att göra förkortningar i språket med hjälp av intonation. Allt 

behöver inte sägas utan intonationen överför kontexten. I skriftspråket är vi tvungna att 

använda betydligt fler ord för att uttrycka samma sak. ”Därför är också skriftspråket den 

mest mångordiga, exakta och detaljerade språkformen” (s.446). Bearbetning av en text, 

från kladd till renskrift är den vägen man måste gå för att skriftspråket ska bli begripligt 

menar Vygotskij. Skrift är mycket mer än bara nedtecknat tal (Lundberg, 2008). Om 

man inte förstår skriftspråkets särart kan man inte heller använda den nya tekniken. Att 

skriva ställer höga kognitiva och språkliga krav på eleven. Att skriva en text kräver 

planering, ordning, sammanhang och logik för att kunna förstås. Genom skrivandet 

utvecklas språket och tänkandet. I skrivprocessen kan man utveckla, förfina och 

reflektera över sitt språk och sina tankar. Eftersom detta är centrala förmågor som 

skolan ska hjälpa eleverna att utveckla blir skrivandet betydelsefullt idag (Lundberg, 

2008).  

3.4 Negativa konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter i tidiga åldrar har visat sig kunna medföra negativa 

mereffekter ända upp i vuxen ålder. Svaga läsare i åk 2 löper stor risk att fortfarande i 

åk 9 har stora avkodningssvårigheter (Jacobsson, 1998). Läs- och skrivsvårigheter kan 

leda till bristande motivation genom att risken att hamna i en nedåtgående spiral är stor 

för dessa elever (Föhrer & Magnusson, 2003). Barn som har svårigheter att lära sig läsa 

undviker det genom att läsa mindre. Hotet om att misslyckas är stor, och det finns risk 

att självbilden skadas (Myrberg, 2001). Lässvårigheterna kan komma att ge sekundära 

negativa effekter för deras utveckling även inom andra områden som t.ex. ordförråd, 

läsförståelse och inlärning av främmande språk. Ingesson (2007) kom fram till att barn 

med dyslexi får en försämring i verbal intelligens, vilket troligtvis har sin förklaring i att 

barn med dyslexi får mindre läs- och skrivträning än sina jämnåriga och därmed halkar 

efter. Resultat från Ingessons studie visade att de första sex åren i skolan upplevdes som 

svåra för barnen med dyslexi. De åren i skolan präglades av frustration, förvirring och 

förödmjukelse. Mycket få av informanterna i studien läste vidare efter gymnasiet 

jämfört med befolkningen i övrigt (Ingesson, 2007). På högskolor och universitet är 

studietakten för de allra flesta elever med läs- och skrivsvårigheter lägre än den 

förväntade, 30 hp/termin (Eriksson Gustavsson, 2011). Det kan även finnas en 

koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och ökat behov av socialbidrag senare i 

livet. En norsk longitudinell studie har visat att tonåringar med läs- och 

skrivsvårigheter löper en högre risk att behöva socialbidrag i vuxen ålder (Pape, 

BjØrngaard, Westin, Holmen & Krokstad, 2011). 
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3.5 Anpassningar och stöd 

I Läroplanen står det att undervisningen ska anpassas efter elevernas olika behov och 

förutsättningar och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att 

nå målen (Skolverket, 2011). Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller att 

inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen ska extra anpassningar sättas in i första 

hand. Extra anpassningar är stödinsatser som genomförs inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. De kan t.ex. vara hjälp att strukturera, tydliggöra och förstå 

undervisningen men även färdighetsträning som exempelvis lästräning. Det är här 

alternativa verktyg kan användas (Skolverket, 2014).  

 

Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel 

för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade 

programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra 

anpassningar (Skolverket, 2014, s.23). 

 

Särskilt stöd ska sättas in om de extra anpassningarna inte leder till önskad effekt. För 

särskilt stöd behövs ett formellt beslut. Skolverket är tydlig med att det är elevens behov 

som styr insatserna, inte om eleven har en diagnos eller ej och att skolan inte ska vänta 

med att sätta in särskilt stöd i väntan på en utredning. ”Det är viktigt att understryka att 

skolans uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs 

behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om eleven har en 

diagnos eller inte” (Skolverket, 2014, s.30). 

3.6 Alternativa verktyg 

För de elever som behöver kompensera för bristande läs- och skrivförmåga finns en 

mängd hjälpmedel idag och utvecklingen går hela tiden framåt. Begreppet alternativa 

verktyg kommer att användas genomgående. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

definierar begreppet enligt följande (www.spsm.se): 

 

Vi använder uttrycket ”alternativa verktyg". Tidigare användes i 

stället uttrycket kompensatoriska hjälpmedel. Ordet ”kompensatorisk” 

för lätt tankarna till att man vill kompensera för en brist hos en 

individ. Med uttrycket ”alternativa verktyg” vill vi betona skolans roll 

och ansvar för att se till att lärmiljön är tillgänglig för alla elever. 

 

De stater som har skrivit på FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, åtar sig att främja forskning och utveckling av ny teknik och 

hjälpmedel som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet). 

Enligt Salamancadeklarationen ska lämplig teknologi utnyttjas för att stödja 

kommunikation, rörlighet och inlärning för elever i behov av särskilt stöd. (Svenska 

Unescorådet, 2006). Alternativa verktyg innebär ett komplement till traditionella 
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verktyg som papper, penna och bok. Alternativa verktyg kan t.ex. vara talsyntes, 

rättstavningsprogram, Daisyspelare, mobiltelefon, Ipad, skannerpenna, digitalkamera 

och diktafon.  

Den kunskap som samhället anser vara nödvändig har genom alla tider förändrats i takt 

med att förutsättningar och krav har ändrats. Även på vilket sätt vi lär påverkas ständigt 

av den kulturella normen som omger oss (Säljö, 2000). När samhället förändras blir 

tidigare användbar kunskap mindre användbar. Som exempel kan nämnas att i 

samhällen utan ett skriftspråk blir utantillinlärning mycket viktig för att kunna föra 

kunskaper vidare från generation till generation. I vårt samhälle med skriftspråk och ny 

teknik har inte denna förmåga samma betydelse. Däremot blir det för oss viktigt att 

kunna läsa och använda texter i olika sammanhang. Alla individer har olika intellektuell 

kapacitet, olika förmågor att tänka och lära, men vi är inte begränsade till detta.  

Människan har i alla tider utvecklat olika verktyg som hjälpmedel att förenkla sin 

tillvaro. Dessa verktyg kan ta oss bortom våra egna fysiska och mentala begränsningar 

Det sociokulturella perspektivet ser till hur människor påverkas av att delta i sociala 

aktiviteter och hur de använder de verktyg som finns att tillgå (Säljö, 2000). I 

läroplanen (Skolverket, 2011) står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.  

De alternativa verktygen tar inte bort läs- och skrivsvårigheterna men de kan hjälpa 

eleven att nå sin fulla potential genom att dra fördel av styrkor och komma förbi 

svårigheterna. Elever med dyslexi behöver färdighetsträning men för de elever som trots 

träning vid skolstarten inte utvecklas i sin läsning och skrivning finns anledning att välja 

alternativa verktyg för att kompensera för bristande läs- och skrivförmåga (Damsby, 

2007). Söderqvist (2012) har i en studie lyssnat till 19 undervisande pedagoger i 

grundskolan. Studien visade att pedagogerna såg behov av både träning och 

kompensation. Träningsprogram användes för att nöta in utantillkunskaper och fylla 

kunskapsluckor medan alternativa verktyg används för att kompensera elevernas 

svårigheter. De alternativa verktygen underlättade så att elever t.ex. inte hindrades av 

sina läs- och skrivsvårigheter utan kunde arbeta på sin intellektuella nivå och ta till sig 

kunskapen ändå (Söderqvist, 2012). Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver möta 

text mer än andra elever. Den enda vägen är att kompensera tidigt. Då kan även 

användandet bidra till att undvika låg motivation och en nedåtgående spiral. Ju tidigare 

alternativa verktyg börjar användas desto enklare blir det också att kunna använda dem 

även i högre studier (Sämfors, 2009). En elev som kämpar med läsning men har god 

hörförståelse kan exempelvis dra fördelar av att lyssna på inläst text. En elev som till 

följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, 

ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser (Skolverket, 2014). Dessa elever måste erbjudas kompensatoriskt stöd för 

att undvika sekundära negativa effekter av lässvårigheterna (Myrberg, 2001). Det har 

genom åren framkommit att elever med dyslexi kan kompensera för bristande läs- och 

skrivförmåga med alternativa verktyg (Damsby, 2007, Föhrer & Magnusson, 2003). 
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Jacobson (2004) har utarbetat en modell som beskriver olika kompensatoriska åtgärder 

för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figur 1. Modell över inre och yttre kompensation, utifrån Jacobsons (2004) modell. 

 

Med inre kompensation menas olika sätt som en person själv kompenserar för sina 

svårigheter. Det kan t.ex. handla om lyssningsförmåga, minne, koncentration, fokus 

eller att använda visuella inlärningsförmågor. Även försvarsmekanismer som skyddar 

personen från at misslyckas räknas som inre kompensation. Alternativa verktyg är en 

yttre kompensation. Om omgivningen har ett accepterande förhållningssätt och 

hänsynstagande till svårigheterna fungerar det också som yttre kompensation.  

 

Ingesson (2007) visade att barn med dyslexi förbättrade sin icke-verbala intelligens 

vilket kan tolkas som att de utvecklar mer visuella, kreativa och intuitiva metoder för 

att lära sig och att lösa problem, som en följd av de inre kompensatoriska processer 

som sker. För att ta beslut om alternativa verktyg bör användas måste man reda ut vad 

syftet med läsandet och skrivandet är? Behöver eleven öva upp förmågan att skriva 

med penna och papper eller är det tillräckligt att skiva läsligt? Detta påverkar beslutet 

om eleven ska skriva på tangentbord eller inte (Jonsson, 2008). Det handlar om att ta 
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reda på vilka elevens styrkor, svagheter och lärstilar är, för att kunna anpassa 

användandet till individuella behov (Sämfors, 2009). 

3.7 Påverkansfaktorer 

Användandet av alternativa verktyg har stort stöd i förordningar, lagar och 

styrdokument. Ändå används de inte i särskilt hög grad på många skolor. Vad är de då 

som påverkar att så inte sker? De faktorer som påverkar användandet av alternativa 

verktyg kan både bli en möjlighet eller ett hinder i användandet, hinder som skulle 

kunna vändas till framgångsfaktorer. Vilken inställning lärarna och eleverna har till 

användandet av alternativa verktyg har stor betydelse för hur framgångsrikt 

användandet kommer att bli. Även om eleverna börjar använda verktygen tidigt verkar 

ha betydelse. Andra påverkansfaktorer kan vara resurser i form av tid och pengar eller 

kompetens och stöd. 

 

Inställningen hos rektor, lärare, elever och även föräldrar har stor betydelse för hur 

framgångsrik användandet av alternativa verktyg blir. Damsby (2008) lät 43 

specialpedagoger/lärare besvara en enkät och 14 av dessa specialpedagoger 

djupintervjuades. Resultatet visade att pedagoger som har en öppen attityd, som kan se 

elevens övriga förmågor, verkar lyckas bäst med igångsättning och användande av 

verktygen. 

 

En viktig övergripande inre faktor som kan ha stor påverkan på elevernas motivation 

och därmed attityd till verktygen är i vilken grad individen känner att undervisningen 

blir begriplig, hanterbar och meningsfull med hjälp av de alternativa verktygen. Aron 

Antonovsky (2005) benämner detta med begreppet KASAM, vilken känsla av 

sammanhang individen har. Begriplighet kan i detta sammanhang beskrivas som att 

undervisningen går att förstå och hanterbarhet som att det finns stöd att använda för att 

klara av kraven. Att någonting känns meningsfullt kan inrymma t.ex. att man får 

respons, att situationen är förutsägbar och att det finns en inre motivation. En person 

med hög KASAM har förmåga att uppleva svåra situationer som möjliga att hantera. 

Personen känner sig inte som ett offer utan kan se möjligheter och vägar framåt. I 

intervjuer med 75 ungdomar med diagnosen dyslexi framkom att det fanns tre grupper 

av individer, de obekymrade, de uppgivna och kämparna (Ingesson, 2007). Kämparna 

visade högst KASAM av dessa grupper och det visade sig att yttre viktiga 

framgångsfaktorer för dessa var betydelsefulla vuxna, goda kamrat- och 

familjerelationer samt ett starkt intresse, en hobby eller sport. Viktiga inre 

framgångsfaktorer var en talang för sport, konst, musik eller teknik, att kunna se 

dyslexin som en mindre del av självet och egenskapen envishet (Ingesson, 2007). 

 

De flesta intervjuade specialpedagoger i Damsbys (2008) studie hade inställningen att 

elever i svårigheter ska få använda kompensation, men alla har inte den attityden bland 

lärare och elever. Skolans tradition att alla först måste lära sig läsa och skriva är djupt 

rotad även om fler och fler förstår vikten av kompensation för elever med dyslexi. Det 

finns en tendens i den svenska skolan att vänta med att sätta in åtgärder för elever i läs- 
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och skrivsvårigheter, tills svårigheterna blir oöverstigliga (Heimdahl Mattson, Fischbein 

& Roll-Pettersson, 2010). Samtliga pedagoger i Damsbys studie (2008) var för tidig 

insättning av alternativa verktyg. Det rådde dock delade meningar om när verktygen bör 

sättas in, men stor enighet rådde bland de tillfrågade om att det borde ske innan eleven 

börjar högstadiet. Det är betydligt svårare att övertala elever som börjar med 

kompensation först i högstadiet att det är bra för dem. Allt fler förstår behovet av 

verktyg som kompensation men många menar att det inte får gå ut över den traditionella 

läs- och skrivundervisningen. Ett skäl till att så många elever inte kommer i kontakt 

med alternativa verktyg förrän på högstadiet trodde pedagogerna kunde vara att man 

väntar på en utredning som kan ge eleven en diagnos. Ett annat skäl kan vara att 

pedagogerna av tradition är inställda på att eleverna först måste lära sig läsa och skriva 

innan verktygen bör användas (Damsby, 2008). Ju mer grundläggande datorkunskaper 

lärare och elever har, desto enklare är det att komma igång och nå positiva resultat 

(Sämfors, 2009).  Trageton (2014) beskriver i motsats till den traditionella inställningen 

att avvakta med alternativa verktyg, hur man kan ta in datorn redan i den grundläggande 

läs- och skrivinlärningen. Trageton visar ett arbetssätt där små barn tidigt börjar skriva 

på datorn. Det har visat sig att detta leder till att barnen utvecklar sin läsning och 

skrivning snabbare. Tragetons metod upplevs av många lärare som positiv. Trots det bör 

man tänka på att metodiken inte utvärderats på ett vetenskapligt sätt och att vi idag inte 

känner till de långsiktiga effekterna (Lundberg, 2008). Lundberg (2008) avråder inte 

från att använda datorn i den tidiga skrivundervisningen men varnar för en övertro på 

metoden. Han menar vidare att handskrift och datorskrivande inte behöver utesluta 

varandra. I en intervjustudie av 10 studerande på eftergymnasial nivå i läs- och 

skrivsvårigheter visade det sig att ingen av studenterna hade använt alternativa verktyg i 

sin tidigare skolgång så användandet innebar därmed att lägga extra tid på att också lära 

sig att använda verktygen (Eriksson Gustavsson, 2011). 

   

Informanterna i Rönnåsen och Ekstedts (2006) studie hade en positiv attityd till 

användandet av dator i undervisningen men uttryckte att det saknas ekonomiska resurser 

för att bemöta behovet av både alternativa verktyg och datoranvändningen i det 

allmänna pedagogiska arbetet. Brister i utrustningen begränsar i hög grad lärarnas 

användning och påverkar deras attityder till användningen negativt (Skolverket, 2009). 

 

Trots viss utbildning i kompensatoriska dataprogram såg pedagogerna i Damsbys 

(2008) studie tidsbrist som ett stort hinder för att kunna befästa den kunskapen. 

Pedagogerna beskriver brist på tid som deras ständiga följeslagare som ibland leder till 

att arbetet inte kan utföras som de skulle vilja. Nästan alla pedagogerna beklagade 

tidsbristen. De ville komma igång med arbetet med de verktygen men gavs inte tid till 

det.  

 

Pedagogerna tyckte de hade god kunskap om dyslexi men kände sig osäkrare på hur de 

ska använda kompensatoriska dataprogram (Damsby, 2008). Det finns exempel från 

specialskolor där pedagoger med hög kompetens samlas på samma enhet. Föhrer & 

Magnusson (2003) berättar om segregerade specialskolor i England, endast för elever 
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med dyslexi som har visat sig framgångsrika. Skolorna präglades av högt ställda krav på 

elevernas datorkunskaper och små grupper, med till stor del individuell undervisning. 

Föhrer och Magnusson (2003) ger även ett exempel från Tibble gymnasium utanför 

Stockholm där man startade upp ett samhällsvetenskapsprogram för elever med dyslexi 

med undervisning i små grupper. Fördelar som författarna ser utifrån programmet på 

Tibble gymnasium är att eleverna kände en trygghet i en grupp där alla hade liknande 

svårigheter, det fanns en stor tillgång till bärbara datorer och dataundervisning i 

gruppen. Lärarna var också kunniga och engagerade och anpassade undervisningen 

utifrån elevernas behov. Lärarnas kompetens, relevanta åtgärder och stöttande föräldrar 

verkar vara mycket viktiga faktorer i miljön som påverkar elevernas framgång 

(Heimdahl, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010). Studenter i läs- och skrivsvårigheter 

beskriver att stöttande föräldrar och hårt arbete ledde fram till godkända studieresultat i 

grundskolan och gymnasiet (Eriksson Gustavsson, 2011). 

3.8 Ökad tillgänglighet och måluppfyllelse 

Studier visar att användandet av alternativa verktyg kan föra med sig positiva effekter 

vad gäller ökad tillgänglighet och måluppfyllelse (Söderqvist, 2012, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010, Hansson, 2007, Damsby, 2008, Chiang & 

Liu, 2011, Hetzroni & Shrieber, 2004, Svensson, Jacobson, Björkman & Sandell, 2002, 

Eriksson Gustavsson, 2011).  

 

Det har visat sig att undervisning med alternativa verktyg som stöd kan leda till ökad 

motivation och känsla av delaktighet hos eleverna (Söderqvist, 2012). En utvärdering av 

skoldatatekens effekter visade att intervjuade elever upplevde att de blev mer 

självständiga och att de såg en inkluderande effekt då de började använda alternativa 

verktyg (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010). Hansson (2007) har i sitt 

examensarbete från specialpedagogprogrammet genomfört kvalitativa intervjuer med 10 

ungdomar i högstadie-gymnasieåldern som använt alternativa verktyg under några års 

tid. Majoriteten upplevde sig vara inkluderade och ansåg att de lyckades i sina studier 

med stöd av verktygen.  

 

Skoldatatekens verksamhet kan bidra till ökad användning av alternativa verktyg ute på 

skolorna. Detta tycks i sin tur ha positiva effekter på måluppfyllelse för elever i läs- och 

skrivsvårigheter (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2010). Informanterna i 

Damsbys (2008) studie såg att eleverna fick ökad självkänsla, vågade ta sig an större 

arbeten, skrev mer och var nöjda med sina prestationer, genom att använda alternativa 

verktyg som kompensation. De blev även mer självständiga, tog mer initiativ och sökte 

information aktivt, mer ansvarsfulla i skolarbetet och att motståndet till skrivning 

minskade. Att använda uppläsningsprogram som alternativa verktyg för elever med 

avkodningssvårigheter kan vara både kostnadseffektivt och möjliggöra självständigt 

arbete. En studie där femton elever med dyslexi på high school i Taiwan intervjuades 

om sina upplevelser av att använda uppläsningsprogram i ämnet engelska visade 

resultaten att programmet hade en omedelbar effekt på elevernas ordigenkänning 

(Chiang & Liu, 2011). Eleverna uppgav att programmet gjorde läsning, skrivning, 
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stavning och uttalet lättare. Eleverna förstod även mer under engelskalektionerna. En 

Israelisk studie som undersökte tre elever i åk 6-8 med skrivsvårigheter såg på elevernas 

studieresultat när de använde papper och penna jämfört med när de använde 

ordbehandlingsprogram, i sin ordinarie klassrumsmiljö. Studien visade att elevernas 

resultat utan ordbehandlingsprogram innehöll fler felstavningar, läsfel och överlag lägre 

kvalitét gällande organisation och struktur (Hetzroni & Shrieber, 2004). En annan studie 

av 12 lässvaga elever i åk 4-8 visade att alla utom en upplevde att skolarbetet hade blivit 

enklare med hjälp av alternativa verktyg, särskilt talsyntes, bandspelare och 

stavningsprogram (Svensson, Jacobson, Björkman & Sandell, 2002). I Eriksson 

Gustavssons (2011) studie av elever på eftergymnasial nivå visade det sig att tillgång till 

alternativa verktyg var mycket betydelsefullt för studieresultaten. 
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4   Metod 

Den här fallstudien försöker beskriva kvalitéer kring forskningsfrågorna i den beskrivna 

kontexten. Förståelse för kontexten, det sammanhang studien utförs i, är viktig för att 

kunna göra rimliga tolkningar av resultaten. Studien försöker hitta djupgående 

kunskaper om hur elever använder alternativa verktyg och samtliga informanters 

upplevelser av om dessa verktyg kan leda till ökad tillgänglighet och måluppfyllelse.  

 

I studien användes både observationer och intervjuer. Dessa två kvalitativa metoder 

kompletterar varandra och ger en mer heltäckande bild. Observationsstudier 

genomfördes i klassrumsmiljö för att ta reda på hur elever använder alternativa verktyg i 

det praktiska arbetet (Bryman, 2008). De lektionspass som valdes ut som 

observationstillfällen innehöll ämnen där eleverna brukade använda alternativa 

verktygen till läsning och skrivning i högst grad. Observation var en lämplig metod för 

att samla empiri om händelser i sitt naturliga skede (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). Min egen roll blir mindre styrande under observationer än i intervjuer. En annan 

fördel med observation är att metoden är oberoende av individers förmåga att uttrycka 

sig verbalt, vilket gör metoden till ett bra komplement till intervjuerna (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). Resultaten från observationerna användes som ett underlag till 

intervjuerna och kunde även jämföras med resultaten från intervjuerna. Intervjuer 

genomfördes med lärare och elever för att ta reda på individernas upplevelser av hur 

verktygen används och kan bidra till ökad tillgänglighet och måluppfyllelse (Kvale & 

Brinkman, 2009). Under hela mätningen hade jag med mig det vetenskapliga 

antagandet, att alternativa verktyg kan ha positiv betydelse för måluppfyllelse och 

tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter i klassrumsmiljön (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). 

 

Studien har utförts av mig som forskande lärare då det är ett examensarbete inom 

speciallärarutbildningen. Jag arbetar i grundskolans tidigare år och är intresserad av hur 

elever i läs- och skrivsvårigheter kan få stöd som långsiktigt kan hjälpa dem i sina 

fortsatta studier som tonåringar och vuxna. Under min yrkesverksamma tid i skolan har 

jag många gånger stött på elever i läs- och skrivsvårigheter som inte får det stöd de har 

rätt till. Orsakerna till bristande eller sent insatt stöd har ibland haft sina orsaker i att 

skolan inväntar en utredning eller att pedagogerna inte har haft kunskapen om hur dessa 

elever kan stöttas. Mina erfarenheter av dessa brister i skolan har lett fram till att jag gör 

denna studie.  

4.1 Deltagare 

Informanterna var en elev i åk 8 (E8), en ämneslärare i åk 8 (L8), en elev i åk 9 (E9) och 

en specialpedagog i åk 9 (SP9). Kriterierna i urvalet av elever var att de skulle gå i 

årskurserna innan övergången till gymnasiet, ha läs- och skrivsvårigheter, använda 

alternativa verktyg som en extra anpassning helst som stöd i både läsning och skrivning 

i klassrumsmiljön samt att vilja dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga dessa 
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kriterier stämde väl in på de två eleverna. Det fanns inget krav på att användandet av 

alternativa verktyg skulle finnas nedskrivet i ett åtgärdsprogram. I och med de nya 

direktiven, vad gäller arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) så kan elever använda sig av alternativa verktyg utan att det står i ett 

åtgärdsprogram, om anpassningarna kan göras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Båda eleverna fick en diagnos strax innan de började högstadiet i åk 6 

och hade börjat använda verktygen på högstadiet.  

 

Klassläraren och specialpedagogen som medverkade i studien valdes ut för att de 

undervisade i ämnen där eleverna använde de alternativa verktygen i högst grad. 

Specialpedagogen arbetade helt integrerat i klassrumsmiljön med de elever som var i 

behov av stöd, vilket är av betydelse att känna till för att få en större förståelse för 

resultaten. De elever och lärare som deltog i studien hade jag aldrig direkt undervisat 

eller arbetat tillsammans med.  

4.2 Material  

Under observationerna användes ett observationsprotokoll (bilaga 2). Frågan om på 

vilket sätt alternativa verktyg används (forskningsfråga 1) fördjupades i delfrågorna om 

vilka verktyg som användes, när, var och hur de användes. Observationsprotokollet 

innehöll även en kolumn för observationseffekter som kunde uppstå. Observationerna 

bidrog till att svara på forskningsfråga 1 men gav även en kontext inför intervjuerna och 

en ökad förståelse i analysarbetet. 

 

En intervjuguide (bilaga 3) utformades som stöd under intervjuerna. Samma 

intervjuguide användes till både lärare och elever. Intervjufrågorna i guiden var indelade 

i följande tema: alternativa verktyg, tillgänglighet, måluppfyllelse och i den bästa 

världar. Temana valdes ut för att resultaten direkt skulle kunna svara på syfte och 

forskningsfrågorna (Stukat, 2011). Varje tema var indelat i ett antal delfrågor. Under 

temat alternativa verktyg togs även påverkansfaktorer upp. Påverkansfaktorer kan som 

tidigare nämnts formuleras både som hinder och möjligheter. Inledningsvis handlade 

frågorna om vad som påverkar att det fungerar bra, för att i möjligaste mån hålla ett 

salutogent förhållningssätt i frågeställningen. En särskild fråga om när verktygen ska 

börja användas i skolan finns med för att kunna se vilken betydelse informanterna 

tycker att det har. Ett avslutande tema om hur informanterna önskar att det var i den 

bästa av världar finns med ur ett salutogent synsätt, där fokus ligger på positiva 

målbilder och möjligheter i stället för fokus på problemen (Hanson, 2010). 

4.3 Genomförande  

Elever och lärare tillfrågades om deltagande i studien. Innehållet i ett informationsbrev 

(bilaga 1) som innehöll allt som kunde ha betydelse för deltagarnas vilja att delta styrde 

vilken muntlig information deltagarna fick. Den information som ges till deltagarna kan 

vara mer eller mindre detaljerad (Vetenskapsrådet, 2002). Information om studiens 

koppling till måluppfyllelse och tillgänglighet gavs inte inför observationerna och 
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intervjuerna, för att minska studiens påverkan på informanternas agerande. Bryman 

(2008) menar att det är mycket svårt att ge alla deltagare all information. Det är inte 

ovanligt att man därför med avsikt inte beskriver alla detaljer om sin undersökning, 

eftersom det kan påverka resultatet. 

 

Lärare och elever fick ge sitt samtycke muntligt. Eleven i åk 8 var under femton år och 

därför tillfrågades även föräldrarna om samtycke till elevens medverkan i studien. 

Informanterna hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan att det skulle 

medföra några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). De övriga eleverna i 

klasserna bedömdes inte behöva ge sitt samtycke, dels för att dessa elever inte fanns i 

fokus för observationen och även för att observationerna i klassrumsmiljön var öppna i 

den meningen att eleverna fick information om att observationen gjordes i studiesyfte, 

även om de inte kände till den exakta frågeställningen. Samtliga överväganden syftade 

till att skapa så autentiska observations- och intervjusituationer som möjligt och att 

säkerställa god etik under arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.1 Observationer 

Observationerna gjordes under lektioner där eleverna arbetade med läsning och/eller 

skrivning under so-, svenska- och engelskalektioner och där användandet av alternativa 

verktyg kunde förekomma. Eleven i åk 8 observerade jag 3 lektioner, sammanlagt 140 

minuters undervisning. Även eleven i åk 9 observerade jag 3 lektioner, sammanlagt 150 

minuters undervisning. Samtliga observationer utfördes under en tvåveckorsperiod.  

Under observationerna antecknades i observationsprotokollet direkt i en bärbar dator det 

som rörde användningen av alternativa verktyg för just den utvalda eleven. 

Anteckningarna var uttömmande om allt som kunde besvara eller belysa delfrågorna i 

observationsprotokollet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Under den öppna 

observationen kunde jag fokusera på att ta in det som hände utan att bli störd. Jag deltog 

inte aktivt i någon aktivitet utan tog en passiv roll i klassrummet. Jag placerade mig 

längst bak i rummet med min dator i knät. Eleverna i klassen informerades även om att 

jag inte skulle kunna hjälpa till, utan behövde sitta med mitt eget arbete i lugn och ro. 

Förutom de delfrågor jag höll fokus på vid min observation antecknade jag även 

tänkbara observationseffekter. 

4.3.2 Intervjuer 

Under intervjuerna var den roll jag hade av stor betydelse för undersökningens kvalitet. 

Jag försökte gå in i forskarrollen i den meningen att jag strävade efter att se mig själv i 

rollen som en betraktare, som skulle avläsa en autentisk situation utan att påverka den. 

Jag var medveten om de påverkansfaktorer som trots allt kunde finnas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna hölls i avskilda grupprum på skolan för att 

informanterna skulle känna sig trygga med att ingen annan hörde vad som sades och att 

vi inte skulle bli störda. Jag strävade efter att vara lyhörd inför svar som talade emot 

mina egna föreställningar. Jag höll de fyra temana i fokus men anpassade mina 

följdfrågor utifrån de svar jag fick (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom denna 

halvstrukturerade livsvärldsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009), försökte jag förstå 
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olika teman ur informantens perspektiv. Den samtalsteknik som Hägg & Kouppa (2007) 

redogör för inspirerade mig till att föra ett vardagssamtal med många öppna frågor, för 

att svaren skulle bli nyanserade och uttömmande. Jag använde mig även av 

omformuleringar och sammanfattningar av informanternas berättande för att tydligt visa 

att jag lyssnade och försökte förstå (Hägg & Kouppa, 2007). Samtliga intervjuer med 

lärare och elever spelades in på ljudfil.  

4.4 Analys och tolkning av materialet 

Vid analys av observationsmaterialet sammanfattades de resultat som hade en koppling 

till forskningsfråga 1. Övrigt material som framkom under observationerna kunde i viss 

mån kopplas till informanternas svar under intervjuerna, och användas i analysen av 

dessa. Efter genomförda intervjuer valdes innehåll ut som kunde kopplas till 

intervjuguidens teman (alternativa verktyg, tillgänglighet och måluppfyllelse) och 

transkriberades. Vid sammanställning och analys av intervjumaterialet lästes först den 

transkriberade texten ett flertal gånger. Uttalanden som hörde till samma tema 

markerades och kategoriserades för att lättare kunna jämföras med varandra. 

Meningskoncentrering användes för att komprimera texten. Längre uttalanden drogs 

samman till kortare formuleringar. Här var det viktigt att huvudinnehållet behölls men 

formulerades på ett mer kortfattat sätt. Därefter sammanställdes och redovisades varje 

tema för sig för att ge en tydlig överblick (Kvale & Brinkmann, 2009).  Resultaten 

redovisas för ett tema i taget som direkt följs av en analys. I resultatredovisningen har 

påverkansfaktorer fått ett eget avsnitt eftersom det området är omfattande. I analysen 

görs jämförelser av resultaten mellan de olika individerna, kopplingar till bakgrunden 

och tolkningar.  

 

Allt material som samlats in som anteckningar och inspelat ljud förstördes när studien 

var slutförd. 
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5 Resultat och analys 

Resultaten från min studie visar hur två elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 8 och 

9 använder alternativa verktyg i klassrumsmiljön. Studien visar även elever och lärares 

upplevelser av hur användandet kan leda till ökad tillgänglighet och måluppfyllelse, och 

vilka förutsättningarna är för att det ska ske.  

5.1 Alternativa verktyg 

Resultatet från observationerna visar att båda eleverna hade med sig datorn till 

lektionerna och använde den vid skrivning av längre texter. E8 börjar skriva 

anteckningar på datorn under den första lektionen, men raderar allt, och använder i 

stället papper och penna resten av lektionen. Vid andra lektionen ska en längre text 

skrivas och hon använder då datorn till detta. Hon arbetar koncentrerat och har en lika 

lång eller längre text än andra elever, räknat i ord, vid lektionens slut. I slutet av 

lektionen raderar eleven hela texten. Under de tre lektioner jag observerar E9 används 

datorn när en längre text ska produceras i ett grupparbete. Vid skrivning av kortare svar 

använder eleven papper och penna. 

 

Både E8 och E9 har en egen bärbar dator där de skriver i Word. E8 berättar att hon 

använder den till skrivning av längre texter och tar med den till sv och so när lärarna 

säger till att den kan behövas. På dessa lektioner väljer hon själv om datorn ska 

användas eller inte. E9 använder datorn till att lyssna på längre texter och skrivning av 

både kortare och längre texter i sv, so, no, eng och spanska. Båda lärarna bekräftar att 

alla elever med bärbar dator skriver i Word. SP9 berättar att stavningsprogram och 

talsyntes läggs in på alla elevdatorer från början, oavsett behov. Hon säger att de allra 

flesta elever använder datorn vid längre skrivuppgifter även om det finns de som alltid 

använder den, även till kortare skrivuppgifter. Elever i nian använder ibland datorn som 

både sökmotor och skrivmaskin med stöd av talsyntes och stavningsprogram.  

 

E8 började använda dator i sjuan i skolan. Erfarenheten av datorer fanns sedan tidigare 

hemifrån genom intresse för bloggar, men hon hade inte använt dator i skolan tidigare. 

Hon beskriver att hon efter en utredning i sexan fick en diagnos, men har svårt att 

beskriva vad den innebär. E8 upplevde att det var stavningen som var svårast. L8 

berättar att elever som har haft en dyslexidiagnos med sig från mellanstadiet har fått en 

egen dator först på högstadiet. Hon berättar att det är lättare att få alternativa verktyg om 

en elev har en diagnos, vilket hon tycker är fel. ”Tillgänglighetsanpassningen gäller alla 

elever, även en högpresterande elev som har stavningssvårigheter”, menar L8. E9 fick 

en egen dator i sjuan, efter att ha fått en synfelsdiagnos. E9 hade en vana att använda 

dator redan från åk 1 i skolan, där alla i klassen fick lära sig grunderna i fingersättning 

och Word. ”Vi bara tränade in hur det fungerar, i stället för att sitta där i trean eller 

fyran och tänka: hur funkar det här?”. SP9 berättar att en elev som hade dyslexidiagnos 

redan hade en egen dator med sig till högstadiet, medan alla andra elever har börjat 
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använda verktygen först på högstadiet. På högstadiet blir omfånget på arbetsuppgifterna 

så stora, både den textmassa som ska läsas in och de texter som ska produceras, säger 

hon. SP9 har tydligt sett hur dessa höga krav gör att många elever tappar motivationen. 

”Vissa har en utredd dyslexi, andra har konstaterade läs- eller skrivsvårigheter, oftast 

skrivsvårigheter, och de som får ett kompensatoriskt hjälpmedel här behöver absolut 

inte ha en diagnos, men det finns ett motstånd eller en svårighet i botten”.  

5.1.1 Analys - Alternativa verktyg 

Resultatet visar att eleverna arbetar med sina datorer i klassrumsmiljön, till skillnad från 

studier som visat att stöd sker nästan enbart utanför den ordinarie 

klassrumsundervisningen (Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson, 2007) och att specifikt 

användandet av dator som kompensation även det sker i större utsträckning utanför 

klassrummet (Rönnåsen & Ekstedt, 2006). De elever som har en egen dator använder 

den främst till längre skrivuppgifter i Word, även om några elever kan använda den till 

annat också, som att skriva kortare anteckningar eller att lyssna på text.  

  

Nästan alla elever med alternativa verktyg började använda dem på först på högstadiet, 

berättar lärarna. Både Vygotskij (1999) och Lundberg (2008) beskriver skrivandet som 

en mycket komplicerad språkform, och därför är det förståeligt att eleverna stöter på 

problem med just skrivandet på högstadiet då kraven på vad som ska produceras i skrift 

höjs. E8 hade inte använt dator i skolan innan högstadiet, medan E9 hade en vana i 

skolan redan från ettan, där datorn hade introducerats i hela klassen.  

 

Att det finns olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, 2008) kommer fram 

i resultatet, även om det visar sig att lärarna har olika erfarenheter av om orsakerna styr 

tillgången till verktygen eller inte. Detta kan kopplas till vilket perspektiv som råder i 

synen på specialpedagogiska insatser och stöd (Nilholm, 2007). L8 ger uttryck för sitt 

eget kritiska perspektiv, där hon anser att diagnoser inte borde få styra vem som får 

tillgång till alternativa verktyg. Hon har samtidigt mött ett kompensatoriskt perspektiv 

på skolan eftersom elever med diagnos lättare får tillgång till verktygen. I Damsbys 

(2008) studie tror specialpedagogerna att just ett kompensatoriskt perspektiv kan vara 

en anledning till att verktygen inte används förrän på högstadiet, dvs att man inväntar en 

utredning och diagnos. Skolverket är mycket tydliga med att det ska vara elevernas 

behov och inte en diagnos som ska styra vilket stöd som ges (Skolverket, 2014). SP9 ser 

inte att orsaken till svårigheterna styr tillgången till verktygen. Som specialpedagog tar 

hon själv beslut och lägger ner arbete på att tillgången till verktygen ska vara jämlik, 

oavsett orsaken till svårigheterna.  

5.2 Påverkansfaktorer 

Under intervjuerna uttryckte informanterna sina tankar om vad som fungerar bra och 

vilka påverkansfaktorer som de ser är betydelsefulla. E8 kan själv inte se att verktyget 

ger henne någonting. ”Nej, jag tycker inte det, men lärarna tycker det”, säger hon. Trots 

detta använder E8 datorn när hon ska skriva längre texter. Kortare texter och 

anteckningar skrivs för hand. ”När jag skriver på datorn blir det så lite text, då tappar 
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jag sugen och raderar allting. Om jag skriver en halv sida på dator då blir det nästan två 

på papper.” Resultatet från observationen visar att eleven skrev lika mycket eller mer, 

räknat i ord, som andra elever i klassen. När E8 inte blir nöjd raderar hon allting, säger 

hon, vilket också hände under observationen. E8 är missnöjd med mängden text och tror 

inte att innehållet är bra. ”…och så ska man läsa upp det för klassen.” Hon tror att alla 

andra i klassen gör allt mycket bättre och är osäker på om hennes arbete duger. Hon ber 

inte om hjälp i sådana situationer.  

 

L8 ser hos vissa elever ett stort motstånd mot att använda datorn. En del tycker att det är 

pinsamt. Hon berättar att det är samma elever som inte vill gå undan och ha egen 

lästräning och att motståndet har blivit större och större i klassen. L8 ser samtidigt 

elever i nian och en elev i åttan som tycker det är självklart, som har med sig sin dator 

jämt. För egen del är L8 mycket positivt inställd till alternativa verktyg i skolan och 

skulle önska att alla hade en dator att använda då arbetena börjar bli mer omfattande. L8 

lyfter särskilt fram fördelar vid bearbetning av texter och hur skrivprocessen underlättas 

med hjälp av datorn. 

 

E9 är nöjd och har hittills inte stött på några stora hinder i användandet. En svart dator 

beställdes i stället för en vit, som hade bättre färger på tangentbordet med tanke på 

synskadan. Men, detta löste E9 genom att ta reda på vilken typ av tangentbord det var 

eftersom hen inte behöver titta ner så mycket.  E9 tror att verktygen skulle kunna vara 

bra för många och tar ett stavningsprogram som exempel. ”Det spelar ingen roll om de 

har synproblem eller så, alla har väl haft problem med stavning någon gång”. E9 tror att 

det kan vara bra att tidigt börja med datorns grunder, att börja vänja sig redan från ettan 

för att små barn har lättare att ta in nya saker. E9 berättar om en del elever som har fått 

dator och haft fel inställning till den genom att använda den till att spela spel eller se på 

film i klassrummet.  

 

SP9 har mött elever i andra klasser som har ett hjälpmedel som de inte använder. Elever 

som känner sig ensamma och utpekade. ”Något är bristfälligt, annars skulle man inte ha 

den här känslan.” I motsats till detta beskriver SP9 en tillåtande och öppen atmosfär 

bland de elever hon arbetar med. Hon beskriver att verktygen är coola i elevernas ögon 

och det är inte konstigt att använda dem, snarare någonting som kan skapa en viss 

avundsjuka. SP9 lyfter fram vikten av att kunna prata öppet om olikheter, svårigheter 

och hjälpmedel i klassrummet. ”En positiv attityd är a och o. Det är ingenting som är 

konstigt överhuvudtaget”. SP9 beskriver sin roll som specialpedagog på följande sätt: 

”Jag kommer med hjälpmedlet, med de få kunskaper jag har och med min positiva 

inställning till hur bra det här kommer att vara för just den här personen.”  

 

E8 tänker att det hade varit bra för henne att få använda alternativa verktyg tidigare i 

stället för att bara traggla på med läsningen och bara använda papper och penna när hon 

skrev. E9 tror att hon haft en stor fördel av att vara van med datorn redan från årskurs 1.  

Så tidig insättning som möjligt vore bra, utan att för den skull hoppa över den 

grundläggande skrivträningen menar L8.”De elever jag har tagit emot har inte alls haft 
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någon vana. Man har fått börja från noll”. Det har blivit ytterligare arbetsbelastning för 

dessa elever som först ska lära sig hur Word och andra program fungerar förklarar L8. 

SP9 tror att det skulle kunna underlätta om alternativa verktyg sattes in tidigare än det 

görs idag. Det skulle inte vara så konstigt när eleverna kommer till högstadiet, som det 

kan bli för en del. Att i tonåren sticka ut och bli märkbar kan vara mycket känsligt. SP9 

tror att man på låg- och mellanstadiet kan vara rädda för att tappa den viktiga läs- och 

skrivinlärningen. ”Det ena behöver inte utesluta det andra.” SP9 ser inte att ett 

hjälpmedel skulle behöva hota läs- och skrivinlärningen, tvärtom kan det ge positiva 

sidoeffekter som att läsning och skrivning blir roligare.  

 

E8 beskriver att läraren verkligen försöker hjälpa henne men ett stort problem är att 

skolan inte har några pengar. Det tog en hel termin för datorn att komma till exempel. 

E8 tror att det hade varit bra att få hjälp tidigare. L8 tar också upp utrustningen som ett 

hinder, med uppdateringar som tar för lång tid och hur ekonomin hindrar fler datorer i 

skolan. Det tog nästan 7 månader att få datorerna till de elever som har dyslexidiagnos, 

det fastnade i det administrativa. Hon säger att det inte finns någon tid att sätta sig in i 

exempelvis de stavningsprogram som finns, och att man därför inte ser alla möjligheter 

som finns. L8 tror att det överlag finns ganska dålig kompetens bland lärarna kring detta 

på skolan. Idag har L8 två datorer i sitt klassrum. Om klassen ska göra en skrivuppgift 

får hon sprida ut eleverna över hela skolan för att datorerna ska räcka till. ”Man vet ju 

vad man skulle vilja ha, men på något sätt fastnar man i pengar eller att eleven säger att 

den inte vill använda datorn”. L8 kan tycka att mobilen, som alltid fungerar, är ett bättre 

hjälpmedel för de här eleverna för att till exempel spela in en genomgång. ”Det är 

enklare med mobilen, de kan den, de har den alltid med sig.”  

 

Både E9 och SP9 ser inte några problem med det tekniska. SP9 förklarar att den support 

som finns på skolan fungerar bra och eleverna får som regel hjälp samma dag. 1-2 

gånger per läsår träffas administratörerna och eleverna för att uppdatera program. 

Eleverna klarar jättemycket själva tillägger SP9. ”Jag är ingen tekniker överhuvudtaget. 

Det tekniska sköter administratörerna.” 

5.2.1 Analys - Påverkansfaktorer 

E9 och båda lärarna uttrycker en mycket positiv attityd till att eleverna använder datorer 

som kompensation. Individers attityder är enligt Damsbys (2008) intervjuer av 

specialpedagoger/lärare en god förutsättning för att igångsättningen av verktygen ska 

lyckas bra. Attityder och motivation hänger tätt ihop med begreppet KASAM 

(Antonovsky, 2005). De två eleverna ger bilden av att ha olika hög motivation. Detta 

skulle kunna hänga ihop med lägre och högre KASAM. E8 gav uttryck för låg 

motivation och ibland en känsla av utanförskap, att det var pinsamt när hon använde 

datorn. Hon såg inte meningen med datorn, fast lärarna gjorde det. Man kan säga att 

hennes känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet var låg. Hon ger uttryck 

för bristfällig kunskap om, dels sina svårigheter men även om datorn som hjälpmedel. 

Detta visade sig genom att hon tycker att hon har skrivit mindre än de andra för att 

bokstäverna i Word blir mindre. E9 upplevde hög motivation och gav uttryck för ett 
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högre KASAM, genom en hög känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

E9 kan tydligt beskriva vad hennes svårigheter består i och på vilket sätt datorn fungerar 

som ett stöd. Eleverna kan beskrivas som att E8 kan höra till gruppen ”de uppgivna” 

och E9 till ”kämparna” så som Ingesson (2007) kategoriserar elever med 

dyslexidiagnos. Kämparna visade i Ingessons (2007) studie högst KASAM och en 

förmåga att se möjligheter och vägar framåt, precis som jag tolkar att E9 gör. De 

uppgivna beskrivs ha ett lågt KASAM och ser i högre grad hinder och sig själva som ett 

offer, vilket skulle kunna stämma på E8. Båda eleverna ger uttryck för att de är 

medvetna om hur läs- och skrivsvårigheter påverkar självbild och motivation (Föhrer & 

Magnusson, 2003, Myrberg, 2001). 

 

Båda lärarna visar på hög motivation och en positiv attityd till de alternativa verktygen, 

men L8 talar mer om hinder och begränsningar än SP9 gör.  Detta kan bero på de olika 

förutsättningar en klasslärare (L8) och en specialpedagog (SP9) har att påverka 

fördelningen och inköp av bärbara datorer. L8 beskriver att eleverna i årskurs 8 har ett 

stort motstånd mot att använda datorerna i klassrummet, att det kan upplevas pinsamt att 

använda dem. Detta motstånd har också ökat den senaste tiden. I kontrast till detta, 

beskriver SP9 att eleverna i årskurs 9 har en mycket tillåtande attityd till verktygen, att 

använda dem är eftersträvansvärt. Den negativa attityd till verktygen som L8 beskriver 

att eleverna i årskurs 8 har märks tydligt hos E8, medan den positiva attityd SP9 

beskriver att eleverna i årskurs 9 har även avspeglas i det E9 berättar. SP9 talar 

övertygande om att attityderna till verktygen är avgörande för hur framgångsrikt det 

kommer att bli, vilket går i linje med ett sociokulturellt synsätt (Säljö, 2000, Vygotskij, 

1999). Om omgivningen har ett accepterande förhållningssätt och hänsynstagande till 

svårigheterna fungerar även det som yttre kompensation (Jacobsson, 2004). 

 

Samtliga informanter talar om fördelar med att vänja sig vid alternativa verktyg tidigt i 

skolan, innan högstadiet. De är samstämmiga med intervjuade specialpedagoger 

(Damsbys, 2008) som samtliga var för en insättning innan högstadiet. L8 talar om det 

extra jobb som det innebär att börja lära sig att använda alternativa verktyg först på 

högstadiet då eleven dels har svårigheter och dessutom ska lära sig hantverket. Eleverna 

på eftergymnasial nivå i Eriksson Gustavssons (2011) studie upplevde samma dilemma. 

SP9 tror även att en tidig insättning hade kunnat minska känslan av att vara annorlunda 

för att man använder verktygen på högstadiet. SP9 talar, i likhet med vad Heimdahl 

Mattson, Fischbein & Roll-Petterssons (2010) studie visade, att en orsak till att 

verktygen sätts in så sent kan vara skolans tradition och bild av att elever inte får tappa 

läsinlärningen. Även Damsbys (2008) studie visar att pedagogerna ser denna anledning 

till sen insättning. L8 talar om att en orsak till sen insättning kan vara att man väntar på 

en diagnos i likhet med vad intervjuade specialpedagoger tror i Damsbys (2008) studie. 

Precis som Lundberg (2008) tycker SP9 att både handskrift och datorskrivande kan 

finnas parallellt i de lägre åldrarna.  

 

Både L8 och E8 talar om hur brister i utrustningen påverkat negativt, medan E9 och 

SP9 inte nämner det, utan tvärtom, inte har stött på sådana hinder. Brister i utrustningen 
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kan som tidigare nämnts begränsar användningen och påverkar attityden negativt 

(Skolverket, 2009). 

 

L8 ser tiden som en hindrande faktor, precis som pedagogerna i Damsbys (2008) studie, 

vilket ingen av de övriga informanterna nämner. Studier visar att stöttande föräldrar kan 

vara en viktig påverkansfaktor (Heimdahl, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010, Eriksson 

Gustavsson, 2011). Detta är ingenting som någon av informanterna spontant talar om. 

5.3 Ökad tillgänglighet 

E8 berättar att de är tre elever i klassen som har datorer, men att de andra vägrar 

använda dem. Det är bara E8 som har datorn med sig i klassrummet. ”Det känns okej, 

men ibland är det lite pinsamt.” Hon tror trots allt att det finns de i klassen som är 

avundsjuka. L8 kan se att verktygen är en del i ökad tillgänglighetsanpassning, men att 

det borde erbjudas alla elever. E9 ser inget negativt med att använda datorn i 

klassrummet, tvärtom ser hon det som en fördel. Hon ser inte heller något problem med 

att gå iväg i en mindre grupp. ”Jag tror det ibland kan vara bra att vara i klassen och 

ibland utanför, beroende på vad man gör. Man gör det som passar en bäst.” För SP9 är 

det givet att alternativa verktyg ökar tillgängligheten i klassrummet. Hon beskriver en 

grupp på fem elever där två hade skrivsvårigheter och tre ett stort motstånd mot att 

skriva, i början av åttan. Alla fick en varsin elevdator, introduktion och hjälp med 

planering och framförhållning. SP9 är övertygad om att tre av dessa elever hade skolan 

tappat om detta inte gjorts. ”Där kan man prata om tillgänglighetsanpassning, för de 

behövde det här för att fixa det, av olika anledningar, men minst lika viktiga.” 

5.3.1. Analys - Ökad tillgänglighet 

Eleverna använder verktygen i klassrumsmiljön tillsammans med den övriga klassen, 

vilket visar en annan bild än studier som säger att elever i hög utsträckning använder 

verktygen i exkluderande lösningar utanför klassrummet (Rönnåsen & Ekstedt, 2006). 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) menar att det fortfarande råder en stark 

tradition att individualisera elevers svårigheter i Sverige, och att det därför är svårt att 

nå ett inkluderande arbetssätt. Båda lärarna ser alternativa verktyg som en självklar väg 

mot ökad tillgänglighet i klassrumsmiljön. Att eleverna i studien fysiskt arbetar i 

klassrummet får man se som ett steg i rätt riktning mot ökad inkludering. Eleverna 

befinner sig fysiskt inkluderade, men har mycket olika upplevelser av hur det känns att 

använda datorn i klassrummet. E8 beskriver att det kan kännas pinsamt, medan E9 ger 

uttryck för en trygghet i att göra på ett annat sätt än andra. E9 känner sig inkluderad 

oavsett om hon arbetar i eller utanför klassrummet. 

5.4 Ökad måluppfyllelse  

E8 ser inte själv att det har gått bättre på prov eller att hon har fått bättre betyg med 

hjälp av datorn. Hon kommer inte på någon gång som datorn verkligen har hjälpt. 

”Lärarna säger och ser att det går bättre för mig med dator, men jag ser det inte själv.” 

E8 vill inte titta på sina betyg, fast hon vet att de är på godkänd nivå. ”Det känns som ett 
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slag i ansiktet liksom, som fan vad dålig du är! Jag vill fortfarande inte se, fast jag vet.” 

E8 uttrycker en medvetenhet om att börja acceptera godkänt som okej, men det är svårt. 

L8 ser tydligt att skrivandet på dator leder till ökad måluppfyllelse, att det är otrolig 

skillnad på texter som eleverna skriver för hand och på dator. E8 kommer upp i 

godkänd nivå med hjälp av datorn, det skulle hon inte göra utan den, fortsätter L8. Hon 

ger flera exempel på elever som med datorns hjälp höjer kvalitén på sina texter flera 

betygssteg. Hon beskriver fördelen att kunna skicka texten mellan elev och lärare i en 

pågående bearbetningsfas, där läraren ger feedback och eleven gör ändringar som höjer 

kvalitén. L8 ser att datorn som verktyg vid skrivning kan höja alla elevers prestationer, 

oavsett graden av svårigheter. Hon nämner även att bristande motivation, koncentration 

eller finmotorik kan höjas med hjälp av datorn.  

 

E9 använde stavningsprogrammen, Stavarex och Spellright tidigare, och berättar att de 

fort hjälpte henne att bli säkrare i stavning.  ”Förut var jag jätteslarvig, när jag inte såg 

hur det skulle vara. Hur ska man veta hur allt ska vara?” Tidigare tog skrivningen lång 

tid och var mycket ansträngande för E9. Hon är idag övertygad om att det hade gått 

sämre i skolan utan datorn. ”Man känner hur enkelt det blir. Ja, jag blir glad av det.” 

Hon berättar om hur motståndet försvunnit och att med datorns hjälp känns uppgifterna 

möjliga att klara av. Hon trodde aldrig att högstadiet skulle fungera med tanke på hur 

det gått i låg- och mellanstadiet. Men med diagnosen och kunskapen som följde med 

den och datorn som verktyg imponerar hon på sig själv. Reaktionen efter att ha fått sina 

första betyg var: ”Har jag gjort det där? Jag kan ju!” För SP9 är måluppfyllelse och 

kopplingen till elevernas motivation stark. Hon beskriver hur resultaten kom direkt för 

de fem eleverna som fick datorer i åttan. De producerade noveller och engelska 

bokrecensioner ingen skulle tro de kunde göra en månad tidigare. Eleverna fick bättre 

struktur när de skrev. De kunde läsa vad de själva skrivit, korrigera, och genom att de 

blev nöjda med resultatet gav de inte upp, utan arbetade mer fokuserat. ”De fick 

omedelbar bekräftelse och positiv uppmärksamhet. Det blev roligare för dem att jobba.” 

Utan datorn hade de allra flesta av dessa elever inte haft något betyg i sv och eng. ”De 

flesta ligger på godkänt betyg, E, men utan det här hjälpmedlet hade de inte haft det.” 

5.4.1 Analys - Ökad måluppfyllelse 

Båda eleverna beskriver hur åren i skolan innan högstadiet varit kämpiga vad gäller 

läsning och skrivning, i likhet med vad Ingessons (2007) studie visade, att elever med 

dyslexi upplevde de första sex åren i skolan som svåra.  E8 vet att lärarna idag ser att 

hon gör framsteg i de olika ämnena men hon har svårt att se det själv. E9, L8 och SP9 

berättar allihop om hur de alternativa verktygen i hög grad har bidragit till att öka 

måluppfyllelsen vid framförallt skrivning. Lärarna vittnar om hur de alternativa 

verktygen har varit en väg för många elever att höja kvalitén på sina texter. L8 ser 

datorns stora fördelar vid bearbetning av texter, att texternas nivå höjs med hjälp av 

feedback och redigering. I den här skrivprocessen då texter förfinas utvecklas både 

språket och tänkandet (Lundberg, 2008). Vygotskij (1999) menar att denna bearbetning 

från kladd till renskrift är nödvändig för att texten ska bli begriplig. . I likhet med vad 

Damsbys (2008) studie visar är dessa tre informanter rörande överens om att de 
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alternativa verktygen höjer motivationen. Precis som flertalet studier visar (Damsby, 

2008, Hansson, 2007, Chiang & Liu, 2011, Hetzroni & Shrieber, 2004, Svensson, 

Jacobson, Björkman & Sandell, 2002, Eriksson Gustavssons, 2011) så stärker resultatet 

av denna studie bilden av att de alternativa verktygen verkligen kan vara en väg mot 

ökad måluppfyllelse för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

5.5 I den bästa av världar 

E8 tycker att man ska ta tag i problemen tidigare, på en gång när man ser det. ”Säg inte 

bara: läs, det kommer att släppa efter ett tag, men det gör det inte.” Man kanske behöver 

använda datorn eller lyssna på texten i stället, fortsätter hon. L8 tror att nästan alla lärare 

på skolan vill att alla elever har en egen dator. Om alla hade det skulle man kunna 

komma ifrån att det kan vara utpekande eller pinsamt. E9 tror det vore bra om man i 

ettan fick prova på datorer. Att tidigt upptäcka de barn som har krångligt att skriva. Om 

datorn då kan underlätta, varför ska man inte prova det? undrar E9. ”Om de tycker det 

är kul, går det lättare, i stället för barn som tycker det är tråkigt.” Hon talar om att alla 

har olika sätt att lära sig på bästa sätt, och datorn kan vara ett sätt. ”Lärarna borde ta 

reda på elevernas bästa sätt att lära sig och låta dem lära på det sättet.” E9 förklarar att 

om man försöker tvinga någon att skriva som inte vill blir det bara jobbigt. ”Då kommer 

den där attityden, att jag inte ska göra något. Man känner att det inte är någon mening, 

jag kan ju inte det här. Jag tror det blir bättre om man får känna att det här är mitt sätt, 

och det funkar.” Eftersom vårt uppdrag är att kompensera för svårigheter tycker SP9 att 

det är skolans skyldighet att ha med det i tänket även i tidiga årskurser. Man kanske inte 

landar i just alternativa verktyg, det kanske finns andra små anpassningar man kan göra, 

men att man oftare ska tänka med det, vilket inte SP9 tror att skolan gör. För att inte tala 

om den skada tappad motivation och skadad självkänsla gör om vi inte stöttar eleverna i 

detta, avslutar SP9. 

5.5..1 Analys – I den bästa av världar 

I den bästa av världar tycker E8 och E9 att alternativa verktyg ska sättas in så fort lärare 

ser att en elev har svårigheter. E9 talar om att lärare borde ta reda på hur eleverna lär sig 

som bäst, vilket även Sämfors (2009) menar är en förutsättning för att kunna 

individualisera datoranvändandet på bästa sätt, att ta reda på elevens styrkor, svagheter 

och olika lärstilar. Både E9 och SP9 önskar att man med hjälp av alternativa verktyg, 

eller andra anpassningar som är individualiserade, kunde hjälpa elever att hålla kvar 

motivationen. L8 vill se att alla elever har en egen dator på högstadiet, vilket skulle lösa 

problemet med att det kan kännas exkluderande att använda den. 

5.6 Sammanfattning  

På den här skolan är det i huvudsak bärbara datorer som fungerar som alternativa 

verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Eleverna använder datorn framförallt vid 

skrivande av längre texter i Word. Datorerna används i klassrumsmiljön. Nästan alla 

elever som har en bärbar dator började använda den först på högstadiet. 
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Båda lärarna anser inte att orsaken till läs- och skrivsvårigheterna ska avgöra om en elev 

får tillgång till alternativa verktyg. De uttrycker tydligt ett kritiskt perspektiv i synen på 

att diagnoser inte får styra tillgången. Samtidigt har lärarna olika erfarenheter av vad 

som i praktiken styr vilka elever som får tillgång till en dator på skolan. Läraren i 

årskurs 8 ser att diagnoser styr, medan specialpedagogen i årskurs 9 inte kan se att det 

har betydelse i praktiken.  

 

De två eleverna gav bilden av att ha olika hög motivation till att använda den egna 

bärbara datorn. Detta skulle kunna kopplas till elevernas skilda känslor av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet vid användandet av datorn. Eleven i 

årskurs 8 gav uttryck för ett lägre KASAM än eleven i årskurs 9. Båda lärarna uttryckte 

en mycket positiv attityd och hög motivation till att använda verktygen, samtidigt som 

läraren i årskurs 8 talar mer om hinder och begränsningar än läraren i årskurs 9 gör. Den 

negativa attityd till verktygen som L8 beskriver att eleverna i årskurs 8 har märks 

tydligt hos E8, medan den positiva attityd SP9 beskriver att eleverna i årskurs 9 har 

även avspeglas i det E9 berättar. 

 

Att motivation är en grundläggande förutsättning för lärandet framgår tydligt från 

samtliga informanter. Samtliga informanter utom eleven i årskurs 8 berättar om hur 

alternativa verktyg har visat sig öka motivationen att framförallt skriva.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter hade inställningen att tidig insättning av 

alternativa verktyg är att föredra. Fördelar med tidig insättning som nämns är bibehållen 

motivation till skolarbetet genom att verktygen underlättar och låter eleven lyckas, att 

eleven inte blir utpekad på högstadiet genom att använda verktygen, att elever i läs- och 

skrivsvårigheter inte får extra arbetsbelastning på högstadiet genom att lägga energi på 

att lära sig hantera datorn och programmen. 

 

Både eleven och läraren i årskurs 8 talar om hur brister i utrustningen påverkan 

användandet negativt, medan de övriga informanterna inte har stött på hinder av det 

slaget. Läraren i årskurs 8 nämner även brist på tid som en negativ faktor. 

 

Eleverna använder verktygen i klassrumsmiljön tillsammans med den övriga klassen. 

Eleverna befinner sig fysiskt inkluderade, men beskriver olika känslor av hur 

inkluderade de känner sig. Eleven i årskurs 8 beskriver känslor av utanförskap och 

exkludering medan eleven i årskurs 9 ger intrycket av att vara mycket tillfreds med 

situationen och känner sig inkluderad. Lärarna ser de alternativa verktygen som en väg 

att tillgänglighetsanpassa undervisningen.  

 

De flesta informanter ser mycket tydliga samband mellan användandet av datorn och 

ökad måluppfyllelse för samtliga elever. De är eniga om att eleverna producerar texter 

på en högre nivå än om de hade använt papper och penna.  Eleven i årskurs 8 vet att 

lärarna ser framsteg och att datorn hjälper henne, även om hon inte ser det själv.  
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En sammanfattning av informanternas tankar om hur den bästa av världar skulle kunna 

se ut kan beskrivas enligt nedan: 

- Så fort en lärare ser att en elev har svårigheter ska alternativa verktyg övervägas. 

- Lärare borde ta reda på elevernas olika lärstilar tidigt. 

- Med hjälp av alternativa verktyg och andra individualiserade anpassningar 

skulle man tidigare kunna hjälpa elever som riskerar att tappa motivationen.  

- Alla elever på högstadiet skulle behöva ha en egen dator.  
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7   Diskussion och slutsatser 

7.1 Resultatdiskussion 

Jag vill lyfta fram synen på verktyg i vår samtid. Någonting som man kan fundera på är 

hur användandet av alternativa verktyg kan komma att påverka provsituationer och 

bedömning av elevernas kunskaper. Att på prov förhöra utantillkunskaper utan att få 

tillgång till de verktyg som samhället faktiskt består av kan tyckas vara ett märkligt sätt 

att utvärdera kunskaper i vår digitala tid (Säljö, 2008). På arbetsmarknaden efterfrågas 

inte den information en person har vid en speciell tidpunkt i sitt eget huvud. I stället 

efterfrågas en rad sociala, kognitiva och manuella färdigheter och förmågor, i detta 

ingår att t.ex. kunna behärska olika verktyg. Vad säger egentligen skolans prov om 

elevens kreativitet, förmåga att analysera och ta reda på saker som är viktiga för vår 

samtid? (Säljö, 2008). Den inledande skrivträningen i skolan har av tradition inletts med 

papper och penna. Jonsson (2008) tror inte att det är helt osannolikt att detta kommer att 

ske framför tangentbordet i framtiden, med tanke på att den handskrivna texten blir 

alltmer sällsynt i vårt samhälle. På skolor där användandet av alternativa verktyg är lågt 

önskar jag att resultatet av denna studie bidrar till att öka den positiva attityden till att 

använda de verktyg vår samtid erbjuder. 

Då det handlar om extra anpassningar och särskilt stöd är de resursfördelningsprinciper 

som råder på en skola avgörande för vem som får tillgång till, i det här fallet alternativa 

verktyg. I den här studien får jag bilden av att det på en och samma skola råder olika 

åsikter eller traditioner kring resursfördelningsprinciperna till elever i läs- och 

skrivsvårigheter. L8 upplevde att diagnoser får styra resursfördelningen i högre grad än 

SP9 upplevde att de gjorde. Att låta orsaken till läs- och skrivsvårigheterna styra vem 

som tilldelas resurser är inte tillåtet, ändå händer det på skolor idag. 

Studier visar att rektorer och klasslärare har olika förväntningar på om specialpedagoger 

ska arbeta i eller utanför klassrummet med barn i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 

2013, Jonsson, 2010). Den här studien visar att eleverna sitter och arbetar i 

klassrumsmiljön, men är man inkluderad bara för att man sitter i samma rum som de 

andra? De två eleverna arbetade båda tillsammans med klassen men hade vitt skilda 

känslor inför att använda verktyget där. E9 uttrycker tydligt att var man sitter inte spelar 

så stor roll. Studien visar att det kan finnas en fara i att likställa inkludering med att 

elever sitter fysiskt i klassrumsmiljön. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det som 

SP9 talar om, att attityden är a och o. Kanske borde man fokusera mer på 

attitydförändringar som är en djupare förändring, än ytliga förändringar som var eleven 

sitter och arbetar. Styrdokument och konventioner är tydliga med målet att alla elever 

ska undervisas i samma klassrum så långt det går. Denna studie har väckt nya frågor hos 

mig och nyanserat begreppet inkludering. Kanske är det egna och andras attityder som 

är mest avgörande för att få känslan av att vara delaktig och inkluderad i ett socialt 

sammanhang, och inte var eleven sitter och arbetar? I stället för att fokusera på var 
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eleverna sitter borde man lägga energin på att sprida positiva attityder till olikheter, 

funktionshinder och alternativa verktyg! 

 

Om det nu är inkludering i de ordinarie skolorna vi ska sträva mot kan man fundera på 

hur alla skola ska kunna ha hög kompetens vad gäller specialpedagogik. 

Salamancadeklarationen uttrycker tydligt att det är i de reguljära skolorna som elever i 

behov av särskilt stöd uppnår de bästa inlärningsresultaten och delaktigheten i samhället 

(Svenska Unescorådet, 2006). Men i bakgrunden i denna rapport beskrivs även exempel 

på segregerade specialskolor/program där erfarenheterna varit goda vad gäller ökad 

tillgänglighet, lärarnas kompetens, tillgång till utrustning och individualisering av 

undervisningen (Föhrer & Magnusson, 2003). Man kan fundera på hur den inkluderande 

skolan ska kunna erbjuda eleverna en undervisning av lika god kvalitét som vissa 

segregerade lösningar har påvisat. På vilka sätt skulle det kunna vara möjligt?  

7.1.1 Studiens relevans för speciallärare 

Genom att i en fallstudie som denna gå på djupet och verkligen lyssna på eleverna tror 

jag att man kan få syn på vilka kärnfrågor vi som pedagoger bör koncentrera oss på. Jag 

hoppas att studien kan bidra till att pedagoger, rektorer och förvaltning ser vikten av att 

alternativa verktyg introduceras i ett tidigt skede för eleverna i skolan. Jag tycker att 

studien leder fram till några viktiga frågor som en speciallärare bör ställa sig i mötet 

med elever i läs- och skrivsvårigheter. På vilket sätt skulle alternativa verktyg kunna 

underlätta lärandet för eleven? På vilket sätt introduceras alternativa verktyg redan i 

lågstadiet på ett naturligt sätt för alla elever? På vilket sätt påverkar pedagogernas 

attityder till verktygen och olikheter elevernas attityder, motivation och känsla av att 

vara inkluderad? Jag önskar att studien kan bidra till att samtalen om attityder, 

motivation och känsla av sammanhang i högre grad lyfts fram i arbetslagen. Eftersom 

det inte finns tydliga nationella riktlinjer om hur en speciallärare ska arbeta (SFS 

2010:800) kan förväntningar på den enskilda skolan bli styrande i hur det 

specialpedagogiska stödet ser ut. En speciallärare behöver vara insatt i förordningar, 

lagar och styrdokument som reglerar elevernas rättigheter och utgå från det vid 

resursfördelning och valet av arbetssätt. Lindqvist (2013) studie visade att 

klass/ämneslärare i mycket hög grad förväntar sig att det specialpedagogiska stödet ska 

ske utanför den ordinarie undervisningen i klassrummet. Samarbetet med klasslärarna 

blir i och med detta mycket viktigt för att tillgänglighetsanpassning i klassrumsmiljön 

ska kunna förverkligas. 

7.1.2. Vidare forskning 

Eftersom underlaget i studien är så tunt hade jag önskat att en liknande studie kunde 

göras men i större skala. Syftet med en sådan studie hade varit att ta reda på om dessa 

resultat även stämmer överens med en större grupp informanter, både lärare och elever. 

Förhoppningsvis hade man då kunnat uttala sig säkrare om hur de olika 

påverkansfaktorerna kan beröra varandra, och dra säkrare slutsatser för att öka 

förståelsen kring det.  

 



 

35 

 

Jag har hittat ett fåtal studier som visar på samband mellan alternativa verktyg och ökad 

tillgänglighet/inkludering, men desto fler som bekräftar att alternativa verktyg och ökad 

måluppfyllelse har ett samband. Även den här studien visar på en stark koppling mellan 

alternativa verktyg och ökad måluppfyllelse, medan aspekterna tillgänglighet och 

inkludering i den här studien har skapat fler frågor än svar hos mig. Det vore spännande 

att vidare ta reda på mer om hur elever under åren innan gymnasiet upplever känslan av 

inkludering i förhållande till användandet av alternativa verktyg i klassrumsmiljön. 

7.2 Metoddiskussion  

Eftersom jag har använt mig av två metoder för att få en mer heltäckande bild stärker 

det studiens validitet. Jag har kunnat jämföra informanternas svar med det som 

observationen visade. Jag har strävat mot att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

resultaten efter bästa förmåga (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I rapporteringen ska enskilda personer inte kunna identifieras. Därför har jag försökt 

vara medveten om att detaljerad data kan medföra en risk att deltagande personer kan 

identifieras trots att de inte nämns vid namn (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 

Detta är av särskild vikt då det gäller individer som lätt kan kännas igen 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilket kan gälla elever i läs- och skrivsvårigheter som 

använder alternativa verktyg i klassrumsmiljön. Det ges en mycket knapphändig 

information om skolan, klasserna och informanterna. Jag har försökt vara noggrann med 

vilken data jag presenterar och vilken information som inte bör delges exempelvis 

kollegor i mitt fortsatta arbete i rektorsområdet. Studien refererar till en elevhälsoplan 

för läsåret 2013/14 och skolnämndens mål i X-kommun. Jag har valt att inte ge mer 

detaljerad information om dessa referenser för att undvika att röja informanternas 

identitet. Jag bedömer att dessa åtgärder för att leva upp till konfidentialitetskravet inte 

är till någon nackdel för resultatet av studien.  

 

Jag kunde se både för- och nackdelar med att jag gjorde studien på en plats där jag till 

viss del är ett känt ansikte. En fördel kunde vara att jag lättare kunde få kontakt med 

informanter och få deras samtycke eftersom jag inte är en helt okänd person som 

kommer in i verksamheten. Av samma anledning kunde arbetet med att förankra studien 

på lärar- och ledningsnivå bli smidigare (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). En 

nackdel kunde vara att jag i min roll under både observationer och intervjuer hade en 

viss förförståelse som kunde riskera att min objektivitet minskade. Min personliga 

koppling till problemområdet och undersökningsplatsen försökte jag hantera under 

arbetets gång genom att vara medveten om att det kunde påverka studien (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). I studien fokuserade jag på framgångsfaktorer där min egen 

förförståelse var mindre än vad gäller hinder för användandet. Jag har redogjort för hur 

delfrågorna till observationerna och intervjuguiden kom till och hur de svarar på syfte 

och forskningsfrågor. Hur materialet samlas in, analyseras och tolkas finns beskrivet i 

detalj. Delfrågor och intervjuguide finns som bilagor till rapporten.  
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En brist i studien som sänker reliabiliteten är att endast jag själv har tolkat och 

kategoriserat materialet. Om fler bedömare hade gjort liknande tolkningar hade det 

stärkt studiens reliabilitet (Stukat, 2011). Vid tolkningen av resultaten görs en koppling 

till elevernas känsla av sammanhang (KASAM) i den specifika kontexten. Eleverna 

använde inte själva begreppet utan graden av KASAM var en tolkning utifrån 

informanternas uttalanden. Att med säkerhet veta om en individ har ett högt eller lågt 

KASAM är förstås väldigt svårt att uttala sig om. De enda tolkningarna som är möjliga 

att göra är att informanternas svar tyder på en känsla av att tillvaron är begriplig, 

hanterbar och meningsfull i förhållande till användandet av de alternativa verktygen. 

Här bör även tilläggas att på vilket sätt olika påverkansfaktorer interagerar är mycket 

komplext och därmed svårt att dra några säkra slutsatser om. Generaliseringar är 

överlag svårt att göra i en fallstudie eftersom den ger en djupkunskap om ett visst 

fenomen. Jag har redogjort detaljerat för hur insamling av empiri har genomförts, vilket 

kan stärka reliabiliteten. Jag har strävat mot att på ett noggrant sätt beskriva hur 

tolkningsprocessen har gått till (Stukat, 2011).  

 

Hur ärliga personerna i studien är påverkar validiteten (Stukat, 2011). Jag har inte låtit 

informanterna läsa igenom mina tolkningar vilket hade kunnat stärka validiteten. Jag 

valde att inte informera lärare och elever om forskningsfrågorna i detalj innan 

observationerna. Jag bedömde att för mycket information kunde påverka validiteten 

negativt i den meningen att vetskapen om vad jag observerade skulle kunna påverka alla 

i klassrummet och situationen hade blivit mindre autentisk. Under insamling av 

materialet försökte jag skapa en förtroendefull relation med informanterna för att kunna 

få så ärliga svar som möjligt under intervjuerna. Ändå får man räkna med att inte få helt 

ärliga svar (Stukat, 2011). Att göra väldigt medvetna urval utifrån bestämda kriterier, 

som i den här studien, kan bidra till att den externa validiteten blir tvivelaktig (Bryman, 

2008). 

 

Undersökningsgruppen var liten vilket gör relaterbarheten låg. Å andra sidan stämde 

eleverna väl in på de kriterier jag hade satt upp, vilket kan underlätta om man vill 

genomföra en liknande studie att kunna jämföra med. 

 

Jag kan se både för- och nackdelar med att vid observationen ha färdiga delfrågor att 

fokusera på. Fördelen är att det ger den som observerar en fokusering i klassrummet där 

det kan finnas ett stort händelseflöde under ett arbetspass. En nackdel kan vara att man 

missar viktig information som hör till syftet, som inte delfrågorna berör. Min 

förförståelse kan begränsa mitt synfält vid observationen på ett negativt sätt för 

resultatet (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013) 

 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att forskningens oberoende kan hotas från olika 

håll. I den här studien ser jag ett flertal faktorer som kunde påverka mig att vilja bortse 

från vissa resultat och betona andra. Det skulle kunna vara min egen vilja att komma 

fram till resultat som tydligt visar på ny kunskap som skulle kunna komma skolan till 

gagn.  Det fanns en risk att jag identifierade mig så starkt med någon av informanterna 
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att min objektivitet hotades, eller att informanten var så mån om att svara eller agera på 

ett sådant sätt som den trodde kunde bli till fördel för studien. För att undvika detta och 

liknande situationer försökte jag hitta en balans mellan vänskap och professionell 

distans i förhållande till informanterna (Kvale & Brinkman, 2009) samt att vara vaksam 

på hur informanterna och jag kunde påverka varandra. Min studie har inga 

kommersiella intressen vilket stärker den etiska kvalitén och minskade påverkan på mig 

som intervjuare. 
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    Bilaga 1 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i studie om alternativa verktyg i skolan. 

 

 

 

Hej 

 

Jag heter Tina Hjerne och studerar till speciallärare på Umeå universitet. Under 

höstterminen 2014 skriver jag en examensuppsats och kommer därför att göra en 

undersökning i grundskolan. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur alternativa verktyg används för elever i 

läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. Exempel på alternativa verktyg kan vara 

talsyntes, rättstavningsprogram och Daisyspelare. De alternativa verktygen kan fungera 

som kompensatoriskt stöd för eleverna vid läsning och skrivning.  

Jag skulle vilja intervjua några elever på högstadiet som kan berätta om hur 

användandet fungerar. För att komplettera intervjuerna kommer jag även att genomföra 

observationer i klassrumsmiljön för att få en mer heltäckande bild av användandet.  

De uppgifter som samlas in kommer inte att användas för något annat syfte än till just 

denna studie. Allt material som samlats in som anteckningar och inspelat ljud förstörs 

när studien är slutförd. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och data kommer 

att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Resultaten kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Umeå universitet inom speciallärarprogrammet. 

Deltagandet i studien är givetvis frivilligt och eleven har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst utan närmare motivering. 

Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkommen att kontakta mig. 

 

Hälsningar  

 

 

 

Tina Hjerne 

Speciallärarprogrammet 

Umeå universitet 

070 / 633 83 72 

tina.hjerne@gmail.com 
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Samtycke till att eleven deltar i studien: 

 

 

Elevens namn: ___________________________________________________ Klass: ______________________ 

 

 

___________________________________________                                 

                         Ort och datum 

 

 

 ___________________________________________             ___________________________________________ 

                     Målsmans underskrift                                                             Målsmans underskrift 
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           Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

 

På vilket sätt används alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter i 

klassrumsmiljön åren innan övergången till gymnasiet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställningar Observation Observationseffekter 

Vilka alternativa verktyg 

används? 

 

 

 

  

När/till vilka arbetsuppgifter 

används verktygen under 

lektionerna? 

 

 

  

Var används de? 

 

 

 

 

  

Hur används de? 
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                  Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Alternativa verktyg 

  

- Vilka alternativa verktyg använder du/eleverna?  

 

- När använder du/de dem? 

 

- När började du/de använda dem?  

 

- Var du/de van vid verktygen sedan tidigare? 

 

- Vilka har orsaken varit till att du/eleverna börjat använda verktygen? 

 

- Vilka är kriterierna för att en elev ska få tillgång till verktygen?  

 

 

Påverkansfaktorer  

 

- När fungerar det bra? Vad fungerar bäst? 

 

- Vad tror du krävs/vad är avgörande för att de ska fungera bra? 

Framgångsfaktorer. Ge exempel på egna erfarenheter av framgångsfaktorer. 

 

- Har du varit med om att det inte fungerar bra, vilka hinder kan du se? 

 

 

- När tycker du att insättning av verktygen borde ske? Varför? Är du själv nöjd 

med tiden du började, eller hade du behövt det tidigare i skolan? 

 

 

Tillgänglighet 

 

 

- Hur upplever du/eleverna att använda datorn i klassrummet? 

 

- På vilka sätt upplever du att verktygen kan öka tillgängligheten i klassrummet 

för dig? Hur hade det varit utan? 

 

- Hur ser du på betydelsen av att du/eleverna kan arbeta i gruppen jämfört med att 

gå ut och få stöd? 
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Måluppfyllelse 

 

- Kan verktygen hjälpa dig/eleverna att nå ökad måluppfyllelse i de olika ämnena? 

 

- Hur upplever du att alternativa verktyg har stärkt din/elevernas förmåga att läsa 

och skriva i klassrummet? 

 

- Hur upplever du att det hade varit utan dem? 

 

 

I den bästa av världar… 

 

- I den bästa av världar, hur skulle du önska att det fungerade med alternativa 

verktyg i skolan för dig och för alla elever?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litter  
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