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Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate how two students at intermediate level in reading and 

writing disabilities and two special education teachers perceive the use of assistive tools in school. 

The questions used to answer the purpose was how assistive tools are used based on students´ 

perceptions, the purposes for which assistive tools are used based on special education teachers´ 

perceptions, what opportunities and/or barriers pupils and special education teachers experiences 

with assistive tools and how it works when assistive tools are implemented based on students´ and 

special education teachers´ perceptions. Data were collected by interviews. The results show that the 

assistive tools are mainly used for writing assignments and to “read-with-ears”, primarily to facilitate 

the learning process in the classroom. Assistive tools may also have a positive effect on students´ 

motivation. However, it is important that the assistive tools are modern – it can be crucial for their 

use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Tekniskt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, motivation, 
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Förord 
 

 

Vi tvingar inte rörelsehindrade hoppa bock i gymnastiksalen. Vi ger 

dem en anpassad gymnastikundervisning. På samma sätt kan vi idag, 

som ett naturligt inslag i all undervisning, ge elever med läs- och 

skrivsvårigheter anpassade läromedel och tekniska hjälpmedel, så att 

de får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.  

(Lundgren & Ohlis, 2003, s. 59) 
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1 Inledning 

I vår kultur har skriftspråket en central plats; att kunna läsa och skriva är av stor vikt, till 

och med en förutsättning, för att kunna delta fullt ut i vårt demokratiska samhälle. Barns 

resa mot att behärska skriftspråket kan se väldigt olika ut och det kan också innebära 

stora svårigheter (Liberg, 2010). Skolan har många uppgifter, två av dem är att lära barn 

att läsa och skriva. Något som sker oproblematiskt för de flesta eleverna, medan det för 

andra kan uppstå hinder på vägen för att utveckla dessa förmågor (Häggström, 2010). 

Verksamheten i skolan är kopplad till olika styrdokument; Skollagen (SFS 2010.800) är 

väldigt tydlig med att elever ska ges alla möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper och 

färdigheter, att skolan ska anpassa undervisningen utifrån elevens behov samt att eleven 

också har rätt till särskilt stöd om det behövs för att nå de lägsta kunskapskraven, vilket 

i första hand ska ges inom klassens ram. I skolan arbetar olika professioner, däribland 

speciallärare och specialpedagoger, vars yrkesroller till största delen handlar om att 

stötta de elever som är i behov av särskilt stöd. I den kommun jag utför studien i har de 

två yrkesrollerna i stort sett liknande arbetsuppgifter; att undervisa och stötta elever i 

behov av stöd. Av den anledningen används genomgående begreppet speciallärare i 

denna studie.  

 

För lässvaga elever är det mycket viktigt med tidig identifiering av svårigheterna för att 

kunna sätta in tidiga och adekvata stödåtgärder (Høien & Lundberg, 2013). Stödet kan 

handla om läsrelaterad träning eller åtgärder för att kompensera för den bristande läs- 

och skrivförmågan, till exempel alternativa verktyg (rättstavningsprogram, talsyntes, 

ljudfiler, dator, pekplatta med mera) (Myrberg, 2007). Läsrelaterad träning kan också 

ske via en dator, ett verktyg vars användningsområde har ökat markant det senaste 

decenniet. Något som har visat sig ge goda effekter vid läs- och skrivsvårigheter, inte 

minst beroende på att den kan vara en motivationshöjare av stora mått. Däremot finns 

det inte tillräcklig forskning om effekterna av datorstöd, då syftet är att kompensera och 

stödja läs- och skrivförmågor (Myrberg, 2007). Detta ligger i linje med vad Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014) har uppmärksammat vad gäller 

alternativa verktyg, där dator ingår. 

 

I den här studien har jag valt att rikta in mig på elever i läs- och skrivsvårigheter. Läs- 

och skrivsvårigheter är av övergripande karaktär och kan ha många olika orsaker 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], 2014d). Med läs- och skrivsvårigheter 

menar jag i den här studien elever som behöver någon form av särskilt stöd för att 

komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Jag har funnit flera studier som undersöker 

vuxnas eller ungdomars uppfattningar om alternativa verktyg, men inte så många som 

rör barn i yngre skolåldern. Det har gjort mig nyfiken på vilka tankar de barn har, som 

inte har så lång erfarenhet av skolans värld och som har fått tillgång till alternativa 

verktyg på grund av att de är i läs- och skrivsvårigheter. Jag vill undersöka hur dessa 

verktyg fungerar för dem. Jag har en hypotes om att användningen av alternativa 

verktyg viktar över åt kompensation och att det påverkar annan form av lästräning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur två elever på mellanstadiet i läs- och skrivsvårigheter och två 

speciallärare upplever användningen av alternativa verktyg (till exempel 

rättstavningsprogram, talsyntes, ljudfiler, dator, pekplatta) i skolarbetet.  

  

 Hur används alternativa verktyg utifrån elevernas uppfattningar?  

 I vilka syften används alternativa verktyg utifrån speciallärarnas uppfattningar? 

 Vilka möjligheter och/eller hinder upplever eleverna och speciallärarna med 

alternativa verktyg? 

 Hur går det till när alternativa verktyg implementeras utifrån elevernas och 

speciallärarnas uppfattningar? 
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2 Styrdokument 

Det finns ett antal, både internationella och nationella, styrdokument som skolan har att 

följa. I det följande ges en översikt över de styrdokument som har relevans för läs- och 

skrivsvårigheter och elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. 

  

Som medlem i den internationella organisationen FN har Sverige förbundit sig att följa 

ett antal internationella beslut som rör utbildning och barns rättigheter. Unesco och 

Unicef är två organ som är kopplade till FN: 

 I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) har Unesco skrivit att 

barnen ska få information om sin egen kunskapsutveckling, genom att 

kartläggning av kunskapsutvecklingen sker som en naturlig del i 

undervisningen, vilket också är nödvändigt för att rätt stöd ska kunna sättas in. 

Vidare nämns att barn i behov av särskilt stöd också ska erbjudas kontinuerligt 

stöd, i första hand i klassrummet. Dessutom ska tillgång till lämpligt tekniskt 

stöd finnas och användas för att öka barnens möjligheter att utvecklas i skolan.  

 I Barnkonventionen (UNICEF, 1989) har UNICEF skrivit att hänsyn ska tas till 

barnens åsikter i frågor som rör dem, utifrån ålder och mognad, och att 

undervisningen ska ge barnen möjligheter att utvecklas så långt som möjligt, när 

det gäller ”… personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” (Artikel 29). 

 

I inledningen nämndes Skollagen (SFS 2010.800) som ett styrdokument skolan ska 

följa. Ett annat dokument på den nationella arenan som skolan har att förhålla sig till är: 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011). I den nämns elevens delaktighet som en viktig komponent för att eleven 

ska utveckla ansvar och inflytande över sin utbildning, vilket bygger på att 

eleven fortlöpande ges information i frågor som rör dem, utifrån ålder och 

mognad. Vidare nämns att undervisningen ska ta hänsyn till och utgå ifrån ”… 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (s. 8) samt att 

de elever som är i behov av särskilt stöd ska få det. Den moderna tekniken har 

också kommit in i läroplanen, eftersom alla elever ska kunna behärska 

användningen av den ”… som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (s. 14). Datorer och andra hjälpmedel nämns också som 

exempel på utrustning som ska finnas i skolans arbetsmiljö för att eleverna 

självständigt ska ”… kunna söka och utveckla kunskaper” (s. 18). Dessutom 

nämns att rektor ansvarar för att ”… personalen får den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (s. 19). 

 

Styrdokumenten genomsyras av att eleven ska vara i fokus; undervisningen ska utgå 

ifrån dennes förutsättningar och stöd/särskilt stöd ska ges vid behov utifrån ett 

inkluderande synsätt – i första hand inom klassens ram. Dessutom värnas det om 

elevens delaktighet i frågor som rör den egna utbildningen. Till sist märks en samsyn 

kring den moderna tekniken som ett verktyg att använda i skolan. 
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3 Forskningsbakgrund 

I det följande presenteras studiens teoretiska inramning: Bearbetning av fakta och 

tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter samt alternativa verktyg; beskrivning av 

ett antal verktyg, dess effekter, användningsområden och implementering. 

3.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Vi behöver bara se oss om i vår omgivning för att inse att vi människor är unika 

individer med olika fallenhet och intressen. Några springer snabbt, några har lätt för att 

lära sig spela gitarr, medan andra med lätthet kan göra avancerade matematiska 

uträkningar. På samma sätt är det med läs- och skrivförmågor; de skiljer sig åt. En 

vedertagen förklaring vad läsning innebär beskrivs via Tunmer och Goughs (1986) 

modell, som döpts till ”The simple view of reading”, översatt till svenska L = A x F. 

Modellen utgår ifrån att läsförmågan (L) är kopplad till samspelet mellan avkodning (A) 

och förståelse (F), där båda är lika nödvändiga faktorer. Om en individ har en god 

avkodningsförmåga, men en svag språkförståelse påverkar det läsförmågan negativt. 

Läsförmågan påverkas också negativt om språkförståelsen är god, men 

avkodningsförmågan är svag eller outvecklad. Termen avkodning kan behöva 

förtydligas: ”Avkodning är läsningens tekniska sida, där det handlar om att utnyttja 

skriftspråkets princip eller kod för att komma fram till vilket ord som står skrivet” 

(Høien & Lundberg, 2013, s. 14).  

 

Elever är individer och har därmed olika förutsättningar, vilket för med sig att 

individuella faktorer påverkar läsningen högst påtagligt (Heimann & Gustafsson, 2009). 

Det belyser det faktum att det inte finns en gemensam nämnare till varför en elev är i 

läs- och skrivsvårigheter. Däremot antyder begreppet läs- och skrivsvårigheter att det 

handlar om svårigheter att tillägna sig skriftspråket och det är en gemensam nämnare för 

dessa individer. Jacobsson (2006) har skapat en visuell modell, som beskriver dessa 

möjliga orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figur 1. Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter. 
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Det kan behövas så mycket som flera tusen timmars träning för att utveckla läs- och 

skrivfärdigheter (Myrberg, 2007). Eftersom motivation är en stark framgångsfaktor för 

att lärande ska ske (Hattie, 2009), innebär det att elever i läs- och skrivsvårigheters 

motivation får betydelse för deras utveckling av läs- och skrivfärdigheter. Utifrån det 

perspektivet är det viktigt att de vuxna så tidigt som möjligt uppmärksammar yngre 

elevers signaler på att de inte trivs i skolan, då det kan bero på att de i jämförelse med 

sina klasskamrater upplever sig dumma och att det inte är någon idé att ens försöka lära 

sig. Uppgivenheten påverkar motivationen negativt (Föhrer & Magnusson, 2003).  

 

3.2 Alternativa verktyg 

Alternativa verktyg kan ha två funktioner, som pedagogiska lärverktyg i 

lärandesituationer (träning) och som verktyg som kompenserar en förmåga (Myrberg, 

2007). Begreppet alternativa verktyg är ett vedertaget samlingsnamn på dessa verktyg 

idag, vilket ersätter äldre benämningar som kompensatoriska hjälpmedel, tekniska 

hjälpmedel med flera. Några aktörer inom fältet (SPSM, 2014a; Svenska 

Dyslexiföreningen, 2014) påpekar att det finns en stor skillnad i innebörden, eftersom 

de äldre benämningarna utgår från att det är individen som är bäraren av det som ska 

kompenseras, istället för att utgå ifrån att det är i en specifik miljö svårigheterna 

uppstår. Det finns kritik mot begreppet alternativa verktyg, att det är otydligt, eftersom 

det inte klart framgår vilken avsikten är med verktygen och för vem de är alternativa 

(Svensson, 2012). Det engelska uttrycket assistive technology, som översatt till svenska 

blir assisterande teknik, signalerar avsikten mycket tydligare, då det utgår från behov 

och på så sätt undviks att verktygen kopplas till förmågor eller särskilda grupper – de 

kan användas av alla (Svensson, 2012). Tidsenliga lärverktyg (Skolverket, 2013b) och 

digitala lärverktyg (SPSM, 2014b) är ytterligare benämningar, som signalerar att det är 

verktyg som är till för och kan användas av alla. I denna studie används genomgående 

begreppet alternativa verktyg, eftersom det är det vedertagna samlingsnamnet på dessa 

verktyg idag.  

 

Här följer en kort redogörelse av de vanligaste alternativa verktygen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i skolan (SPSM, 2014a): 

 

App (applikation) är ett program som installeras i en dator, pekplatta eller mobil. 

Programmet kan syfta till träning eller kompensation av en svårighet, till exempel 

uppläsning av E-böcker eller annan text (via talsyntes) och specifika rättstavnings-

program. 

Datorer kan, med hjälp av olika pedagogiska program och programvaror, både 

användas till att träna läs- och skrivfärdigheter och som kompensation vid läs- och 

skrivsvårigheter, genom att till exempel underlätta skrivande och till att ”läsa med 

öronen”. 

Datorkanonprojektor (kanon) är en projektor som kopplas till en dator för 

storbildsvisning av det som syns på dataskärmen. 



10 

E-böcker är böcker i digital form, som går att lyssna på i dator, mobil och läs-

/pekplattor. Ibland med både text och ljud. 

Interaktiv skrivtavla (smartboard) kan beskrivas som en upplyst whiteboard som är 

kopplad till en dator. Den kan användas till att presentera information och för att träna, 

då det går att skriva direkt på den med fingrarna eller en speciell penna. 

Läsplatta kan bara användas till att läsa digitala böcker eller andra textdokument. 

Mobiltelefon kan med hjälp av olika appar och programvaror fungera som ett alternativt 

verktyg på samma sätt som en dator. 

Ordböcker och lexikon finns i digital form. Några kan korrigera stavfel och hitta rätt 

ord, även om det är felstavat, och lägga in ord i dokument. 

Pekplatta (surfplatta, iPad) är en liten dator, som styrs av fingrarna genom att peka på 

skärmen. Tillsammans med appar kan den användas på många olika sätt som ett 

pedagogiskt lärverktyg, till exempel omvandla text till tal och tvärtom. 

Skanner och OCR-program; en skanner kan beskrivas som en kopieringsmaskin som 

fotograferar av en text till en digital bild. Via ett OCR-program omvandlas bilden till en 

textfil, som sedan kan läsas upp med hjälp av en talsyntes. 

Stavningskontroll är ett rättstavningsprogram, som är speciellt anpassat för personer 

med läs- och skrivsvårigheter. I dessa sätts felstavade ord in i ett sammanhang i 

exempelmeningar, där det felstavade ordet finns med utifrån olika betydelser. 

Talsyntes är ett program som läser upp skriven text. 

 

3.2.1 Alternativa verktyg och läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv att se på lärande, har omvärlden och den kultur en 

människa befinner sig i en stor betydelse för på vilket sätt lärande och utveckling sker 

(Säljö, 2000). Språket är centralt i detta perspektiv, både intellektuella och praktiska 

redskap utvecklas och förs vidare via kommunikationen mellan människor. De praktiska 

redskapen utvecklas i förhållande till intellektuella problem för att lösa dem och på så 

sätt kompenseras människans tillkortakommanden. Utifrån detta perspektiv avstannar 

inte utvecklingen av praktiska redskap (Säljö, 2000). Eftersom den här studien handlar 

om elever i läs- och skrivsvårigheter som använder alternativa verktyg, kan dessa ses 

som en form av praktiska redskap för att kompensera och lösa olika problem/svårigheter 

inom läsning och skrivning. Detta motiverar vikten av att granska hur de alternativa 

verktygen kan stötta dessa elever. 

 

Förebygga, träna och kompensera  

När en elev har uppmärksammats vara i läs- och skrivsvårigheter kan en möjlig 

insats/åtgärd i skolan vara implementering av alternativa verktyg, vilket flera studier har 

visat ge positiva effekter hos eleven. Alternativa verktyg används då utifrån olika 

syften; förebygga, träna och/eller kompensera.  
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Flera studier har uppmärksammat att det med elevens stigande ålder bör vikta allt mer 

mot kompensation. Svensson (2012, s.5) hänvisar till Jacobsons (i Jacobson och 

Svensson, 2007) åtgärdsmodell, som lyfter fram vikten av att alla barn från förskolan till 

årskurs ett får tillgång till alternativa verktyg både i syfte att förebygga och stötta 

läsinlärningsprocessen, men också för att eleverna ska bli vana vid dessa verktyg och på 

så sätt förhindra att de elever som hamnar i läs- och skrivsvårigheter känner sig illa till 

mods: 

 

Figur 2. Modell över inriktning av åtgärder utifrån ålder för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Fler studier har uppmärksammat vikten av att elever tidigt får tillgång till alternativa 

verktyg samt att träning och kompensation är intimt förknippade, då positiva 

pedagogiska effekter på både läsning och skrivning uppmärksammats hos eleverna vid 

kompensation (Damsby, 2008; Higgins & Raskind, 2000). Tangentbordsträning 

kombinerat med talsyntesprogram är ett praktiskt exempel på detta, vilket speciellt 

gynnar de elever som är i läs- och skrivsvårigheter trots att de har tränat mycket 

(Damsby, 2008). Tidig tillgång till alternativa verktyg innebär att eleven på ett 

självständigt sätt får tillgång till samma kunskaper som alla andra, men för att det ska 

fungera krävs träning i sig (Sämfors, 2009).  

 

Alternativa verktygs inverkan på eleven 

Förutom positiva effekter på läsförmågan, genom användning av datoriserade 

träningsprogram (Fäldt, Gustafsson, Tjus, Heimann och Svensson, 2013; Myrberg, 

2007), kan även motivationen påverkas positivt. Det beror på att det blir lustfyllt, bland 

annat genom att kunskaper kan inhämtas genom att ”läsa med öronen” och att 

stavningsprogram kan användas vid skrivning (Föhrer & Magnusson, 2003; Lundgren 

& Ohlis, 2003). En ytterligare motivationsfaktor är att användningen av datorprogram 

ger direkt feedback på elevens läsning och skrivning, utan att det uppmärksammas av 

varken klasskamrater eller lärare. Följderna av detta kan bli att eleven arbetar mer med 

sina svårigheter, till och med passerar gränsen för sin egen förmåga och då skapas 

  

7-9 och  

gymnasiet 

    

Förebygga Kompensera Träna/öva 

Läs- och skrivsvårigheter 

Åtgärdsfokus beroende på elevens ålder 

Grundskolans år  

7-9 och  

gymnasiet 

KOMPENSERA 

Grundskolans  

år 2-6 

TRÄNA/ÖVA 

Förskolan och  

grundskolans  

år 1  

FÖREBYGGA 

Träna/öva - Kompensera Förebygga – Kompensera 

 

 

 

Förebygga - Träna/öva 



12 

möjligheter till att träningen blir mer kontinuerlig (Høien & Lundberg, 2013; Lundgren 

& Ohlis, 2003; Myrberg, 2007). Även positiva effekter på elevernas självständighet och 

förmåga att utföra läs- och skrivuppgifter har uppmärksammats (Damsby, 2007). 

Förutom att självkänslan och förmågan att ta initiativ och ansvar kan öka överlag, vilket 

i sin tur kan leda till ökade kunskaper (Damsby, 2008). Dessutom motverkar stöd via 

dator riskerna med upprepade misslyckanden, något som har en direkt påverkan på 

självförtroendet (Sämfors, 2009). Det finns dock ett förbehåll – tekniken måste erbjuda 

en tidsvinst och en rimlig arbetsbörda om eleven ska se verktyget som ett alternativ värt 

att använda (Föhrer & Magnusson, 2003; Jacobson, Björn & Svensson, 2009).  

 

Alternativa verktyg i klassrummet 

En väldigt stor del av de alternativa verktygen är flyttbara, vilket innebär att det rent 

fysiskt är möjligt för eleverna att använda dem i klassrum och grupprum. Har det någon 

betydelse för elever i vilket sammanhang de får stöd? Resultaten från Föhrer och 

Magnussons (2010) studie visar att det inte går att hitta någon enhetlig lösning på i 

vilket sammanhang elever i läs- och skrivsvårigheter uppskattar att stöd ges.  

 

Eftersom det finns alldeles för lite forskning, både nationellt och internationellt, om 

effekterna av alternativa verktyg utifrån kompensatoriska stödåtgärder (Jacobson, Björn 

& Svenson, 2009; Myrberg, 2007; SBU, 2014) går det inte att säga att alternativa 

verktyg kan användas inom klassens ram. Däremot finns det omfattande forskning, som 

visar att traditionella specialundervisningsinsatser inte alltid har lyckats hjälpa elever i 

behov av stöd i tillräcklig grad (Jacobson, Björn & Svenson, 2009). Med stöd av 

alternativa verktyg kan elever stanna kvar i klassrummet och slippa gå iväg till 

specialläraren i ett annat rum, vilket upplevs jobbigt av många (Sämfors, 2009). 

Sammantaget tycks detta stödja att elever i läs- och skrivsvårigheter får tillgång till 

alternativa verktyg för att kompensera sin funktionsnedsättning, precis som 

glasögonburna klasskamrater kompenseras för sin synnedsättning, för att kunna delta i 

undervisningen tillsammans med sin klass. 

 

Vikten av kompetens och positiv attityd  

Lärares kompetens om och intresse för alternativa verktyg påverkar i hög grad 

användningen av dessa (Jacobson, Björn & Svensson, 2009; Skolverket, 2013a). Denna 

kompetens är en viktig faktor för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska lyckas i 

skolan (Høien & Lundberg, 2013; Lundgren & Ohlis, 2003), vilket talar för att 

fortbildning är viktigt. En elev som har fått tillgång till ett alternativt verktyg bör 

dessutom inte lämnas ensam med detta. Denna åtgärd behöver kombineras med en 

individuellt utformad specialundervisning, för att eleven ska få optimala förutsättningar 

att så småningom kunna arbeta självständigt med stöd av dessa verktyg (Föhrer & 

Magnusson, 2003). Det tyder på att de alternativa verktygen inte kan stå på egna ben.  
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Anser speciallärarna att de har tillräcklig kompetens om alternativa verktyg? I en studie 

av implementering av kompensatoriska datorprogram framkom det att flertalet av de 43 

specialpedagogerna/-lärarna i studien inte kände sig säkra i användningen av 

datorprogram och att brist på tid att befästa kunskapen om programmen var en 

bidragande orsak till detta (Damsby, 2008).  Studien uppmärksammade även att de 

specialpedagoger/-lärare som lyckas förmedla till eleven att det är bra att använda 

alternativa verktyg har en stor inverkan på elevens igångsättning och fortsatta 

användning av dessa (Damsby, 2008). I en studie av lärarnas upplevelser av 

datoriserade träningsprogram visar resultaten att motivationen ökade hos dem på grund 

av att träningsupplägget hade fasta ramar med en möjlighet till viss individualisering 

(Fälth, Gustafson, Svensson & Tjus, 2014). Lärarens inställning till alternativa verktyg 

är en avgörande faktor för att de används (Damsby, 2008), men även elevens, 

föräldrarnas och rektorers attityder är viktiga framgångsfaktorer (Damsby, 2008; Föhrer 

& Magnusson, 2003). Det talar för att alla viktiga vuxna kring eleven bör informeras 

om detta.  

 

Teknisk utrustning och support  

Det finns inte tillräckligt med datorer i skolorna och tillgången till kompensatoriska 

datorprogram är begränsad, beroende på strukturella, tekniska och ekonomiska faktorer 

(Damsby, 2008). Det är inte heller en självklarhet att den tekniska supporten till lärare 

fungerar (Macaruso & Hook, 2007). Sedan 2008 har antalet datorer ökat i skolorna och 

det blir allt vanligare med pekplattor, men det tekniska och pedagogiska stödet är 

fortfarande bristfälligt, vilket påverkar användningen negativt (Skolverket, 2013a). I 

kombination med pekplattornas intåg har också skolornas intresse för appar ökat, utifrån 

att de möjligheter till stöd i lärandet som appar och andra alternativa verktyg kan ge har 

uppmärksammats (SPSM, 2014c).  

 

3.2.2 Implementering av alternativa verktyg 

Det finns en mängd faktorer som är viktiga för att implementeringen ska bli 

framgångsrik. Med utgångspunkt från flera studiers resultat lyfter Svensson (2012) fram 

tre avgörande faktorer för ett lyckat resultat vid valet av lämpliga alternativa verktyg: 

Grundlig kartläggning av elevens förmågor, alternativa verktyg utifrån individuellt 

behov och elevens delaktighet. En viktig aspekt att ta hänsyn till utifrån individens 

individuella behov, är att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt, när 

alternativa verktyg ska implementeras. Det räcker inte med att eleven får tillgång till ett 

alternativt verktyg, utan det som avgör hur effektiv användningen kommer att bli är 

kvalitén på de förberedelser eleven får i starten, till exempel att eleven får 

tangentbordsträning för att behärska fingersättningen innan eleven börjar skriva på 

datorn (Föhrer & Magnusson, 2003; Høien & Lundberg, 2013). Kvalitén påverkas 

också av den tid som ges till implementering och uppföljning (Damsby, 2007; Damsby, 

2008). Därutöver är det viktigt att eleven kommer igång och använder de alternativa 

verktygen regelbundet, vilket Macaruso och Hook (2007) har uppmärksammat som en 

nyckelutmaning vid implementering. Det finns ingen universallösning vid val av 

alternativa verktyg, eftersom individer har skilda behov och önskemål. Utifrån att de 
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individuella behoven styr valet av alternativa verktyg behöver dessa också förändras 

med tiden, eftersom utveckling och behov är intimt sammanflätade. Även i dessa 

diskussioner ska eleven vara delaktig, för att nå ett optimalt resultat (Föhrer & 

Magnusson, 2003; Jacobson, Björn & Svensson, 2009).  

 

Optimal tidpunkt för implementering 

Om det finns en risk för att en elev förlorar motivationen kan det vara ett skäl till att 

erbjuda något som känns stimulerande och lagom utmanande, så att eleven inte bara får 

träna på det den inte kan, och då kan till exempel datorn som verktyg vara en lösning 

(Föhrer & Magnusson, 2003). Förutom motivationsfaktorn bör också hänsyn tas till 

elevens ålder. Flera studier har visat att elever senast bör få tillgång till alternativa 

verktyg innan de börjar på högstadiet och att en tidig start borgar för att eleven ska 

använda verktygen även på högstadiet (Damsby, 2008; Föhrer & Magnusson, 2003; 

Jacobson, Björn & Svensson, 2009). Men, det finns utmaningar med att implementera 

alternativa verktyg tidigt, eftersom elever upp till åk 6 behöver mycket mer stöttning 

och tid för att kunna inse de alternativa verktygens fördelar, jämfört med äldre elever 

(Damsby, 2007). Sammantaget tycks det finnas stöd för att starta tidigt med alternativa 

verktyg. 

 

Under de tidiga åren i skolan är innehållet i undervisningen till en mycket stor del 

fokuserat kring läs- och skrivinlärning – lära att läsa. Genom att eleven utvecklar dessa 

förmågor, kan sedan fokus förflyttas till att läsa för att lära. Detta kapitel har bearbetat 

olika orsaker till att det kan uppstå svårigheter att utveckla läs- och skrivförmågorna och 

att motivationen är viktig för att utveckla dem. Ett sätt att bevara motivationen kan vara 

tillgång till och användning av alternativa verktyg. Kapitlet har även redovisat på vilka 

sätt de kan användas, vilka effekter de alternativa verktygen kan ge, vikten av lärares 

kompetens och förutsättningar samt hur implementeringen bör gå till för att bli 

framgångsrik. Där ingår elevens delaktighet som en viktig faktor. 
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4 Metod 

Den kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjun användes som datainsamlings-

metod, då jag var intresserad av informanternas upplevelser och tankar kring alternativa 

verktyg. Intervjuerna skedde enskilt, för att inte riskera att informanterna skulle 

påverkas av varandra (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Jag skapade två olika intervjuguider, en för elever (se bilaga 2) och en för speciallärare 

(se bilaga 3), med samma frågeteman:  

 

 Inledande frågor 

 Aktuella alternativa verktyg 

 Arbetsplats och syftet med alternativa verktyg 

 Elevens upplevelser 

 Stöd vid användning av alternativa verktyg 

 Arbetsgång vid implementering 

 Uppföljning 

 Önskemål kring alternativa verktyg  

 

Dessa frågeteman mynnade ut i frågor som till största delen var elevfokuserade, till 

exempel: Hur gick det till, när det bestämdes att du skulle få börja använda de 

alternativa verktygen? alternativt Beskriv hur det går till, när en elev ska börja använda 

alternativa verktyg? När jag komponerade och valde intervjufrågorna tog jag hänsyn till 

informanternas ålder; frågorna fick inte vara ledande, för långa eller komplicerade, 

vilket är extra viktigt vid barnintervjuer. Jag förvissade mig också om att i första hand 

använda mig av öppna frågor av beskrivande karaktär, till exempel Beskriv…, Hur…, 

för att informanterna skulle svara så spontant som möjligt. Frågorna fanns med i 

skriftlig form som ett stöd vid intervjuerna, utan att de på något sätt var bindande att 

ställa eller skulle ställas i någon särskild ordning (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

4.1 Urval 

Deltagarna i studien består av två elever på mellanstadiet samt en speciallärare och en 

specialpedagog. Jag har gjort ett strategiskt urval av informanter, eftersom jag har valt 

personer som har goda kunskaper inom det område jag ska undersöka. För att få kontakt 

med dem har jag även använt mig av ett bekvämlighetsurval, då jag kontaktade 

speciallärare/specialpedagoger på skolor i min egen hemkommun i Norrland och med 

deras hjälp fått förslag på två elever på mellanstadiet i läs- och skrivsvårigheter (Stukat, 

2011). Kriterierna var att eleverna skulle ha någon form av särskilt stöd för att komma 

vidare i sin läs- och skrivutveckling och att de regelbundet använder alternativa verktyg. 

Informanterna kommer från en F-9-skola och en F-6-skola, en elev och en 

speciallärare/-pedagog från respektive skola, i samma kommun.  I denna studie var det 

viktigt att eleverna hade någon form av koppling till specialläraren, eftersom jag ville ha 

en möjlighet att kunna jämföra intervjusvaren för att se om det fanns någon 



16 

samstämmighet utifrån forskningsfrågorna mellan elev och speciallärare vid respektive 

skola.  

 

4.2 Intervjusituation 

Några dagar innan intervjun genomfördes skickades intervjuns temaområden till de två 

speciallärarna, så att de skulle vara förberedda inför samtalet för att öka möjligheten att 

få uttömliga svar. Eleverna fick däremot inte ta del av temaområdena innan intervjun, 

eftersom jag var mån om att de skulle uttrycka sig spontant och inte behöva fundera 

över vilka svar jag förväntade mig (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuerna skedde under dagtid på respektive skola, enligt önskemål, vilket innebar en 

välbekant och förhoppningsvis trygg miljö samtidigt som det blev tidsbesparande och 

smidigt för speciallärarna (Stukat, 2011). Under samtliga intervjuer satt jag och 

informanten snett mitt emot varandra i ett ostört rum på skolan. Min målsättning var att 

skapa en lugn och avslappnande atmosfär (Hägg & Kuoppa, 2007).  

 

Innan intervjun startade informerade jag om intervjuns upplägg; syftet, inspelning, tid, 

möjlighet att avbryta intervjun och lämnade utrymme för frågor (Hägg & Kuoppa, 

2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna spelades in för att jag skulle få med allt 

som sades, men också för att det skulle gå lättare att uppmärksamma informanternas 

ansikts- och kroppsuttryck för att få en värdefull bakgrundsinformation som ett 

komplement vid den senare analysen av utskrifterna. Iakttagelserna dokumenterades 

direkt efter respektive intervju. Ytterligare en fördel med att spela in intervjuerna, 

istället för att anteckna, var att jag kunde fokusera på informanterna. Det ökade 

möjligheten att de skulle uppfatta mig som en uppmärksam lyssnare (Kvale & 

Brinkmann, 2009), vilket är extra viktigt vid samtal med barn (Kinge, 2008). Jag 

använde mig av icke verbalt stöd (till exempel ögonkontakt, mimik, nickningar och 

stödljud genom mm-anden), lyssnade koncentrerat och var noga med att ge tid till 

reflektion – att det fick vara tyst. Dessutom omformulerade och sammanfattade jag de 

svar jag fick samt ställde följdfrågor (Hägg & Kuoppa, 2007). I slutet av intervjun 

tillfrågades informanterna om de hade några frågor och om de ville tillägga något 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Databearbetning och analys 

Jag transkriberade intervjuerna i direkt anslutning till intervjutillfällena, där intervjun 

inte återgavs ordagrant utan fick en mer skriftspråklig karaktär för att öka läsbarheten 

och för att spara tid. De dokumenterade iakttagelserna av informanternas ansikts- och 

kroppsuttryck under intervjuerna kompletterade utskrifterna, när de analyserades, och 

utifrån dessa skapades enskilda berättelser kopplade till forskningsfrågorna i en 

kronologisk ordning. Efter att ha läst igenom det transkriberade materialet många 

gånger koncentrerade jag meningarna till kortare formuleringar och letade efter skilda 

kategorier utifrån det som berörde forskningsfrågorna. Därefter valdes de mest 
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belysande citaten ut till varje kategori för synliggöra kopplingen till de gjorda 

tolkningarna. I analysen av empirin har jag tolkat informanternas uppfattningar om hur 

alternativa verktyg används, i vilket syfte, vilka möjligheter och/eller hinder de upplever 

med alternativa verktyg samt hur det går till när alternativa verktyg implementeras 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.4 Etiska överväganden 

När jag hade fått klartecken om elevernas medverkan skickades ett missivbrev (se 

bilaga 1), som innehöll information om studien och en blankett om samtycke, till 

speciallärarna vilka vidarebefordrade detta till de deltagande elevernas föräldrar. 

Speciallärarna informerades muntligt, men de hade också möjlighet att läsa 

missivbrevet. Jag har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer i studiens alla delmoment: Informanterna har informerats om studiens syfte, 

att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta deltagandet när som helst 

(informationskravet). Informanterna har samtyckt till att delta i studien och eftersom två 

av informanterna är under 15 år har även föräldrarnas samtycke inhämtats 

(samtyckeskravet). Skolan kommer att benämnas som en skola i Norrland, utan närmare 

beskrivning och informanternas namn kommer inte att nämnas i något sammanhang, för 

att garanteras anonymitet (konfidentialitetskravet). Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i denna studie (nyttjandekravet). 

  

Då två av informanterna var barn, var det planerat att jag skulle finnas i deras närhet i 

anslutning till intervjuerna för att ytterligare öka möjligheten att de skulle känna 

trygghet och tillit till mig som intervjuare (Kinge, 2008), men på grund av 

omständigheter som jag inte kunde råda över, skedde det bara med en elev. Under 

intervjusituationen togs hänsyn till miljöns betydelse för att informanterna skulle känna 

sig trygga (Stukát, 2011), därutöver intog jag ett medvetet förhållningssätt för att skapa 

en god kontakt (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

4.5 Trovärdighet  

Jag förvissade mig om att anpassa intervjufrågorna på ett språkligt plan, frågorna fick 

inte vara ledande, för långa eller komplicerade, till eleverna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Ingen pilotstudie genomfördes.   

 

Jag uppmuntrade informanterna att ge synpunkter och jag omformulerade och 

sammanfattade deras svar, för att de skulle bekräfta mina tolkningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

  

Jag spelade in intervjuerna och dokumenterade ansikts- och kroppsuttryck i direkt 

anslutning till intervjuerna. Informanterna fick inte läsa igenom mina tolkningar; om de 

hade fått göra det hade eventuella missuppfattningar kunnat uppmärksammas. Ingen 

annan har hjälpt till med tolkningen.  
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Denna studie har få deltagare, två elever och två speciallärare, vilka valdes ut genom ett 

strategiskt bekvämlighetsurval. Då det fanns en strävan att tränga in i just deras livs-

världar, går inte resultatet från studien att generalisera. Däremot ger det en inblick i 

dessa elevers och speciallärares uppfattningar om och erfarenheter av alternativa 

verktyg (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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5 Resultat och analys 

Här redovisas den insamlade empirin, som består av intervjuer och dokumenterade 

iakttagelser under intervjutillfällena, i enskilda sammanhängande berättelser. 

Informanterna benämns med fingerade namn; eleverna som Pelle och Nellie, 

speciallärarna som Anna och Eva. Pelle och Anna går/arbetar på samma skola och 

Nellie och Eva på en annan skola. Rubrikerna utgår ifrån studiens frågeställningar i 

kronologisk ordning. 

 

5.1 Pelle 

Pelle går i årskurs 5. Idrott är det ämne han tycker mest om. Pelle berättar att han inte är 

intresserad av böcker. Han tycker att det är besvärligt att läsa, eftersom det går 

jättesakta, vilket gör att han inte kommer ihåg vad han läser. Däremot tycker han att det 

är ganska lätt att skriva, att forma bokstäverna. Han har tidigare fått stöd av 

specialläraren regelbundet i grupp och tränat läsning, men har haft en paus från det 

under några veckor, eftersom han skulle få introduktion i att använda ett alternativt 

verktyg. Pelle har nyligen träffat specialläraren vid ett tillfälle, eftersom han ska börja 

träna läsning igen en gång i veckan/varannan vecka (han minns inte) enskilt hos henne, 

vilket verkar vara okej, eftersom han på frågan hur han tycker att det känns svarar: ”Ja, 

det går väl bra”. Vid dessa tillfällen går han iväg från klassen och det tycker han går bra. 

I klassrummet finns några bärbara datorer, som alla kan använda. Det finns en 

klasskamrat som också använder ett ”eget” liknande alternativt verktyg, men Pelle 

tycker inte att det har så stor betydelse om någon fler i klassen använder alternativa 

verktyg. 

 

5.1.1 Hur används alternativa verktyg 

Pelle berättar att han sedan ungefär en månad tillbaka använder en minipekplatta i 

klassrummet. Han har tidigare erbjudits att använda en äldre dator, men avstått på grund 

av att den var gammal, stor och krånglade. Pekplattan använder han alltid, när han 

skriver i ämnena SO och NO och nästan alltid, när han har svenska och engelska och 

ska skriva. Undantaget är när han jobbar med läsförståelse och ska svara på frågor samt 

ibland på engelskan, då han väljer att skriva för hand istället. Än så länge har inte Pelle 

skrivit ut något från pekplattan. Pelle använder sällan pekplattan till att lyssna, trots att 

det finns läromedel inlagda i den. Det finns också flera appar med träningsprogram i till 

exempel engelska och matematik, men de har han inte använt så ofta ännu. Läraren tar 

hand om pekplattan efter lektionen, förutom strömkabeln som förvaras i hans låda. Pelle 

sitter bredvid ett uttag och ordnar själv med sitt alternativa verktyg, som att starta och 

vid behov hämta och sätta i strömkabeln. Han berättar att om något krånglar med 

pekplattan frågar han den lärare han har då, vilken oftast kan hjälpa honom. 
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5.1.2 Möjligheter och/eller hinder med alternativa verktyg 

Pelle, som har ett modernt alternativt verktyg, tycker att skolan har blivit lättare sedan 

han fick pekplattan och att det har gjort honom mer motiverad, men med tiden har 

motivationen minskat lite.  
Fast i början, när man fick den, var det mycket roligare att använda den. För då hade 

man aldrig använt den och då var det så spännande och himla kul! Både jag och [den 

andra eleven] längtade till lektionerna!  

Pekplattans storlek gör att den är flyttbar och lätt att bära med sig, vilket han är väldigt 

nöjd med. Det var svårt för Pelle att svara på om han lär sig mer och i så fall vad, när 

han använder pekplattan, men hans spontana känsla var att han lär sig mer, när han 

svarade på denna fråga: ”Ja, lite”. Däremot gick det lättare för honom att beskriva hur 

pekplattan underlättar skrivarbetet: ”Det är skönare att använda den här. Det är lättare, 

för annars måste jag sitta såhär och skriva [visar med kroppen]”. 

 

Han beskriver också andra fördelar; han visar hur ett rättstavningsprogram 

uppmärksammar ifall något ord är felstavat, när han skriver, och ger förslag på stavning, 

så att han kan ändra direkt i sin text. Pekplattan har flera appar, som underlättar 

skrivarbetet. Pelle visar hur lätt det går att ta fram sparade dokument. Han kan också 

använda den till att skriva tankekartor, så att han kan skriva av de som lärarna gör på 

tavlan, men det har också hänt att det har varit svårt att använda pekplattan, som när han 

skulle skriva av spalter med ord från tavlan och det inte gick. Pelle har också upptäckt 

att rättstavningsprogrammet inte kan rätta engelsk stavning och det gör att många ord 

blir markerade som felstavade. 

 

I pekplattan finns det många läromedelsböcker nedladdade. Pelle berättar att han inte 

gillar att lyssna på ljudfiler, eftersom han kan ha svårt att hitta var han är i boken. Det 

kan till och med bli svårare än att läsa själv: 
Fast det jag inte gillar med Läsförståelsen [en bok] det är att ibland kan den läsa 

frågorna hur snabbt som helst, då hinner jag inte med. När jag pausar, då kommer 

nästa fråga, så jag måste pausa exakt direkt efter. 

Han beskrev hur stressigt det blev, eftersom han riskerade att behöva börja om från 

början hela tiden. Ett annat störningsmoment är när det inte fungerar som det ska. 

”Ibland så kommer det inte upp, det startar inte, när man trycker och man får trycka 

flera gånger”. 
 

Pelle och den klasskamrat som började använda en pekplatta samtidigt sitter bredvid 

varandra i klassrummet, för att de ska kunna stötta varandra. Pelle tycker att 

klasskamraten pratar för mycket på lektionerna och att det inte känns bra. Han tycker 

inte heller att han har någon nytta av att de sitter bredvid varandra, eftersom han vet vad 

han ska göra. Placeringen gör att klasskamratens sladd är nära Pelles ben, eftersom 

uttaget är vid väggen där han sitter. Han är orolig över att kamratens pekplatta ska åka i 

golvet. 
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Pelle känner att han är nöjd med det stöd han får från sina lärare och en pedagog från ett 

centralt resursteam samt att pekplattan underlättar hans skolarbete. På frågan om hur det 

känns, när han jobbar med pekplattan i klassrummet svarar han: ”Det går ganska bra”. 

 

Pelle skulle vilja lära sig att knäppa kort på en text, till exempel när fröken har skrivit 

något på tavlan, och hur man gör för att lyssna på texten sedan. Han skulle också vilja 

prova att skriva på en iPod, som är lika liten som en mobil, eftersom den skulle kunna få 

plats i fickan. Han önskar också att han fick sitta bredvid någon som inte pratar så 

mycket för att få lugn och ro. 

 

5.1.3 Implementering av alternativa verktyg 

Pelle berättar att det var specialläraren som föreslog att han och en klasskompis skulle 

få möjlighet att använda pekplattor. Han var delaktig hela vägen, när det bestämdes att 

han skulle få börja använda denna pekplatta. En pedagog från ett centralt resursteam 

kom och visade honom och hans klasskamrat några olika modeller och storlekar av 

pekplattor. Därefter fick Pelle och hans föräldrar komma till skolan för att få 

information av samme pedagog för att slutligen gå hem och fundera. Pelle fick sedan 

berätta vilket alternativt verktyg han ville ha. Han tycker att det kändes mycket bra att 

han fick vara med och bestämma, eftersom det gjorde honom motiverad att använda 

pekplattan. ”De tyckte att jag skulle få bestämma, för annars skulle jag kanske inte 

använda den”. Pelle och klasskamraten blev instruerade tillsammans av denne pedagog i 

ett enskilt rum, där de kunde ställa frågor allteftersom de dök upp. De fick uppgifter att 

göra på pekplattorna i klassrummet till nästa gång de träffade pedagogen, vilken följer 

upp dem regelbundet. Det tycker Pelle är bra, för då kan han passa på att fråga honom 

om sådant som han undrar över.  

 

5.1.4 Reflektioner utifrån intervjun 

Pelle är mycket nöjd över att han fick vara med och bestämma vilket alternativt verktyg 

han ville ha. Han tycker att det känns lättare med skolan nu, men det var svårt för 

honom att reflektera över hur den har påverkat hans lärande/kunskaper. En möjlig orsak 

till det kan vara att det inte har gått så lång tid sedan han började använda pekplattan. 

Han beskrev också hur nöjd han var med att pekplattan var lätt att bära med sig, vilket 

kan få betydelse för hur mycket han kommer att använda den. Önskemålet att få prova 

en liten iPod kan tyda på att han kan se fördelar med att använda den utanför skolan, 

eftersom han tänker att den kan få plats i fickan. Pelle beskrev att det gick ”ganska bra” 

att använda pekplattan i klassrummet. Ordet ”ganska” kan tyda på att det är mycket att 

ta in och lära sig för att det ska fungera bra att använda den i skolarbetet. Det kan också 

bero på att det tar energi, när tekniken/programmen krånglar. 
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5.2 Anna 

Anna har arbetat som speciallärare i drygt 14 år och har dessförinnan en gedigen 

erfarenhet inom läraryrket i grundskolan. Hon berättar att läs- och skrivområdet är det 

specialområde som ligger henne varmast, även om matematik också är roligt. Anna 

beskriver en omfattande erfarenhet inom sin privata sfär av läs- och skrivsvårigheter, 

hur omgivningens kunskap om dessa svårigheter har förändrats till det bättre, men också 

vad dessa svårigheter kan innebära för både individ och familj: ”Jag har upplevt på nära 

håll, genom att det finns läs- och skrivsvårigheter i familjen, vilket jobb som tarvas”. 

Eftersom läs- och skrivsvårigheter har funnits med som en naturlig del i hennes liv, 

tänker hon att det har påverkat hennes intresse för området.  

 

När Anna arbetar med elever som är i läs- och skrivsvårigheter sker det både 

individuellt och i grupp oftast hos henne, men ibland finns hon med eleven i klassen. 

Det är behoven som styr upplägget av både innehåll (där alternativa verktyg ingår) och 

antal tillfällen, men de elever hon träffar individuellt jobbar hon intensivt med cirka två 

gånger i veckan under en period om tre till fyra veckor. De alternativa verktygen som 

finns tillgängliga på hennes skola är Daisyspelare, mp3-spelare (båda av äldre snitt), 

datorer (gamla och nya), smartboards och kanoner [datorkanonprojektor]. Utöver detta 

använder några elever pekplattor i ett projekt som stöttas av ett centralt resursteam, där 

syftet är att utvärdera pekplattor och inlästa läromedel via Inläsningstjänst, som dessa 

elever kan lyssna på via pekplattorna, för att visa Skolförvaltningen fördelarna med 

detta. Det var Anna som initierade detta projekt, vilket hon brinner för. 

 

5.2.1 Syften med alternativa verktyg 

I eller utanför klassrummen finns datorer med inlagda träningsprogram för matematik 

och engelska, några klassrum har smartboards eller kanoner och alldeles nyligen har 

skolan leasat ett antal datavagnar med bärbara datorer i halvklassuppsättningar, som 

delas av klasserna. Anna beskriver att syftet, när elever i läs- och skrivsvårigheter 

använder alternativa verktyg, är att dessa i första hand ska användas i klassrummen som 

ett arbetsredskap för att underlätta skolarbetet, så att eleverna kan få lära sig att bli så 

självständiga som möjligt och kunna vara med den klass de tillhör. ”Tanken är att de 

inte ska behöva gå ifrån, utan kunna vara i klassen så mycket som möjligt framgent. 

Den ska vara deras glasögon och penna”. 

 

Det är främst datorer som används i klassrummen, förutom eleverna som använder 

pekplattor via projektet. Anna tror inte att någon elev använder de mp3- eller 

Daisyspelare som finns på grund av att de är omoderna: ”Det känns inte som att barnen 

tycker om de längre”. Anna berättar att datorerna används dels för att skriva på och dels 

för att träna engelska glosor och matematik, till exempel multiplikationstabeller. Alla 

datorer har rättstavningsprogram, men de som elever i läs- och skrivsvårigheter 

använder har stavningskontroll, och troligtvis är några utrustade med talsyntes. I åk 6 är 

läromedlet webbaserat, så att eleverna kan sitta hemma och träna. Dessutom har ett 

lästräningsprogram nyss köpts in, LäsFlyt, som är tänkt att användas både hos Anna och 

som en gemensam aktivitet via en större skärm i klassrummen. 
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Hos Anna finns en dator med inlagda lästräningsprogram. När alternativa verktyg 

används henne, kan syftet kan vara att kartlägga elevernas läsförmågor, vilket hon gör 

via ett datorbaserat kartläggningsprogram som heter LOGOS, eller för att träna läsning 

(avkodning, läshastighet) och stavning via till exempel programmen Lexia eller LäsFlyt. 

Vid dessa tillfällen har Anna individuell undervisning. 

 

5.2.2 Möjligheter och/eller hinder med alternativa verktyg 

Anna berättar att det är mycket viktigt att elever i läs- och skrivsvårigheter får se att alla 

har nytta av alternativa verktyg, till exempel genom att alla i klassen använder datorer 

ibland, att de då kan bli mer motiverade att använda dessa verktyg. Genom att använda 

alternativa verktyg, säger Anna, kan dessa elever nå mycket längre utifrån sina 

förutsättningar. ”Ofta har de en väldigt bra hörförståelse och då måste man bygga på det 

som de är duktiga på, för att sedan få in det andra, så att de naturligt kompenserar”. 

Anna berättar att hon har sett hur alternativa verktyg underlättar för dessa elever. ”De 

som har det tillräckligt knöligt, de blir ju less på att bara nöta och traggla och då hinns 

ju inte kunskapsinhämtandet med”. 

 

Hon beskriver hur viktigt det kan vara för en elev att de alternativa verktygen är av 

modernare snitt, som till exempel en pekplatta, och att det kan vara avgörande för om en 

elev vill använda alternativa verktyg. Det är inte ovanligt att elever som erbjuds till 

exempel en dator som är gammal och krånglar inte vill använda den, dels för att det blir 

besvärligt, men också för att det kan kännas utpekande. Anna berättar om hur 

motiverade eleverna i pekplatteprojektet har blivit och att det har förändrat deras attityd 

till skolan. ”Jag träffade ett föräldrapar förra veckan och de uttryckte det som att 

[eleven] hade sagt att nu var det roligt att gå till skolan. Det tycker jag är rent otroligt”! 

 

Skolan har uppdaterat och utökat antalet datorer och kanoner på skolan, så Anna tycker 

att de är väl rustade rent allmänt, men att det fortfarande finns elever som är i behov av 

att få ”egna” alternativa verktyg. Orsaken till att de inte får några sägs vara ekonomin. 

Ett annat modernt alternativt verktyg kan vara en mobil, vilket många elever har idag. 

Anna berättar att rätt använt kan den vara en tillgång i skolan, för att passa tider till 

exempel. 

 

Om eleverna får ett alternativt verktyg som de trivs med kan det göra under. De två 

eleverna i pekplatteprojektet fick lära sig att göra tankekartor på pekplattorna. Det hade 

de en stor användning av, eftersom det visade sig att de var först i klassen med att utföra 

det på ett konstruktivt sätt och det påverkade dem positivt. ”Då fick de för första gången 

under sin skoltid briljera med något som de faktiskt förstod”. 

 

Anna poängterar vid flera tillfällen att trots fördelarna räcker det inte med att ge eleven 

ett alternativt verktyg, eftersom tekniken inte kan ersätta en god pedagog och där, säger 
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hon, har det en stor betydelse om pedagogen inser möjligheterna med verktygen och har 

en bra attityd till eleverna, vilket innebär förståelse för deras funktionshinder. 

 

Ett mer övergripande bekymmer med tekniken är det trådlösa systemet. Anna berättar 

frustrerat om att det inte fungerar, vilket innebär att de nyligen införskaffade bärbara 

datorerna inte kan användas i samtliga klassrum. ”Så nu har vi en vagn med datorer som 

alla är sugna på att använda, men så går det inte för tekniken fallerar”! Det som eleverna 

oftast behöver hjälp med är teknikkrångel och då är det oftast klasslärarna som stöttar 

eleverna. 

 

Anna känner att hennes kunskaper om alternativa verktyg är otillräckliga, men nämner 

också att eftersom det är i klassrummen eleverna ska använda sina alternativa verktyg 

blir det också klasslärarens ansvar. ”Det handlar om att kunna använda datorn i 

gruppen”. Stödet till pedagogerna består i första hand av en person som arbetar halvtid 

med datorer och det som hör därtill på skolan och i anda hand finns kommunens IT-

avdelning. Anna tycker inte att man kan förvänta sig att pedagogerna ska lära sig allt på 

sin fritid, utan att det måste till en kompetensutveckling. Det är också viktigt att 

pedagogerna på olika sätt får uppleva nyttan med alternativa verktyg. Just nu håller det 

på att byggas upp ett Skoldatatek i kommunen och det tycker Anna är mycket bra, 

eftersom behovet är så stort. 

 

Anna hoppas att klassrummen ska vara bättre rustade med alternativa verktyg om några 

år, så att de blir mer lättillgängliga och kommer fler tillgodo. Hon hoppas också att alla 

elever som är i behov av alternativa verktyg har ett ”eget”: ”För de som har stora 

svårigheter är det ju svårt att dela med någon, eftersom de behövs samtidigt”. Detta är 

något hon tänker att projektet med pekplattorna ska föra med sig.  

 

5.2.3 Implementering av alternativa verktyg 

Anna berättar att hennes skola är skicklig på att ganska tidigt upptäcka barn med läs- 

och skrivbekymmer och att de gör regelbundna årliga screeningar av elevernas läs- och 

skrivförmågor. Så fort de ser att en elev är i läs- och skrivsvårigheter börjar hon att 

jobba med denna elev och vid behov görs en anmälan till en läs- och skrivutredning, för 

att se vilka ytterligare åtgärder som behöver sättas in. På frågan om en elev måste ha 

genomgått en större utredning innan hen får ett personligt alternativt verktyg blir svaret: 

”Ja, eller så fort vi kan se att det här kommer att bli bestående, att vi inte kommer någon 

vart”. Eleven behöver dessutom vara motiverad, säger Anna, och tillägger att det är 

något som ofta ökar med åldern. 

 

Anna känner att det är hennes uppgift att tillsammans med klasslärarna påverka både 

skolledning och skolförvaltning att det måste satsas på alternativa verktyg, så att alla 

elever som har behov av alternativa verktyg kan få det eftersom: ”De som har 

bekymmer har vi ju sett ganska påtagligt att det underlättar för dem”. När en elev ska få 

tillgång till ett personligt alternativt verktyg brukar initiativet komma från Anna och 

klassläraren. Hon berättar att de lyfter upp det i det lokala elevhälsoteamet, där de 
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tillsammans resonerar om detta. I projektet med läsplattorna utgick man från kriteriet 

störst behov av stöd. 

 

Anna berättar att om de [pedagogerna] har upptäckt att en elev måste få lyssna, har de 

talat om för eleven och föräldrarna att mp3-spelare finns att använda. Det är ett 

alternativt verktyg som inte alltid föräldrar vet om att det finns, men det har hänt att 

föräldrar har frågat om möjligheten att deras barn kan få använda en. På föräldramöten 

brukar skolan ge en allmän information om vilka alternativa verktyg som finns på 

skolan. Hon beskriver vikten av att involvera föräldrarna och vad lite som behövs för att 

nå bra resultat. ”Det räcker att de är positiva och tycker att det är bra”. I projektet med 

pekplattorna var både eleverna och föräldrarna delaktiga redan från början. Föräldrarna 

informerades innan de två eleverna tillfrågades, därefter fick eleverna träffa pedagogen 

från det centrala resursteamet, som kom och informerade och visade eleverna vilka 

olika modeller och storlekar som fanns att välja mellan. Sedan fick eleverna komma till 

skolan tillsammans med sina föräldrar för att få information av samme pedagog. Efter 

några dagars fundering fick eleverna välja varsitt alternativt verktyg. På frågan om det 

alltid varit så att eleverna får vara delaktiga svarar Anna:  
Vi har alltid försökt att ha med oss föräldrarna och informerat dem. Då har vi berättat 

att det är viktigt att de skriver på datorn. Jag brukar berätta vad det är vi jobbar med. 

När pekplattorna skulle introduceras för eleverna i projektet var det pedagogen från det 

centrala resursteamet som utförde detta på skolan, där även klasslärarna introducerades. 

Tidigare har detta varit Annas och klasslärarnas uppgift, vilket de har löst genom att 

tillvarata de individuella kompetenserna som finns på skolan: ”Vi har försökt att göra så 

att de pedagoger som har varit/är duktiga och intresserade har vi tagit tillvara på inom 

huset. Vi har bytt jobb”. Anna berättar att introducering av alternativa verktyg 

vanligtvis brukar ske både enskilt och i klassrummet och att det får ta den tid det tar. 

 

I projektet med pekplattorna kommer pedagogen från det centrala resursteamet till 

eleverna och deras klasslärare för regelbundna uppföljningar. På frågan om hur 

elevernas användning av alternativa verktyg i vanliga fall följs upp, berättar Anna att det 

brukar ske vid utvecklingssamtal och uppföljande träffar, men att det också kan ske 

informellt, vilket i större utsträckning sker med de yngre eleverna. ”Med de yngre 

barnen kommer ofta föräldrarna till skolan och hämtar och lämnar, men det är svårare 

med de äldre barnen och då får vi ta kontakt med dem”. 

 

5.2.4 Reflektioner utifrån intervjun 

Annas livserfarenhet av läs- och skrivsvårigheter har fört med sig att hon har en 

fördjupad förståelse inom detta område, något som bör vara fördelaktigt för de elever 

hon möter i sitt yrke. Det går inte heller att ta miste på vilken tillfredsställelse hon 

känner över det pågående projektet med pekplattorna, det positiva det förhoppningsvis 

för med sig och det Skoldatatek som håller på att byggas upp i kommunen. 
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5.3 Nellie 

Nellie går i årskurs 6. Hon berättar att det skolarbete hon tycker mest om är att skriva 

berättelser, något som hon gör även på fritiden. Däremot tycker hon att det är jobbigt 

med engelskan, eftersom hon har svårt att läsa engelska texter. Nellie tycker att det går 

bra att läsa böcker [svenska], som inte har så tätt mellan raderna. Om det blir för tätt och 

texten är liten tappar hon lätt bort sig. Hon berättar också att det är svårt att läsa för att 

leta reda på och skriva ned fakta. Nellie får stöd av specialläraren regelbundet varje 

vecka för att arbeta med svenska och matematik, både enskilt och grupp, vilket hon 

uppskattar. ”Man får bättre hjälp här nere [hos specialläraren] än vad man får i 

klassrummet, för då är det fler som behöver hjälp”. I klassrummet finns det två datorer 

och en smartboard. Förutom Nellie är det en klasskamrat som använder ett ”eget” 

alternativt verktyg, men Nellie tycker inte att det har så stor betydelse om någon fler i 

klassen använder alternativa verktyg. 

 

5.3.1 Hur används alternativa verktyg 

Nellie berättar att hon använder en liten dator att skriva på, vilket hon har gjort sedan 

årskurs 5, och sin mobiltelefon till att lyssna på talböcker via kommunbiblioteket. I 

höstas bytte hon till den nuvarande datorn, som blev ledig då, eftersom den fungerar lite 

bättre, trots att den också är gammal. Hon använder den till att skriva berättelser, fylla i 

arbetsblad, via en USB-sticka, och för att leta fakta utifrån sökord. På datorn finns också 

några matematikprogram, som hon använder ibland. När Nellie ska läsa faktatexter i SO 

lyssnar hon ibland på dessa via dator om det går. ”Det finns skivor till vissa SO-böcker, 

de som handlar om världen”. Nellie berättar att hon får välja själv om hon vill skriva på 

datorn eller för hand och hon uppskattar att hon använder datorn några gånger i veckan i 

klassrummet. Hos specialläraren använder hon en annan dator, när hon tränar läsning 

intensivt i sexveckorsperioder. Hon lyssnar alltid på böcker [skönlitteratur] via sin 

mobil, när det är tyst läsning, och har då samtidigt en bok i tryckt format, som hon kan 

följa med i samtidigt som hon lyssnar. När hon inte använder mobilen tar läraren hand 

om den. Datorn finns i en låda i klassrummet. Nellie sitter vid en vägg och ordnar själv 

med sina alternativa verktyg, som att hämta, koppla in strömkabel och starta. Om något 

krånglar med datorn frågar hon den lärare hon har då eller går till specialläraren, oftast 

kan de hjälpa henne.  

 

5.3.2 Möjligheter och/eller hinder med alternativa verktyg 

Nellie tycker att hon blir mer motiverad av att använda datorn och mobiltelefonen. Hon 

berättar att hon lär sig att stava, när hon jobbar med lästräningsprogram via dator hos 

specialläraren. Hon tycker också att stavningen utvecklas, när hon skriver på datorn, 

eftersom orden blir rödmarkerade direkt om de är felstavade av ett 

rättstavningsprogram. Då provar hon sig fram och ändrar i texten tills det blir rätt, men 

eftersom rättstavningsprogrammet inte känner igen alla ord kan det ändå bli 

rödmarkeringar, fast hon stavat rätt och det känns jobbigt. Nellie beskriver att det går 

lättare och fortare att skriva berättelser på datorn jämfört med för hand, men att det 

också kan vara jobbigt: ”… den är ganska seg och så är det konstiga program. Den är 
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jättegammal”! Hon berättar också att det är mycket enklare om hon får söka fakta via en 

dator jämfört med att söka fakta genom att läsa böcker, eftersom hon måste läsa hela 

texten då.  

 

När hon lyssnar på böcker i mobilen, samtidigt som hon ser orden, blir hon bättre på att 

uttala ord rätt. Hon får dessutom idéer till sitt eget skrivande, när hon lyssnar på böcker. 

”Om jag läser en bok och tycker att det låter spännande kan jag ta in det i det jag 

skriver, då blir det bra”. Nellie har tidigare lyssnat på böcker via CD-skivor och Daisy-

spelare, men eftersom de krånglade så mycket använder hon nu istället sin mobil till att 

lyssna på talböcker både i skolan och på fritiden. Det tycker hon fungerar mycket bra. 

Med denna tjänst behöver hon aldrig vänta på någon bok, såsom det var tidigare med 

CD-skivorna. 

 

Nellie beskriver att hon kan skriva ut dokument från datorn, men då måste hon ta med 

den till specialläraren, som för över dokumentet på en USB-sticka och via en annan 

dator skickar dokumentet till en skrivare. Ibland skriver hon på en större bärbar dator, 

som hela klassen kan använda, eftersom det går att skicka utskriften direkt till en 

skrivare via den. Hon tycker att båda sätten fungerar bra. 

 

Då datorns batteri inte fungerar måste hon alltid använda strömkabeln och en 

förlängningssladd, som hon har letat reda på själv, när hon använder datorn. Hon tycker 

att det är bra att förlängningssladden löper utefter en vägg, där uttaget finns, så att det 

inte är så stor risk att någon snubblar på den. 

 

När Nellie ska skriva på ett arbetsblad underlättar det, när hennes lärare har fört över 

textfilen på en USB-sticka, så att hon kan skriva direkt i dokumentet på datorn. ”Annars 

måste jag skriva hela frågan”. 

 

Hon tycker att stödet från lärarna är bra och är i överlag nöjd med att använda sig av 

alternativa verktyg. På frågan om hur det känns att använda de alternativa verktygen 

svarar hon: ”Det är ju bra grejer. Datorn är seg och gammal, men det går jättebra att 

lyssna med mobilen och det är bra”. 

 

Nellie önskar att hon kunde lyssna på all sorts text via mobilen. Hon skulle också vilja 

ha en nyare dator och få prova en pekplatta. Dels för att kunna lyssna på böcker på den, 

men också för att ta bilder av det som skrivs på tavlan, när hon inte hinner med, för att 

kunna skriva av det sedan. 
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5.3.3 Implementering av alternativa verktyg 

Nellie berättar att det hade varit tal om att hon skulle få en dator ett längre tag.  När hon 

hade börjat i årskurs 5 frågade hon den nyanställde specialläraren om hon kunde få 

börja använda en av de flera äldre små datorerna, som hon visste fanns på skolan, till att 

skriva på. Det fick hon och efter att specialläraren hade introducerat henne enskilt vid 

ett tillfälle började hon att använda datorn i klassrummet. Hon berättar att det räckte, 

eftersom hon har lätt att förstå hur datorer fungerar. Introduceringen i att lyssna på 

talböcker via mobilen skedde på fritiden. Nellie upplever inte att hon var speciellt 

delaktig, när det bestämdes vilket alternativt verktyg hon skulle börja använda. 
Det kändes som att det nästan inte fanns något att välja mellan, eftersom det var en 

annan elev som hade den vita [datorn] och då fanns det bara svarta [datorer].  

Både specialläraren och klassläraren frågar Nellie regelbundet, i samband med någon 

uppgift, om hur hon tycker att det fungerar med datorn. 

 

5.3.4 Reflektioner utifrån intervjun 

Nellie är en mycket driftig person; hon vet vad som finns att tillgå på sin skola, till 

exempel olika datorer och förlängningssladd, och hon ber att få använda det hon 

behöver för att det ska underlätta hennes skolarbete. Hon är också medveten om vilka 

andra alternativa verktyg det finns på marknaden, till exempel pekplatta och nyare 

datorer, och är nyfiken och intresserad av att få prova dessa. Eftersom hon bär med sig 

datorn till specialläraren för att få hennes hjälp med att skriva ut dokument och ändå 

tycker att det går bra, tyder det på att hon är tålmodig och är uthållig. 

 

 

5.4 Eva   

Eva har arbetat som speciallärare i drygt 1 år. Dessförinnan har hon en mångårig 

yrkeserfarenhet som lärare inom olika skolformer. Hon berättar att matematiken är det 

specialområde som hon är extra intresserad av och att hon har samlat på sig mer 

kunskap och erfarenhet inom läs- och skrivområdet allteftersom, vilket hon tycker ha 

varit spännande, sedan hon började arbeta som speciallärare. När hon arbetar med elever 

som är i läs- och skrivsvårigheter sker det både individuellt och i grupp hos henne, 

oftast varje dag i intensiva sexveckorsperioder. Eva använder sig av olika metoder och 

material, där alternativa verktyg ingår, utifrån elevens behov. De alternativa verktygen 

som finns att tillgå på skolan, där hon arbetar, är Daisyspelare, skannerpenna, mp3-

spelare, diktafon och små bärbara datorer [samtliga verktyg är av äldre snitt], en 

smartboard samt en videokamera.  
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5.4.1 Syften med alternativa verktyg 

I klassrummen finns några datorer och i 6:ans klassrum en smartboard, vilka är 

tillgängliga för samtliga elever i klassen. Eva berättar att syftet med att elever i läs- och 

skrivsvårigheter använder alternativa verktyg [datorer, Daisyspelare och mobiltelefon] i 

klassrummet är att underlätta skolarbetet. ”Med datorn är det lättare att skriva och att få 

lyssna för att slippa läsa”. På frågan om hon med det senare menar att inhämta 

kunskaper blev svaret: ”Ja precis, att få kunskaper på annat vis än att läsa”. 

 

Hon beskriver hur jobbigt elever i läs- och skrivsvårigheter kan ha det med stavning och 

skrivning, vilket är det användningsområde datorerna främst används till. Ytterligare ett 

syfte med användningen av dessa verktyg i klassrummet är att söka information på 

internet. 

 

Hos Eva finns två datorer; den ena har träningsprogram och den andra, som är hennes 

privata, kan eleverna använda vid skrivning om de vill. När alternativa verktyg används 

hos henne kan syftet vara att kartlägga elevernas läsförmågor, vilket hon gör via ett 

datorbaserat kartläggningsprogram som heter Provia. ”Då är det ord, stavelser och 

fonem och då ser man var någonstans i utvecklingen de befinner sig”. Efter 

kartläggningen bestämmer hon och klassläraren hur de ska lägga upp arbetet med de 

elever som behöver stöd. Ytterligare syften vid användningen av dessa verktyg hos 

henne är att träna läsning (avkodning) och stavning via datorprogrammet LäsFlyt. När 

eleverna jobbar med alternativa verktyg hos Eva är det nästan alltid enskild 

undervisning. 

 

5.4.2 Möjligheter och/eller hinder med alternativa verktyg 

Eva beskriver att elever som är i läs- och skrivsvårigheter har det kämpigt i alla ämnen, 

vilket påverkar deras självförtroende negativt. Dessa elever vill inte vara annorlunda än 

sina klasskamrater och att det därför kan vara pinsamt för dem att använda alternativa 

verktyg i klassrummet. Men, om dessa elever börjar att använda till exempel en dator 

med rättstavningsprogram vid skrivning, har Eva uppmärksammat att de blommar ut, 

eftersom stavningssvårigheterna inte märks lika mycket då. Eva berättar att hon tror att 

motivationen att använda alternativa verktyg skulle öka om det var fler som använde 

dessa i en klass: ”Det blir ett positivare klimat till att få använda”. 

 

Ett sätt att inhämta kunskaper är i samspel med andra. Eva beskriver fördelarna med att 

utgå från en film, vilket till exempel smartboarden kan användas till: ”Om man har 

lässvaga grupper är det alltid bra med film. Det är bra för alla barn, för sedan kan man 

diskutera och prata runtomkring det efteråt”. 
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Hon beskriver att eleven kan bli mer motiverad att använda alternativa verktyg, om hen 

blir medveten om sin situation och har förmågan att tänka framåt. Detta kan ske efter en 

process hos eleven, men denna motivation går inte att tas för given. De alternativa 

verktygen får inte vara för omoderna och det får inte heller vara för krångligt för 

eleverna, om de ska använda dessa verktyg. Eva berättar frustrerat om hur gammal 

teknik krånglar och hur besvärligt och tidsödande det kan vara för eleverna. 

”Hjälpmedlet ska inte vara ett motstånd. Man ska inte behöva hoppa över en häck eller 

en å för att få del av det där”! 

 

Skolans ekonomiska ramar är inte på något sätt anpassat till behoven, anser Eva och 

menar att de styrande politikerna inte har tillräckligt med insikt i skolans värld. Hon 

tycker att de elever som är i behov av alternativa verktyg borde få det tidigt, redan i 

årskurs 2. 

 

Eva beskriver hur viktigt det är att eleverna får det de behöver. Om det fungerar bra för 

en elev att lyssna på läromedelstexter anser hon att det är otillfredsställande, när det inte 

finns tillräckligt med inläst material. Hon tänker också att det kan underlätta för 

eleverna om de gör tankekartor, när de ska skriva berättelser, men att det inte är möjligt 

via en dator. 

 

Det som eleverna oftast behöver hjälp med är Daisyspelaren, att den inte fungerar när de 

ska lyssna på en bok. Då kommer de till Eva, eftersom det är svårt för klassläraren att ha 

tid med det under lektionen, vilket ställer specifika krav på denna yrkesroll: ”För att ha 

det här jobbet behöver man vara lite tekniskt utbildad också”. Hon menar att dessa krav 

kräver en bred teknisk kompetens, när det gäller alternativa verktyg. Eva känner att hon 

inte har tillräckliga kunskaper om alternativa verktyg. Hon beskriver hur hon själv har 

försökt att sätta sig in i de program och alternativa verktyg som finns tillgängliga på 

skolan, men också hur hon har letat datorbaserade lästräningsprogram på nätet. Detta tar 

tid och tid är en bristvara inom detta yrke: ”Den finns ju inte, det gör man på egen tid”.  

 

På frågan hur stödet kring de alternativa verktygen ser ut för henne beskriver Eva att det 

finns, men är otillräckligt. ”Nog skulle man vilja ha en möjlighet på närmare håll. Det 

hade varit väldigt behändigt”! Eva skulle vilja få stöd av andra, som använder de 

datorprogram som hon använder. Hon skulle också vilja få en möjlighet att öka sin 

kompetens kring alternativa verktyg. I utrustningsväg skulle hon vilja ha en pekplatta, 

så att hon kan förkovra sig själv. Hon önskar också att eleverna hade modernare 

alternativa verktyg, pekplatta eller dator, som de kan använda både i skolan och hemma. 

Dessutom önskar Eva att alla elever får tillgång till de alternativa verktyg de är i behov, 

så att de kan utvecklas optimalt. 
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5.4.3 Implementering av alternativa verktyg 

Eva berättar att hon tror att det är klassläraren och specialläraren, som initierar om en 

elev ska få börja använda något av de befintliga alternativa verktygen, när det 

uppmärksammats att en elev är i läs- och skrivsvårigheter. Detta har inte skett under det 

dryga året hon har jobbat på skolan. Om en elev har äldre syskon med läs- och 

skrivproblematik är de extra uppmärksamma, då väntar de inte på att någon specifik läs- 

och skrivutredning ska göras innan eleven erbjuds stöd via en dator, utifrån de datorer 

som finns på skolan. Hennes erfarenhet hittills är att eleverna inte vill börja använda en 

dator direkt, när de erbjuds det. För att eleven ska få tillgång till ett alternativt verktyg 

som inte skolan har, anser Eva att det är hennes ansvar att ta reda på fakta för att kunna 

påverka uppåt, eftersom det är förenat med en kostnad. ”Det måste vara jag som ligger 

på för att se till det och då måste jag förklara för rektorn, så att hon förstår, att det här är 

ett måste. Det här måste vi införskaffa”. Hon nämner samtidigt att hon inte har varit 

med om detta ännu. På frågan om eleven är delaktig, när det bestäms vilket alternativt 

verktyg de ska få tillgång till tycker Eva att de bör få vara det, men att verkligheten inte 

ser ut så idag, eftersom valet utgår ifrån skolans befintliga utrustning: ”Rent krasst så 

finns det inte så mycket att välja på”. 

 

Eva har hittills bara varit med om att introducera en elev i användningen av alternativa 

verktyg, där eleven förstod hur hen skulle använda en dator i skolarbetet redan vid 

överlämningstillfället och därför blev det inte några fler introduktionstillfällen. Det 

finns inte någon rutin för detta i dagsläget, men Eva tänker att det blir hon som får göra 

det om/när det blir aktuellt och då skulle hon lägga in det i sin sexveckorsplanering. När 

frågan om vilket sätt elevernas användning av alternativa verktyg följs upp får Eva en 

aha-upplevelse om vikten av det: ”I dagsläget har vi inte tittat någonting på det, men det 

är ju viktigt”! 

 

5.4.4 Reflektioner utifrån intervjun 

Eva är en mycket intresserad och vetgirig person, som utifrån sina förutsättningar visar 

prov på hur hon försöker göra det bästa av användningen av alternativa verktyg. 

Introduktionen av en dator till en elev var avklarad efter endast ett tillfälle, vilket kan 

bero på att elevens förkunskaper och/eller inlärningsförmåga, men det kan också tyda på 

få underlättande funktioner i det aktuella alternativa verktyget, vilket för med sig att 

användningsområdet blir begränsat. 
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6 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur två elever på mellanstadiet i läs- och 

skrivsvårigheter och två speciallärare upplever användningen av alternativa verktyg i 

skolarbetet, vilket studiens resultat har visat. I det följande diskuteras resultaten mot 

bakgrund av studiens teoretiska inramning. 

 

För att sammanfatta resultatet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, används de 

alternativa verktygen som praktiska redskap för att kompensera och lösa olika 

problem/svårigheter inom främst skrivning, men också läsning för eleverna i studien 

(Säljö, 2000).  

 

6.1 Elevernas syn på alternativa verktyg 

Bägge eleverna i studien har tillgång till ”egna” alternativa verktyg, som de använder i 

klassrummet. Skillnaden är väldigt stor vad gäller hur moderna de alternativa verktygen 

är och vilka funktioner de har, vilket påverkar både användningsområde och -frekvens. 

Den ena eleven har en äldre liten dator, som till största delen används till att skriva på 

ett par gånger i veckan. Den andra eleven har en pekplatta, som han nästan uteslutande 

använder när han skriver i flera ämnen, vilket också är det eleven oftast använder den 

till. I både datorn och pekplattan finns rättstavningsprogram, som inte är anpassade för 

läs- och skrivsvårigheter. Det finns stavningskontrollprogram på marknaden, som är 

anpassade för dessa svårigheter. Båda elevernas alternativa verktyg har träningsprogram 

i matematik, men pekplattan har även det i engelska. Ingen av eleverna använder dessa 

träningsprogram särskilt ofta, vilket kan tyda på att det saknas tillfällen för eleverna att 

använda dem. Pekplattan har också läromedlen nedladdade via Inläsningstjänst, så att 

det går att ”läsa med öronen”, vilket eleven sällan gör, trots att han tycker att det är 

kämpigt med läsningen. Den andra eleven ”läser med öronen” i enstaka fall om 

läromedlen finns på CD-skivor på skolan, men vid läsning av skönlitteratur laddar hon 

ner talböcker i sin mobil och lyssnar samtidigt som hon följer med i en fysisk bok. 

Eleverna har alternativa verktyg som stöd att använda i klassrummet, vilket har en 

samstämmighet med styrdokumentens intentioner, utan att diskutera om stödet är 

tillräckligt utifrån den enskilda individen. Styrdokumenten i forskningsöversikten, som 

skolan har att förhålla sig till, är väldigt tydliga med att elever ska ges det stöd de är i 

behov av i skolan för att utvecklas så långt som möjligt, i första hand inom klassens ram 

och där nämns alternativa verktyg som en form av stöd, som skolan ska tillhandahålla 

(Svenska Unescorådet, 2006; UNICEF, 1989; SFS 2010.800; Skolverket, 2011).  

 

Utöver stödet av de alternativa verktygen får båda eleverna specialundervisning inom 

läsning och skrivning, vilket tidigare forskning har visat vara effektivt för att eleven så 

småningom ska kunna arbeta självständigt med stöd av dessa verktyg (Lundgren & 

Ohlis, 2003). 
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Pekplattors intågande i skolan har börjat bli allt vanligare (Skolverket, 2013a; SPSM, 

2014). Eleven med pekplattan ingår i ett projekt på sin skola, där syftet är att utvärdera 

pekplattor och tillgång till inlästa läromedel via Inläsningstjänst att användas via 

pekplatta, för att visa på fördelarna för kommunens Skolförvaltning. Det tyder på en 

vilja att försöka förändra situationen och villkoren för de elever som är i behov av 

alternativa verktyg, genom att via en konkret handling påverka de som beslutar om de 

ekonomiska ramarna, eftersom alternativa verktyg är förenade med kostnader. 

Kostnader som speciallärarna i studien menar inte ryms inom skolans befintliga budget, 

vilket också verifieras i tidigare forskning (Damsby, 2008). 

 

6.2 Speciallärarnas syn på alternativa verktyg 

De två speciallärarna i studien varvar olika metoder och material, där alternativa 

verktyg (datorer) ingår till en viss del, när de arbetar med elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter och är i behov av stöd, vilket har stöd i forskning (Föhrer & 

Magnusson, 2003). Alternativa verktyg kan ha två funktioner, som pedagogiska 

lärverktyg i lärandesituationer (träning) och som verktyg som kompenserar en förmåga 

(Myrberg, 2007). Studien har visat att båda funktionerna används. När datorerna 

används hos speciallärarna sker det individuellt, där syftet är läsrelaterad träning eller 

kartläggning av elevernas läsförmågor. Båda speciallärarna är eniga om att syftet med 

alternativa verktyg i första hand är att underlätta skolarbetet för eleverna, att verktyget 

ska ses som ett arbetsredskap att användas i klassrummen, som stöd vid 

kunskapsinhämtning. Det innebär kompensation av läs- och skrivförmågor.  

 

Finns det något som stödjer detta syfte? Förutom de tidigare nämnda styrdokumenten, 

som är tydliga med att stödet i första hand ska ges inom klassens ram, finns det för lite 

forskning, både nationellt och internationellt, om effekterna av kompensatoriska 

stödåtgärder (Jacobson, Björn & Svenson, 2009; Myrberg, 2007; SBU, 2014). Eftersom 

det finns omfattande forskning, som visar att traditionella specialundervisningsinsatser 

inte alltid har lyckats stödja elever i behov av stöd i tillräcklig grad, kan det vara ett skäl 

till att en elev kompenseras för sin funktionsnedsättning i läsning och skrivning via 

alternativa verktyg, för att kunna delta i klassrumsundervisningen, precis som 

glasögonburna kompenseras för sin synnedsättning (Jacobson, Björn & Svenson, 2009). 

När syftet är läsrelaterad träning finns det däremot forskning som har uppmärksammat 

positiva effekter på läsförmågan (Fäldt, Gustafsson, Tjus, Heimann och Svensson, 

2013; Myrberg, 2007). Eftersom träning och kompensation är intimt förknippade 

(Higgins & Raskind, 2000; Sämfors, 2009) och forskning har visat andra positiva 

effekter av kompensatoriska stödåtgärder, som till exempel ökat självförtroende 

(Sämfors, 2009) och ökad motivation (Föhrer & Magnusson, 2003; Lundgren & Ohlis, 

2003), talar det för att speciallärarna har stöd i både styrdokument och tidigare 

forskning, när de anser att eleverna i första hand ska använda de alternativa verktygen i 

klassrummen för att underlätta skolarbetet. 
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Generellt sett ser tillgången till alternativa verktyg, som kan nyttjas av alla elever, 

väldigt olika ut på de båda skolorna. Den ena skolan har nyligen uppdaterat och utökat 

de alternativa verktygen till en nivå som, enligt specialläraren, känns rimlig. Det är 

också den skolan som har startat projektet med pekplattorna, där specialläraren i studien 

initierat detta. Syftet med projektet är att driva på utvecklingen med målet att alla som 

är i behov av ett ”eget” alternativt verktyg ska ha tillgång till det samt att det ska finnas 

pekplattor för den som behöver det under en viss period. Trots att denna speciallärare 

anser att hon har otillräcklig kompetens inom detta område har hon via sin vetskap om 

alternativa verktygs effekter och sitt intresse varit delaktig i att eleven i studien har 

tillgång till ett alternativt verktyg som han är bekväm med. Dessa faktorer har visat sig 

vara avgörande för att verktygen används (Jacobson, Björn & Svensson, 2009; 

Skolverket, 2013a). Det är också en faktor att räkna med för att han ska lyckas i skolan 

(Høien & Lundberg, 2013; Lundgren & Ohlis, 2003). Den andra specialläraren har 

samma vision och ger uttryck för ett intresse av alternativa verktyg, men under det år 

hon har arbetat på sin skola har inte detta ämne diskuterats, vilket tyder på att det till 

stor del är avgörande om det finns några eldsjälar, men att också rektorns attityd har 

betydelse (Föhrer & Magnusson, 2003; Damsby, 2008). För det finns ett underskott på 

”egna” moderna alternativa verktyg, som är anpassade utifrån individens behov och 

önskningar, på båda skolorna, vilket forskning har uppmärksammat som nödvändigt för 

att nå ett optimalt resultat vid användningen av dessa verktyg (Föhrer & Magnusson, 

2003; Jacobson, Björn & Svensson, 2009). 

 

I början av studien hade jag en hypotes om att användningen av alternativa verktyg 

skulle vikta över åt kompensation och att det skulle påverka annan form av lästräning. 

Utifrån resultaten går det att dra slutsatsen att de används både som pedagogiska 

lärverktyg (träning) och för att kompensera elevernas läs- och skrivförmågor med en 

övervikt mot kompensation, men utan att det påverkar annan form av lästräning. 

 

6.3 Möjligheter och hinder med alternativa verktyg 

Motivation är en stark framgångsfaktor för att lärande ska ske (Hattie, 2009). Samtliga 

informanter är eniga om att alternativa verktyg underlättar skolarbetet och att det 

påverkar motivationen positivt, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Föhrer 

& Magnusson, 2003; Lundgren & Ohlis, 2003), liksom självständighet och förmågan att 

utföra läs- och skrivuppgifter (Damsby, 2007). Den ena specialläraren har även 

uppmärksammat att dessa elever når mycket längre utifrån sina förutsättningar med stöd 

av alternativa verktyg, vilket verifieras i forskning (Høien & Lundberg, 2013; Lundgren 

& Ohlis, 2003; Myrberg, 2007). Den andra specialläraren har upptäckt att det påverkar 

självförtroendet positivt (Sämfors, 2009). Båda speciallärarna anser att motivationen att 

använda alternativa verktyg skulle öka för elever i läs- och skrivsvårigheter om fler 

använder dessa i en klass, men eleverna i studien tycker inte att det har någon betydelse. 

Vad kan denna skillnad bero på? Oavsett uppfattning är det något som den nu aktuella 

läroplanen (Skolverket, 2011) förespråkar, eftersom alla elever ska kunna behärska den 

moderna tekniken.  
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Resultaten visar också en enighet om att det är viktigt att de alternativa verktygen är 

moderna och att eleven är bekväm med det, vilket kan vara helt avgörande för om 

eleven använder verktyget. Dessutom finns det en enighet om att eleven påverkas 

negativt om tekniken krånglar mycket, vilket är helt i överensstämmelse med tidigare 

forskning, som har visat att tekniken måste erbjuda en tidsvinst och en rimlig 

arbetsbörda om eleven ska se verktyget som ett alternativ värt att använda (Föhrer & 

Magnusson, 2003; Jacobson, Björn & Svensson, 2009). Eleverna i studien är nöjda med 

det stöd de får av sina lärare, när tekniken krånglar. Speciallärarna har mer att önska, 

när det gäller stöd till dem, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Macaruso & 

Hook, 2007; Skolverket, 2013a), men de känner också att de skulle vilja har mer 

kompetens inom detta område, något som också verifieras i tidigare forskning (Damsby, 

2008). Det är rektor som ansvarar för att personalen har nödvändig kompetens 

(Skolverket, 2011). 

 

Elevernas önskemål utifrån vilka möjligheter de tänker att alternativa verktyg kan 

erbjuda handlar om att få använda moderna alternativa verktyg, som nyare dator 

alternativt en pekplatta, att kunna ”läsa med öronen” oavsett text, respektive en 

pekplatta i mobilstorlek för att den får plats i fickan. Det senare kan tyda på att eleven 

ser användningsmöjligheter även utanför skolan. Båda eleverna skulle vilja kunna 

knäppa kort på det som skrivs på tavlan, när de inte hinner med, för att kunna 

skriva/lyssna på texten vid ett senare tillfälle. Både Skolverket (2013a) och SPSM 

(2014c) har uppmärksammat att de alternativa verktygen ute i skolorna har ökat och att 

de har blivit mer moderna; både datorer och pekplattor. Mot bakgrund av detta ökar 

möjligheten att även den elev som idag inte har ett modernt verktyg kommer att få det. 

 

6.4 Implementering av alternativa verktyg 

Med utgångspunkt från flera studiers resultat lyfter Svensson (2012) fram tre avgörande 

faktorer för ett lyckat resultat vid valet av lämpliga alternativa verktyg: Grundlig 

kartläggning av elevens förmågor, alternativa verktyg utifrån individuellt behov och 

elevens delaktighet.  

 

Resultaten visar att alla elevers läs- och skrivförmågor följs upp regelbundet och att stöd 

sätts in direkt vid behov. För att få ett ”eget” alternativt verktyg nämner den ena 

specialläraren att det krävs en större utredning eller om de kan se att behovet är 

bestående. Den andra specialläraren har inte någon erfarenhet av detta ännu, men tänker 

att eleven direkt erbjuds ett befintligt stöd, utifrån det som finns på skolan. Det har 

tidigare diskuterats att styrdokumenten är tydliga med att tillgång till alternativa verktyg 

ingår i elevens rätt till stöd. Ingenstans i dessa nämns att det krävs en större utredning 

för att få tillgång till ett ”eget” alternativt verktyg. Det får mig att fundera över i vilken 

utsträckning elever får ett ”eget” alternativt verktyg runtom i landet. Vilka kunskaper 

har rektorer och speciallärare? Jag inser att detta tillsammans med en kommuns 

ekonomiska resurser har en stark koppling till en elevs möjlighet att få tillgång till 

moderna alternativa verktyg. 
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I denna studie var eleven med pekplattan ett undantag, när det gäller delaktigheten, i och 

med att han fick vara med och bestämma vilket alternativt verktyg han ville ha. Något 

som han, föräldrarna och specialläraren upplevde var avgörande för att han skulle 

använda ett. Undantaget kan förklaras med att han ingår i ett projekt, som står på egna 

ben. Mot bakgrund av vilka faktorer som krävs för att stödet i form av alternativa 

verktyg ska bli optimalt (Svensson, 2012), har de elever som inte ingår i liknande 

projekt ännu inte lika stora möjligheter att stöd i form av alternativa verktyg blir lyckat. 

 

Resultaten visar att elevernas introduktion skedde på olika sätt. Eleven som har en dator 

introducerades vid ett tillfälle, vilket hon tyckte räckte. Introduktionen i att använda 

mobilen för att ”läsa med öronen” via talböcker från kommunens bibliotek ordnades på 

fritiden. Eleven med pekplattan blev introducerad av en pedagog från ett centralt 

resursteam vid flera tillfällen och därefter vid uppföljande besök, vilket han 

tyckte/tycker känns bra. Detta är inte något som har skett tidigare på skolan, utan ingår i 

det projekt eleven är med i. De båda speciallärarna nämner att det inte finns någon 

medveten plan för hur implementeringen ska gå till, att den får ta den tid som krävs. 

Forskning har visat det som avgör hur effektiv användningen kommer att bli är kvalitén 

på de förberedelser eleven får i starten (Föhrer & Magnusson, 2003; Høien & Lundberg, 

2013). Kvalitén påverkas också av den tid som ges till implementering och uppföljning 

(Damsby, 2007; Damsby, 2008). Jag uppmärksammar att pekplatteprojektet har stöd i 

forskningen. 

 

Flera studier har visat att elever senast bör få tillgång till alternativa verktyg innan de 

börjar på högstadiet, att det borgar för att de ska använda verktygen även på högstadiet 

(Damsby, 2008; Föhrer & Magnusson, 2003). Eleverna i studien började att använda 

sina alternativa verktyg i åk 5, men eleven i åk 5 hade möjlighet att starta tidigare. Det 

avstod han ifrån, då han inte kände sig bekväm med det föreslagna alternativa verktyget.  

 

6.5 Pedagogiska implikationer 

Då styrdokumenten lyfter fram elevens rätt till stöd via alternativa verktyg och 

forskning lyfter fram dess positiva effekter, om de används på rätt sätt, finns ingen 

ursäkt för att de elever som är i läs- och skrivsvårigheter inte snarast får tillgång till ett 

”eget” alternativt verktyg. Vid implementeringen är det viktigt att specialläraren, eller 

den som ska göra det, ser till att eleven är delaktig och att både behov och önskemål får 

styra vid val av verktyg, eftersom studien har visat hur avgörande det kan vara för att 

eleven ska använda sig av verktyget. Men det gäller också att denna lärare får rätt 

förutsättningar att göra detta och där är ekonomin en stor utmaning! 
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6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån att resultaten visar en önskan från eleverna om att få ”läsa med öronen” vid all 

form av text, skulle det vara intressant att göra en studie inom detta område. Det skulle 

också vara intressant att beforska hur de olika pekplattemodellerna/-storlekarna upplevs 

av fler elever i läs- och skrivsvårigheter på mellanstadiet i deras skolarbete, eftersom de 

är av modernt snitt och det var något som studien visade var en stor motivationsfaktor. 

 

Allt som görs i skolan ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Därför kan 

resultaten i dessa föreslagna studier innebära att speciallärare, som arbetar på 

mellanstadiet med elever i läs- och skrivsvårigheter, har en grund att stå på om frågan 

om dessa alternativa verktygs möjligheter alternativt hinder dyker upp i något 

sammanhang. 

 

6.7 Avslutande ord 

Utifrån resultaten i studien drar jag slutsatsen att alternativa verktyg inte per automatik 

stöttar elever i deras skolvardag, men med rätt förutsättningar erbjuder de ett stort stöd 

för alla, speciellt för de elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Dessa verktyg har en 

stor potential att underlätta vid både läsning och skrivning, men också lärandet på ett 

övergripande plan – om alla hinder undanröjs.  
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Bilaga 1: Missivbrev till föräldrar 

 
 
Hej! 

 

Jag heter Monica Nilsson och är student vid Umeå Universitet, där jag läser sista 

terminen på Speciallärarutbildningen med inriktning mot språk, skriv- och 

läsutveckling. Just nu håller jag på med mitt examensarbete, en magisteruppsats, 

där jag via intervjuer vill undersöka hur elever upplever användningen av 

alternativa verktyg (t.ex. dator, pekplattor, ljudfiler, rättstavningsprogram) i 

skolarbetet. Jag är också intresserad av att undersöka på vilket sätt dessa verktyg 

används.  

 

Idag finns det många olika alternativa verktyg, som används som stöd vid 

läsning och skrivning. Forskning har visat att alternativa verktyg kan öka elevers 

motivation; arbete vid en dator kan t.ex. upplevas stimulerande. Något som 

ytterligare kan öka motivationen är att datorprogram ger direkt feedback på 

elevens läsning och skrivning utan att det uppmärksammas av klasskamraterna. 

Följderna av detta kan bli att eleven arbetar mer med sina svårigheter, t.o.m. 

passerar gränsen för sin egen förmåga, och då påverkas utvecklingen positivt! 

 

I min studie är jag speciellt intresserad av de elever som behöver någon form av 

särskilt stöd för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling, därför har jag 

bett specialläraren på skolan om hjälp med att hitta dem. När eleven är under 15 

år krävs medgivande från vårdnadshavare vid intervjuer. Om ni samtycker till 

att jag får intervjua ert barn, behöver jag få er underskrift på det medföljande 

papperet, som ni sedan kan lämna till ert barns lärare eller till specialläraren.  

 

Jag kommer att göra allt jag kan för att intervjun ska kännas så trygg och bekväm 

som möjligt. Vi håller till på skolan, som är en naturlig plats för ert barn. 

Frågorna som jag kommer att ställa under intervjun är åldersanpassade, så att det 

ska gå lätt att förstå dem. Då deltagandet i studien är frivilligt kan ert barn 

självklart avbryta deltagandet när som helst. Intervjun kommer att spelas in för 

att jag sedan ska kunna skriva ut och sammanställa det insamlade materialet. 

Både inspelningen och utskrifterna kommer att förstöras, när min studie är 

färdig. Ert barn kommer att vara anonymt; varken identitet, skola, stad eller 

kommun kommer att uppges.  Jag har utgått från Vetenskapsrådets etiska regler i 

upplägget av min studie. Här följer en länk till de etiska reglerna: 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Med varma hälsningar 

 

Monica Nilsson 

monica.nilsson@XXXX.se 

P.S. Jag ser verkligen fram emot att få träffa ert barn! D.S. 

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


 

 

Medgivande till deltagande i en intervjustudie om alternativa 
verktyg 
 
Härmed lämnar jag/vi vårt medgivande till att Monica Nilsson, student på 

speciallärarprogrammet vid Umeå universitet, får göra en intervju med: 

 

 

Elevens namn 

 

 

 

Datum  Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

Datum  Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var snäll och lämna detta medgivande till klassläraren eller specialläraren, som sedan 

lämnar det till mig (Monica Nilsson).  

 

Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide elev 

 

Forskningsfrågor 

.  De här frågeställningarna har jag använt för att besvara syftet: 

 

 Vilka alternativa verktyg används? 

 På vilket sätt används dem?  

 Vilka möjligheter och/eller hinder upplever eleverna vid 

användningen av alternativa verktyg? 

 Hur går det till när alternativa verktyg implementeras? 

 
 
Inledande frågor 
(Efter att jag har berättat lite om mig själv.) 

Nu skulle jag vilja veta lite om vem du är. Hur kan du beskriva dig själv? 

Vad tycker du mest om att göra i skolan? 

Vad tycker du minst om att göra i skolan? 

Berätta vad du tycker om läsning. (Vad går bra och vad är svårt.) 

Berätta vad du tycker om skrivning. (Vad går bra och vad är svårt.) 

 

 

(Beskriv begreppet alternativa verktyg för eleven.) 

Aktuella alternativa verktyg 
Berätta vad du använder för alternativa verktyg? 

 

 

Arbetsplats och syftet med alternativa verktyg 
Var använder du (de alternativa verktygen)? 

 

Om i klassrummet: 

 Vad jobbar du med, när du använder (de alternativa 

verktygen)? 

 Beskriv hur det går till när du använder (de alternativa 

verktygen). (Ordna med den tekniska utrustningen, arbetsgång) 

 Hur ofta använder du (de alternativa verktygen) i 

klassrummet? 

 Beskriv hur du känner dig då. 

 



 

Om hos specialläraren: 

 Vilka alternativa verktyg använder du hos (specialläraren)? 

 Vad jobbar du med då? 

 Beskriv hur det går till, när du använder (de alternativa 

verktygen).(Ordna med den tekniska utrustningen, arbetsgång) 

 Hur ofta går du till (specialläraren) och jobbar? 

 Jobbar du själv hos specialläraren eller tillsammans med 

andra barn? 

 Beskriv hur du känner dig då. 

 

Går du till (specialläraren) och jobbar med något, där du inte använder (de 

alternativa verktygen)? 

 

Om ja: 

 Vad jobbar du med då? 

 Beskriv vad du gör då. (Arbetsgång) 

 Hur ofta går du till (specialläraren)? 

 Jobbar du själv hos specialläraren eller tillsammans med 

andra barn? 

 Beskriv hur du känner dig då. 

 

 

Elevens upplevelser 
Beskriv hur det känns att använda (de alternativa verktygen). (Vad är det 

som gör att det känns bra/dåligt? Motivation? Självförtroende?) 

Känner du att du lär dig mer, när du använder (de alternativa verktygen)?   

(Beskriv vilka kunskaper det handlar om) 

Använder någon fler i klassen alternativa verktyg?  

 

Om ja: 

 Beskriv hur det känns. 

 

Använder hela klassen t.ex. datorer (eller andra alternativa verktyg) någon 

gång? I så fall var och till vad?  

Om ja: 

 Beskriv hur det känns. 

 

 
 



 

Stöd vid användning av alternativa verktyg 

Om du behöver hjälp någon gång, när du använder (de alternativa 

verktygen), vad kan du behöva hjälp med då? (Program, teknisk utrustning) 

Vem hjälper dig då? (I vilket sammanhang?) 

Får du den hjälp du behöver? 

 

 Om nej: 

 Vad tror du det beror på? (Okunskap, tid) 

 

Arbetsgång vid implementering 
Hur gammal var du, när du fick (de alternativa verktygen)? (Klass, ålder) 

Hur gick det till när det bestämdes att du skulle få börja använda (de 

alternativa verktygen)?  

Vem/vilka föreslog att du skulle få använda (de alternativa verktygen)? 

Fick du vara med och bestämma vilka alternativa verktyg du skulle få? 

 

Om nej:  

 Vilken/vilka bestämde? 

 Hur skulle du vilja att det gick till? 

 

Beskriv hur det gick till när du fick lära dig att använda (de alternativa 

verktygen).  (Vem/vilka visade dig? Hur många gånger/dagar?  Var var ni någonstans 

då?) 

 

 

Uppföljning 
 Är det någon som kollar med dig hur det fungerar att använda (de 

alternativa verktygen)?  

 

Om ja: 

 Vem gör det? 

 Vad pratar ni om då? 

 Hur ofta händer det? 

 

 

Önskemål kring alternativa verktyg 
Finns det några fler alternativa verktyg som du skulle vilja använda? (I så 

fall vilka?) 

Om du fick önska, hur skulle du vilja ha det, när du använder (de 

alternativa verktygen)? (Stöd, arbetsplats, enskilt/i grupp) 

 

 



 

Bilaga 3: Intervjuguide speciallärare/specialpedagog 

 
Forskningsfrågor 

.  De här frågeställningarna har jag använt för att besvara syftet: 

 

 Vilka alternativa verktyg används? 

 På vilket sätt används dem?  

 Vilka möjligheter och/eller hinder upplever eleverna vid 

användningen av alternativa verktyg? 

 Hur går det till när alternativa verktyg implementeras? 

 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du jobbat som speciallärare/specialpedagog? 

Har du i din yrkesroll något specialområde, som du är extra intresserad 

av? 

Hur skulle du beskriva dina kunskaper kring alternativa verktyg?  

 

 
(Klargör begreppet alternativa verktyg.) 

Aktuella alternativa verktyg 
Beskriv vilka alternativa verktyg ni har tillgång till i skolan? 

 
 
Arbetsplats och syftet med alternativa verktyg 
Var använder elever med läs- och skrivsvårigheter alternativa verktyg? 

 

Utifrån de olika arbetsplatserna (inklusive hos 

specialläraren): 

 Vilka alternativa verktyg använder eleverna där? 

 I vilket syfte används de alternativa verktygen då? 

 Beskriv hur det går till, när de använder alternativa 

verktyg. (Ordna med den tekniska utrustningen, arbetsgång) 

 



 

Hur ofta jobbar eleverna med alternativa verktyg hos dig (utanför 

klassrummet)? 

 

Om det sker: 

 Vilka alternativa verktyg använder eleverna hos dig? 

 I vilket syfte används de alternativa verktygen då? 

 Beskriv hur det går till, när de använder alternativa 

verktyg. (Ordna med den tekniska utrustningen, arbetsgång) 

 Jobbar eleven enskilt eller i grupp hos dig då (utanför 

klassrummet)? 

 Vilket är syftet då? 

 

Jobbar elever med läs- och skrivsvårigheter, som har alternativa verktyg, 

med något hos dig där de inte använder alternativa verktyg inom läs- och 

skrivområdet? 

 

Om ja: 

 Vilket är syftet då? 

 Hur ofta jobbar du med dessa elever hos dig (utanför 

klassrummet)? 

 Jobbar eleven enskilt eller i grupp hos dig? 

 

Hur är fördelningen mellan att använda alternativa verktyg i klassrummet 

respektive hos dig (utanför klassrummet)? 

Vad uppfattar du att det beror på? 

 
 
Elevens upplevelser 
Beskriv hur du uppfattar att eleverna upplever användningen av alternativa 

verktyg. (Vad är det som gör att det kan kännas bra/dåligt? Motivation? 

Självförtroende? ) 

Upplever du att elevernas lärande påverkas, när de använder alternativa 

verktyg? (Beskriv i så fall hur och vilka kunskaper det handlar om) 

Använder klasserna t.ex. datorer (eller andra alternativa verktyg) någon 

gång i klassrummet?  

 

Om ja: 

 Vilka alternativa verktyg använder eleverna då? 

 I vilket syfte används de alternativa verktygen då? 

 Hur uppfattar du att eleverna som kontinuerligt använder 

alternativa verktyg upplever det? 

 



 

Om nej: 

 Vad beror det på, tror du, att inte alla elever har möjlighet att 

använda alternativa verktyg (t.ex. datorer)? 

 
 
Stöd vid användning av alternativa verktyg 
Beskriv vad du uppfattar att eleverna kan behöva hjälp med. (Program, 

teknisk utrustning) 

Vem hjälper dessa elever och i vilka sammanhang ges hjälpen? 

Beskriv hur du upplever hanteringen av alternativa verktyg? (Kompetens, 

möjlighet till förkovring, tid att sätta sig in i tekniken) 

Beskriv hur stödet kring tekniken ser ut för dig och lärarna. (Tillgång till 

back-up) 

 

  

Arbetsgång vid implementering 
Vilka är kriterierna för att en elev ska få tillgång till alternativa verktyg? 

(Förmågor, kartläggning, ålder) 

Vem/vilka är det som tar initiativ till att en elev ska få tillgång till 

alternativa verktyg? 

Får eleven vara delaktig i valet av alternativa verktyg? 

Vilken/vilka bestämmer vilka alternativa verktyg eleven ska få tillgång 

till? 

Beskriv hur det går till, när en elev ska börja använda alternativa verktyg? 
(Vem/vilka introducerar och instruerar? Hur ser tidsramen ut? I vilket sammanhang sker 

introduktionen? Arbetsgång?) 

 
 
Uppföljning 
På vilket sätt följs elevernas användning av alternativa verktyg upp? (Av 

vem? Hur ofta? I vilket syfte? Ändrade behov?) 

 
 
Önskemål kring alternativa verktyg 
Upplever du att de elever som är i behov av alternativa verktyg får tillgång 

till dessa i tillräcklig utsträckning? (Utveckla svaret) 

Finns det några fler alternativa verktyg, som du skulle vilja att eleverna 

har tillgång till? (I så fall vilka?) 

Vad beror det på, tror du, att ni inte har tillgång till dessa? 

Om du fick önska, hur skulle du vilja arrangera elevernas användning av 

alternativa verktyg? (Stöd, arbetsplats, enskilt/i grupp)  

 

 


