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Abstract 
 
This study investigates how the use of alternative tools are implemented in teaching in elementary school 

instruction for pupils with reading and writing difficulties in a municipality. The following questions are 

asked: What are the routines for the implementation of the alternative tools? How do pupils with reading 

and writing difficulties use alternative tools in their schoolwork? How do teachers enable the use of alter-

native tools in the schoolwork for pupils with reading and writing difficulties? What is the role of the 

special education teacher in the implementation of the alternative tools in schoolwork for pupils with 

reading and writing difficulties in different stages in elementary school? Two methods were used, webb 

survey for principals, special education teachers and teachers and interviews with three pupils, three 

teachers and three special education teachers. The results showed that there are certain, but differing, 

routines in the municipality. Students use alternative tools in all grades. Teachers want to use the tools but 

doesn´t always enable it in their teaching. The special education teachers have a keyrole in the implemen-

tationprocess. The conclusion is that routines and roles need to be properly specified throughout the im-

plementationprocess. Students and teachers need more knowledge and continuous support in their use of 

tools.  
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1 Inledning 

 

Den svenska skolan ska vara en skola för alla barn. Ända sedan tidigt 1800-tal har det 

funnits politiska tankar att skapa en skola där alla barn ska få en grundutbildning 

(Hjörne & Säljö, 2014). Efter andra världskriget började den demokratiska trenden på-

verka den svenska skolan. Nu skulle alla barn beredas ”en likvärdig utbildningsmöjlig-

het”(Assarson, 2007). Den första läroplanen kom 1962. Därmed var skolan demokrati-

serad med ett styrdokument för en gemensam svensk grundskola för alla barn. Begrep-

pet ”en skola för alla” kom att prägla skolan främst under 1900-talets senare del (Hjörne 

& Säljö, 2014).  

 

Styrdokument och lagar talar sitt tydliga språk. Skolan ska ge alla elever förutsättningar 

att lära och utvecklas utifrån sina förmågor och behov (Skolverket, 2011; SFS, 

2010:800). Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag (Skolverket, 2011). Skolan ska 

möta elevens olika förutsättningar att ta till sig undervisningen (SFS, 2010:800) samt ge 

stöd och individanpassa undervisningen.  

 

Den 1/1-2015 infördes en laglig förstärkning i Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). 

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning sattes i fokus. Elever har 

rätt att få det lärande, och den lärmiljö, som är bäst för individen. Tillgänglighet gäller 

också en människas möjlighet att aktivt kunna delta som medborgare i samhället (Skol-

verket, 2011).  

 

1994 antogs Salamancadeklarationen av FN-organet Unesco. Deklarationen kom att bli 

en viktig del i arbetet för inkluderande undervisning och allas rätt till utbildning i många 

länder (Arnesen & Lundahl, 2006). Enligt Skolinspektionens rapport (2010:14) anpas-

sas inte undervisningen tillräckligt mycket efter elevens behov. Skolan och dess organi-

sation ska ses över för att möjliggöra inkludering för elever i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2014). 

 

Den svenska skolan digitaliseras idag. År 2007 gav Europarådet och Europaparlamentet 

ut en europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande (Europeiska 

kommissionen, 2007). Digital kompetens är en av dessa kompetenser. Digital kompe-

tens omfattar bl.a färdigheter att använda verktyget på olika sätt, säkert och kritiskt, men 

också i syfte att kommunicera (Europeiska kommissionen, 2007). Enligt Skollagen 

(SFS, 2010:800) ska eleverna få ”en tidsenlig utbildning” (SFS, 2010:800, kap. 10, 10). 

Det råder idag politiskt konsensus om skolans digitalisering (Tallvid, Lundin, Svensson 

& Lindström, 2015). Skolan är en plats där elever har rätt att få digital kompetens 

(Skolverket, 2011). För att kunna följa styrdokumentens formuleringar ställs krav på 

skolans digitala kompetens och kunskap om tidsenliga alternativa verktyg (SPSM, 

2013). ”Varje skolledare och it-avdelning måste kunna ge förutsättningar i form av tid, 

organisation, kompetensutveckling och teknik” (SPSM, 2013, s. 19).  

 

IT-satsningar i skolan sker idag globalt (Tallvid et al., 2015). Redan 1974 påbörjade 

Skolöverstyrelsen DiS- projektet, Datorn i skolan. Sedan dess har olika statliga IT-

satsningar i skolan avlöst varandra Den så kallade en-till-ensatsningen, vilket startade i 

Sverige under tidigt 2000-tal, har ökat tillgången av internetanslutna lärplattor och dato-

rer i många svenska skolor. I och med en-till-en-satsningen menar Tallvid et al. (2015) 
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att elever och lärare utmanas och ges möjlighet till ett förändrat arbetssätt i skolan. Nya 

krav ställs på läraren. Lärarens pedagogiska-, ämnes- och tekniska kunskaper utmanas 

av teknikens intåg i klassrummet (Tallvid et al., 2015).  

 

Under mina 23 år i läraryrket har de alternativa verktygen bara blivit fler och mer till-

gängliga på skolan. Trots tillgång till verktyg används de inte alltid fullt ut. Elever med 

läs- och skrivsvårigheter, vilka t ex har en dator som alternativt verktyg, ser jag använda 

den som skrivmaskin. Andra funktioner som t ex stavningsprogram, talsyntes eller över-

sättningshjälp används inte av eleven. Vad beror detta på? Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv är frågan både aktuell och nödvändig att lyfta. Vi lever i ett kunskaps- och 

informationssamhälle som kräver att du som medborgare snabbt kan läsa, tolka och för-

stå skriftlig information och olika budskap. Den skriftliga kommunikationen går snabbt. 

Detta ställer höga krav på läs- och skrivkunnighet.  Får elever med läs- och skrivsvårig-

heter redskap utifrån sina behov och förutsättningar i skolan? Skapar dessa i så fall del-

aktighet i skolan och samhället? Hur ser egentligen implementeringen av alternativa 

verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter ut på skolorna idag?  

 
”Att använda verktyg för lärande är ingenting nytt och det ligger i människans natur att stän-

digt utveckla sina arbetsmetoder och verktyg för att förbättra sina levnadsbetingelser. Tallvid 

et al., 2015, s. 19”  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur användningen av de alternativa verktygen im-

plementeras i undervisningen i olika stadier för elever med läs- och skrivsvårigheter i en 

kommun. 

 

 Vilka rutiner finns för implementeringen av de alternativa verktygen till elever med 

läs- och skrivsvårigheter i de olika stadierna? 

 Hur använder elever med läs- och skrivsvårigheter alternativa verktyg i skolarbetet? 

 Hur möjliggör lärare användningen av de alternativa verktygen i skolarbetet för ele-

ver med läs- och skrivsvårigheter i de olika stadierna?  

 Vilken är speciallärarens/specialpedagogens roll i implementeringen av de alterna-

tiva verktygen i skolarbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter i de olika stadi-

erna? 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2 Bakgrund - Forskningsöversikt 

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

Samspelet mellan eleven, pedagogerna och miljön är avgörande för elevens skolgång. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella perspek-

tivet talar om interaktionen mellan individer och miljö, där kommunikation är centralt 

för lärande (Säljö, 2000, 2010). Enligt det sociokulturella perspektivet rekonstrueras och 

ersätts kunskaper och lärdomar när människor möts i olika miljöer (Säljö, 2011). Kun-

skap utvecklas genom kommunikation mellan människor och även mellan människor 

och miljö. Människan skapar intellektuella och fysiska redskap vilka leder till utveckl-

ing för individen men också för samhället (Säljö, 2011). Det sociokulturella perspekti-

vet menar att förståelse av andra förutsätter att vi känner till miljön de befinner sig i 

(Säljö, 2000, 2010). Ur det perspektivet blir det i denna studie intressant att försöka se 

och förstå hur implementeringen av de alternativa verktygen möjliggörs i skolan för 

eleven med läs- och skrivsvårigheter. Eleven och pedagogen möts i skolan och de alter-

nativa verktygen och användandet av dem kan skapa möjlighet till lärande och kunskap. 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

 

De två dominerande synsätten inom specialpedagogisk forskning är det kategoriska och 

det relationella perspektivet (Nilholm, 2005). Nilholm (2003) talar om tre specialpeda-

gogiska perspektiv. Perspektiven kan kort och mycket förenklat beskrivas så här: Det 

kategoriska perspektivet anser att individen äger problemet och att det är hos individen 

insatserna ska sättas in ofta i ett exkluderande sammanhang. I det relationella perspekti-

vet flyttas fokus från individen till kontexten.  Lärmiljö ska vara i fokus för insatserna 

och inkludering förespråkas. Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, sätter olika 

lösningar och möjligheter i fokus utifrån problematik. I denna studie undersöks empirin 

ur alla dessa perspektiv.  

 

I grundskolans begynnelse på 60-talet ökade kunskapskraven betydligt i förhållande till 

den tidigare folkskolans krav (Nilholm & Göransson, 2014). Följden blev att specialun-

dervisningens omfattning ökade drastiskt. Synsättet på elever med svårigheter var kate-

goriskt och specialundervisningen en exkluderande verksamhet (Nilholm & Göransson, 

2014). Idag genomsyrar det relationella perspektivet lagar och styrdokument (SFS, 

2010:800; Skolverket, 2011) men även det kategoriska perspektivet står att finna i sko-

lans kompensatoriska uppdrag. Synen på specialundervisning har dock svängt över mot 

ett mera relationellt, inkluderande perspektiv (Nilholm & Göransson, 2014). Den 1 juli 

2014 ändrades bestämmelserna om stödinsatser i skolan (Skolverket, 2014). Extra an-

passningar ska sättas in om eleven riskerar att inte nå målen och särskilt stöd ska sättas 

in endast om de extra anpassningarna inte har visat sig tillräckliga (Skolverket, 2014). 

Tittar man närmare på de extra anpassningarna så fokuseras insatserna på helhetsbilden, 

lärmiljön och inkludering vid åtgärder. Organisationen ska ses över, t ex. resurser, pe-

dagogiska metoder, hur den aktuella gruppen fungerar och elevens lärmiljöer (Skolver-

ket, 2014). Metoder och lärmiljöer utformade efter varje unik elev gör inkludering möj-

lig i skolan (Andersson & Thorsson, 2008; Svensson, 2012).  
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Alternativa verktyg kan vara en del i det inkluderande specialpedagogiska arbetet och 

en del av de extra anpassningarna men specialpedagogisk it-användning är komplex 

menar Söderqvist (2012). Lärmiljön och undervisningen ska göras tillgänglig för alla 

elever. Då möjliggörs delaktighet och måluppfyllelse enligt Söderqvist (2012). 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
 

Att lära sig läsa ger människan möjlighet att tolka, förstå och delta i samhället 

(Myrberg, 2007). Nettelbladt & Salameh (2007) talar om hur dagens informationssam-

hälle, präglat av snabb kommunikation, kräver stor social kompetens och ett varierat 

men precist språk. Det språkliga sammanhanget vi växer upp i utvecklar och ger grun-

den till vårt tänkande och vår förståelse för vår omvärld. Det blir ett verbalt och icke-

verbalt meningsskapande där vårt tänkande, vår identitet och vår omvärldsförståelse 

danas menar Bjar och Liberg (2010). Det är dock ingen självklarhet för alla att kunna 

lära sig läsa och skriva.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se) beskriver begreppet läs- och 

skrivsvårigheter på följande sätt; 

 
”Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till 

den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäl-

ler att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svå-

righeten att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är 

betydligt vanligare än dyslexi. Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite öv-

ning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, 

språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.” 

Lundbergs (2010) beskriver dyslexi på följande sätt; 

”Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser 

språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kod-

ning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en 

automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också framtydligt genom dålig 

stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad 

läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dys-

lektiska nedsättningen går i regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk 

disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att den 

är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast 

stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man 

att svagheter på detta område kvarstår upp i vuxen ålder.” 

 

Både samhälleliga, pedagogiska, ärftliga och miljömässiga faktorer påverkar hur omfat-

tande och problematiska läs- och skrivsvårigheterna blir för varje individ (Jacobsson, 

2006). Dessutom uppfattas svårigheterna olika beroende på dessa faktorer. I nedanstå-

ende modell har Jacobsson (2006, s. 3) försökt beskriva hur faktorerna kan inverka på 

läs- och skrivförmågan hos en individ; 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lasa-och-skriva/
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Figur 1 Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Jacobsson, 2006, s 3 

Modellen kan enligt Jacobsson (2006, s. 4) visa ”möjliga orsaker till läs- och skrivsvå-

righeter”, ”möjliga komplikationer eller konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter” och 

kan även ”användas som vägledning vid åtgärdsplanering utifrån en helhetssyn på ele-

ven”. Läs- och skrivsvårigheter kan leda till många negativa konsekvenser för indivi-

den. Självbilden, motivationen och även den sociala situationen kan påverkas (Jacobs-

son, 2006). Läs- och skrivsvårigheter kan göra att individen undviker läsning, vilket i 

sin tur kan göra att språket blir torftigare då ord och begreppsförrådet inte utvecklas som 

hos jämnåriga och läsförståelsen blir även den lidande (Jacobsson, 2006).  

2.4 Alternativa verktyg – Vår tids artefakter  

En artefakt är ett föremål konstruerat och tillverkat av människor. Nationalencyklopedin 

(http://www.ne.se) beskriver ordet artefakt på följande sätt; 

  
artefaʹkt (latin aʹrte faʹctum ’konstgjord’), av människohand fabricerat föremål, produkt eller 

effekt.  

 

Människans sätt att använda redskap och verktyg är revolutionerande. Vi använder den 

förståelse och kunskap vi har om ett redskap och situationen vi befinner oss i och utifrån 
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detta skapar vi sedan nya och kreativa sätt att använda redskapet (Säljö, 2013). Liksom 

griffeltavlor och kritor användes förr i skolan kan vi benämna de alternativa verktygen 

som några av vår tids aktuella redskap i skolan. Alternativa verktyg är en del av vår tids 

artefakter. Ur ett sociokulturellt perspektiv uppstår lärande i ett samspel mellan männi-

skan, omvärlden, existerande teknik och den sociala omgivningen (Säljö, 2013). Enligt 

Säljö (2013) möts, i denna samverkan mellan människan och artefakten, allt oftare våra 

kunskaper och färdigheter.  

2.5 Alternativa verktyg – En liten översikt 

Alternativa verktyg är verktyg som möjliggör läsande, skrivande och lärande för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara t ex stavningskontroll, talsyntes, översätt-

ningsstöd, e-böcker, skanner, lärplattor, appar, telefoner mm. (http://www.spsm.se). 

Alternativa verktyg kallades tidigare för kompensatoriska hjälpmedel. Idag används 

begreppet alternativa verktyg (http://www.spsm.se). I fokus är nu skolans uppgift och 

skyldighet att utforma tillgängliga lärmiljöer för alla elever i stället för att individers 

brister ska kompenseras (Söderqvist, 2012).  

 

Med hjälp av olika program och appar kan en elev med en dator, lärplatta eller telefon 

få stöd i sin läsning och skrivning, visa sin kunskap eller färdighetsträna. Detta kan ske i 

skolan, hemma eller på telefonen i princip vart som helst. 

 

En lärplatta eller pekplatta är en handdator med pekskärm vilket styrs med fingrarna. 

Appar, eller applikationer, är program till smarta telefoner och pekplattor. Pedagogiskt 

stödjande appar kan laddas hem till avancerade lärplattor och telefoner.  

2.5.1 Skriva och läsa  

Det finns en mängd olika program och appar. I programmet Word kan användaren 

skriva text på dator i stället för med penna på papper. Det kan t ex underlätta om eleven 

har motoriska svårigheter. Eleven kan också göra olika anpassningar t ex ändra storlek 

och teckensnitt om det behövs pga. synfel eller annan anledning. Har eleven svårigheter 

att stava kan stavningskontrollen visa om något ord är felstavat men även ge förslag på 

rätt stavning av ordet. Det finns också ordprediktionsprogram där användaren får förslag 

på ord, kan kontrollera stavning och även få ord eller text uppläst. Om eleven behöver 

stöd i t ex ett andra språk finns olika översättningsprogram och appar till datorer och 

lärplattor.  

 

Om du har lässvårigheter kan du få texten uppläst av ett alternativt verktyg. Program 

som omvandlar text till tal kallas talsyntes. Det kan eleven använda för att lyssna på 

sina egna texter men även för att lyssna till skönlitterära texter eller faktatexter. Det 

finns även tillgång till så kallade E-böcker, via bibliotek eller Inläsningstjänst, där ele-

ven kan få tillgång till inläst skönlitteratur eller läromedel. Med en skanner kan text 

läsas in och en digital bild skapas. Ett OCR-program omvandlar sedan bilden till text 

vilket sedan kan t ex läsas upp av en talsyntes.  

 

Interaktiva skrivtavlor i klassrummet kan lagra t ex anteckningar och annat, tillåta inter-

aktion och lärande som sedan kan dokumenteras via sparade bilder. Dessa kan sedan 

skickas till eleven med läs- och skrivsvårigheter som läxa, för uppläsning av talsyntes, 
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kom ihåg, anteckningsstöd osv. Med dikteringsprogram till smarta telefoner eller 

läsplattor kan man tala in meddelanden, mail eller information. Man kan även tala in 

sökningar i olika söktjänster.  

2.5.2 Visa kunskap, färdighetsträna eller planera  

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan visa sin kunskap på andra sätt än genom t ex 

genom att skriva. Program som möjliggör att eleven kan visa sin kunskap kan vara film-

skapande, bildskapande eller inspelning av egen röst. Eleven kan redovisa kunskap med 

t ex inlästa test eller provsvar på ljudfil, test eller provsvar skrivna i Worddokument 

eller faktaredovisning på Powerpoint.  

 

Många program och appar erbjuder färdighetsträning av olika moment. Där kan eleven 

träna sina individuella läs- och skrivsvårigheter. Det finns också program och appar som 

ger eleven möjlighet att planera sitt skolarbete. Överskådliga tidsplaneringar av uppgif-

ter, läxor och prov eller annat kan ge struktur och hjälpa minnet. 

 

2.6 Alternativa verktyg. Förändrad syn på kunskap, inlärning, 

läsning och skrivning     
De alternativa verktygen i skolan är en del av tekniken som omger oss överallt idag. 

Tekniken finns här, vi kan inte och ska inte bromsa den (Male & Burden, 2014). Intåget 

av ny teknik i skolan kommer att förändra vår syn på kunskap och lärande (Säljö, 2010). 

Tekniken stöder och utvecklar lärandet på det viset att den ändrar hur vi ser på inlärning 

och kunskap. Utifrån detta kommer människan att försöka förstå och förbättra lärandet 

med den nya tekniken, utifrån de kunskaper vi redan har (Säljö, 2010). Male och 

Burden (2014)  ser en stor utmaning för skolan att ta in, ibland anpassa och lära sig an-

vända befintlig teknik som används redan ute i samhället.  De menar att tekniken kan 

tillföra stora förbättringar i lärmiljöerna för både elever och lärare.  

 

Åsikten om vad läsande och skrivande är håller sakta på att förändras i skolan. Läser du 

när du lyssnar på en text? Skriver eleven när den talar in en text i ett alternativt verktyg? 

Åsikterna om detta, bland pedagogerna på en skola, kan variera. Lindeblad, Svensson 

och Gustavsson  (2015) anser att läsning som definition borde ses över då det idag finns 

många olika verktyg som möjliggör åtkomst till information på annat sätt än via ord på 

ett papper. Dagens barn börjar använda och delta i aktiviteter via telefoner och internet 

innan de ens kan läsa (Lindeblad et al., 2015). Här blir förståelsen av informationen 

viktig och inte själva avkodandet menar Lindeblad et al. (2015). Genom att ändra be-

greppet för vad läsning är skulle även stigmatisering av läs- och skrivsvårigheter kanske 

minska (Lindeblad et al., 2015). Lindeblad et al. (2015) anar att de alternativa verkty-

gens intåg i skolan förändrar vår syn på informationsinhämtande. Det kan t ex vara när 

eleven använder olika alternativa verktyg till att avkoda text i stället för att läsa själv i 

sitt informationssökande i skolarbetet. 

 

Arendal (2009) och Svensson (2015) anser att det är högst väsentligt att vi ändrar attityd 

och fokus vad gäller IKT-stöd för läsande och skrivande. Det måste bli godtaget och ses 

som likvärdigt att hämta och ge kunskap med hjälp av alternativa verktyg i skolan anser 

Svensson (2015). IKT-stöd borde jämställas med sedvanligt läsande och skrivande 

(Arendal, 2009; Svensson, 2015). Både Arendal (2009) och Svensson (2015) menar att 

om tekniken används fullt ut kan fokus ligga på inlärning och kunskapsinhämtande. Det 



12 

viktiga är förståelse i läsandet och att ha ett sätt att uttrycka det man vill säga (Svensson, 

2015). Läs- och skrivträning ska för den skull inte upphöra (Svensson, 2015). Eleven 

och hens lärare kan t ex skilja på lästräning och att läsa för att tillägna sig kunskap.  

 

Lärprocesserna har förändrats i skolan (Säljö, 2013). Säljö (2013) menar att vi rör oss 

obehindrat mellan olika medier där individuella intressen och preferenser styr oss. I 

stället för att bevara gammal kunskap blir lärandet en, för personen intressant, sökande 

och meningsskapande process utifrån de kunskaper som finns. Utifrån denna förändring 

kommer nya sätt att läsa och tolka att möta skolans institutionaliserade sätt att se på 

läsning och tolkning (Säljö, 2013). I dagens informationsflöde krävs andra sätt att 

närma sig, läsa, tolka, sortera och förstå texter. Vi behöver t ex. utveckla avsiktliga me-

tastrategier för att läsa, förstå och se vad som är relevant i en text (Säljö, 2013).  

2.7 Läs- och skrivsvårigheter och användande av alternativa verktyg 

Skolan ska uppfostra demokratiska medborgare (Skolverket, 2011). Söderqvist (2012) 

menar att de alternativa verktygen kan ha en demokratisk uppgift. Verktygen kan göra 

skolans och samhällets information tillgänglig men också möjliggöra diskussion och en 

chans att uttrycka åsikter för dem med läs- och skrivsvårigheter (Söderqvist, 2012; 

White & Robertson, 2015). Svensson (2015) menar att en telefon kan du alltid ha med 

dig vilket ökar tillgängligheten enormt. Appar som stödjer avkodning och skrivande i 

telefonen ger personer med läs- och skrivsvårigheter samma möjligheter att läsa, förstå 

och förmedla information och tankar i text som sina jämnåriga (Lindeblad et al., 2015; 

Svensson, 2015). Inte bara tillgängligheten till det skrivna ökar utan även chansen att 

kommunicera, hänga med i sociala och samhälleliga sammanhang (Lindeblad et al., 

2015; Svensson, 2015). För att ha en chans att hänga med sina jämnåriga i skolarbetet 

bör elever med läs- och skrivsvårigheter få tillgång till alternativa verktyg tidigt 

(Damsby, 2008; Lindeblad et al., 2015; White & Robertson, 2015). Om eleven kan an-

vända sitt verktyg tillfullo kan hen koncentrera sig på inlärning och kunskapsinhämt-

ning (Arendal, 2009). Alternativa verktyg kan även vara ett villkor för att kunna nå må-

len för vissa elever (SPSM, 2015) eller skapa möjlighet för eleven att visa sin kunskap 

(Ingesson, 2007). 

 

Vissa forskare anser att eleverna ska uppmuntras att använda nutidens teknik som en 

integrerad del av sitt liv både på skolan och hemma (Lindeblad et al., 2015; Male & 

Burden, 2014; Svensson, 2015). Tidsenliga och åtkomliga it-verktyg kan göra lärmiljö-

erna och undervisningen tillgänglig och öka delaktigheten för alla elever (Bonn, 2006; 

Lindeblad et al., 2015; SPSM, 2011, 2012, 2013; Svensson, 2012; Söderqvist, 2012; 

White & Robertson, 2015).  Kunskap i att använda alternativa verktyg i skolarbetet ger 

ytterligare möjligheter att lära sig för livet (SPSM, 2013). Eleverna kan inte nekas till-

gång till och att lära sig använda vår tids teknik i skolan menar Male och Burden 

(2014). Male och Burden (2014) såg stora möjliga vinster när det gäller att förbättra 

lärmiljön i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter bl. a att lärarna hittade nya 

sätt att organisera och anpassa undervisningen till eleverna. Verktyget kan ge eleven en 

chans att både träna och få stöd i skolarbete på ett ofta stimulerande och varierat sätt. 

För många elever med läs- och skrivsvårigheter kan användande av alternativa verktyg i 

skolarbetet skapa initiativkraft och motivation till lärande trots svårigheterna (Fälth & 
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Svensson, 2015; Grönlund, 2014; Ingesson, 2007; Myrberg, 2003; SPSM, 2012; White 

& Robertson, 2015).  

 

Alternativa verktyg kan kompensera för läs- och skrivsvårigheter. Ett danskt projekt, 

PC-läsning, genomfördes mellan 2006-2009. Vuxna dyslektiker utbildades och försågs 

med lässtödjande it-verktyg i vardagen, i studier eller i arbetet. Projektet visar att den 

kompensatoriska effekten av det lässtödjande it-verktyget var direktverkande. Speciellt 

de med svår dyslexi fann att texters tillgänglighet ökade markant med hjälp av i it-

verktygen. Även skrivandet underlättades (Arendal, 2009).  

 

Läs- och skrivsvårigheter påverkar självförtroendet negativt (Lindeblad et al., 2015; 

SPSM, 2012). Studier har visat att användande av alternativa verktyg kan ge eleven ökat 

självförtroende och att eleven även blivit mer självständig i sitt skolarbete (Arendal, 

2009; Ingesson, 2007; White & Robertson, 2015). En bättre tro på sin förmåga i skolar-

betet kan i sin tur ge eleven ökad delaktighet i undervisningen (Bonn, 2006; Ingesson, 

2007; Lindeblad et al., 2015; SPSM, 2011, 2012, 2015; Svensson, 2012; White & Ro-

bertson, 2015).  

 

Läsförmågan kan förbättras när elever med läs- och skrivsvårigheter använder alterna-

tiva verktyg. White och Robertson (2015) undersökte hur elever med läs- och skrivsvå-

righeter och lärare uppfattade användningen av två olika talsyntesprogram, Kurzweil 

eller Premier (text till tal) och Dragon Naturally Speaking (tal till text). Enligt White 

och Robertson (2015) förbättrades både läsflytet och läsförståelsen hos eleverna. Eng-

lert, Zhao, Dunsmore, Collings och Wolbers (2007) upptäckte genomgående förbättrade 

resultat för eleverna vilka använde ett internetbaserat skrivverktyg, TELE-Web, i sitt 

skolarbete. Skrivverktyget stöttade, organiserade och utvecklade elevernas skrivande 

vilket bl. a gjorde att eleven lättare kunde få fram sina idéer i skrivandet och även för-

bättra sin text (Englert et al., 2007). Maor, Curry och Drewrys (2011) metastudie base-

rades på 15 vetenskapliga och utvalda artiklar gjorda mellan 2005- 2011. Alla artiklarna 

undersökte effekterna av användande av alternativa verktyg med fokus på läsning, 

skrivning, stavning och tal. Eleverna i studien var 12 år eller yngre och hade alla speci-

fika läs- och skrivsvårigheter. De flesta av studierna såg genomgående förbättrade resul-

tat vad gäller läsning, skrivning, stavning och tal när eleven används sig av alternativa 

verktyg. 

 

Ett flertal interventionsstudier visar goda effekter på ordavkodning. läsförmåga och läs-

förståelse vid användandet av olika datainlärningsprogram (Fälth, 2013; Fält & Svens-

son, 2015; Savage, Abrami, Piquette, Wood, Deleveaux, Sanghera-Sidhu, & Burgos  

2013; White & Robertson, 2015). Fälth och Svensson (2015) såg att intensivträning 

med olika datorbaserade läsmetoder ökar läsförmågan, både på kort och lång sikt, hos 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna i Fälth och Svenssons (2015) studie an-

vände appen Prizmo för iPhone/IPad som stöd för sin läsning i skolarbetet i 4-6 veckor. 

Alla elever i studien hade dyslexi. Elevernas läsförmåga ökade för flera av eleverna och 

eleverna fortsatte även använda appen även efter interventionen. Fälth (2013) visade i 

sin studie att intensivträning med två olika datorbaserade träningsprogram ökar läsför-

mågan, både på kort och lång sikt, hos elever med läs- och skrivsvårigheter. I studien 

fanns fyra grupper av elever från grundskolans tidigare år. En grupp tränade läsförstå-

else med Omega IS (Omega-interactive Sentences) ett datorbaserat läsförståelsepro-
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gram. En annan grupp tränade sin fonologiska förmåga i Comphot, ett datorbaserat fo-

nologisk träningsprogram. I den tredje gruppen tränade eleverna både fonologisk trä-

ning och läsförståelseträning med datorprogrammen och den fjärde gruppen hade vanlig 

specialundervisning. Eleverna som tränade med hjälp av de två dataprogrammen visade 

bättre resultat på ordavkodningstest, bättre fonologiska förmåga och bättre läsförståelse 

än de andra elevgrupperna i studien (Fälth, 2013). Eleverna i Savage et al. (2013) inter-

ventionsstudie användes, ABRACADABRA, ett gratis webbaserat individanpassat da-

taprogram. Dataprogrammet, gjort för nybörjare i läsning, tränar eleven på bokstäver 

och ljud, läsförståelse, skrivande och stavning. Resultaten visade goda effekter vad gäl-

ler fonologisk sammanljudning och bokstav-ljudkunskap hos eleverna i studien (Savage 

et al., 2013). 

2.8 Digital kompetens och tidsenliga alternativa verktyg  

 

Alternativa verktyg har blivit mer tillgängliga för personer med läs- och skrivsvårighet-

er (Svensson, 2015). Nedladdningsbara appar till smarta telefoner eller surfplattor är 

både billigare och enklare att använda än datorprogrammen med liknande funktioner. 

Apparna möjliggör användande som tidigare bara gick på datorer menar Svensson 

(2015). Det finns idag ett stort utbud av tillgänglig teknik och design för olika aktivite-

ter och lärande i skolan (Haug, 2014). Allt är dock inte anpassat för undervisning och 

användning i skolan (Haug, 2014).  

 

Tillräcklig digital kompetens hos lärarna är en förutsättning för att implementeringen av 

IKT i skolan ska fungera (Tallvid et al., 2015). Ökad tillgång på IKT i skolan ger ökat 

behov av fortbildning av lärare (Tondeur, Kershaw, Vanderlinde, Braak, 2013). I flera 

studier uttrycker lärare att de vill ha vidareutbildning om hur IKT kan användas i skolan 

(Tallvid et al., 2015; Söderqvist, 2012). Söderqvist (2012) menar att lärarna vill an-

vända IKT i sin undervisning men inte alltid vet hur det pedagogiskt ska gå till. Läraren 

ska göra det alternativa verktyget meningsfullt i sin undervisning. Det är mångfacetterat 

och svårt men handlar egentligen om att göra undervisningen tillgänglig för alla elever 

anser Söderqvist (2012). Användningen av alternativa verktyg kan öka om läraren får 

ökad it-kompetens (Bonn, 2006; Kreijins, Vermeulen, van Buuren & van Acker, 2011; 

Söderqvist, 2012). Läraren bör utbildas både teoretiskt, metodiskt (Myrberg, 2003; Si-

pilä, 2010; Söderqvist, 2012) och med specifik pedagogisk karaktär (Tondeur et al., 

2013; Söderqvist, 2012). Lärarna behöver också tid för att utveckla arbetet med verkty-

gen (Söderqvist, 2012). 

 

Bara för att tekniken finns tillgänglig i klassrummet betyder det inte att den används 

(Sipilä, 2010; Söderqvist, 2012). Sipilä (2010) såg att lärarens kunskap i IKT var avgö-

rande för användningen i undervisningen. De flesta lärarna hade inte kunskaperna för att 

kunna använda IKT sin undervisning.   Sipilä (2010) menar att nationellt stöd behövs 

vad gäller IKT i skolan t ex stöd i läroplanen, teknisk och pedagogisk vägledning och 

utbildning till lärarna. Detta stöd kan öka jämlikheten och säkra kunskapen nationellt 

(Sipilä, 2010). 
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2.9 Implementering av alternativa verktyg 

Enligt forskningen är det många faktorer som påverkar om implementeringen av de al-

ternativa verktygen i skolan ska lyckas t ex organisation, tid, kunskap, stöd och attityd.  

2.9.1 Organisation 

Framgångsfaktorer för implementering och användning av it i skolan är att det finns en 

organisation runt detta (Bonn, 2006) men också rutiner och verksamhetsnära metoder är 

viktiga (Söderqvist, 2012). Damsby (2008) anser att samverkan, ansvar och kunskap är 

viktiga ledord för implementeringen av de alternativa verktygen. Många olika parter är 

viktiga för att implementeringen av de alternativa verktygen ska lyckas. Finns kunskap, 

tilltro och viljekraft hos personer i beslutsfattande roller på skolan så är integrering och 

implementeringen av de alternativa verktygen möjlig (Male & Burden, 2014; Sipilä, 

2010; Tondeur et al., 2013). Även lärarutbildare, lärarstudenter och deras mentorer och 

lärare har viktiga roller i implementeringen (Tondeur et al., 2013). Sipilä (2010) menar 

att det borde finnas ett nationellt stöd, i t ex läroplanen, för införandet av IKT i skolan.  

2.9.2 Tid 

Implementering av alternativa verktyg hos elever och lärare tar tid och måste få ta tid 

(Bonn, 2006; Damsby, 2007). De alternativa verktygen ska sättas in tidigt hos eleven 

(Damsby, 2008). För att kunna använda verktygen på bästa sätt i skolarbetet behöver 

eleven grundligt få lära sig sina alternativa verktyg. Eleven behöver bli trygg i sin kun-

skap om och användning av verktyget (Archer et al., 2014). En lyckad implementering 

kräver att eleven använder verktyget ofta i sitt skolarbete (Macaruso & Hook, 2007). 

Blir de alternativa verktygen implementerade som en naturlig del av elevens skolvardag 

kan elevens skolresultat förbättras (SPSM, 2013).  

2.9.3 Utbildning och stöd 

Utbildning och stöd till lärarna är viktigt men det räcker inte att läraren går en kurs om 

tekniken och verktygen menar Archer et al. (2014). Läraren behöver vara trygg med 

tekniken och säker på sin kunskap och sina färdigheter vad gäller användande av tekni-

ken (Archer et al., 2014). Vissa studier (Archer et al., 2014; Savage et al., 2013) menar 

att om teknik ska användas i skolan måste fokus ligga på träning av tekniken och im-

plementeringen. Tekniken kan försvåra implementeringen av datorn som alternativt 

verktyg i skolan (Macaruso & Hook, 2007). Macaruso och Hook (2007) menar att lärar-

nas okunskap om och rädsla för tekniken kan skapa problem om inte teknisk hjälp finns 

att tillgå. För att lyckas med implementering av datorn som alternativt verktyg behövs 

också god teknisk support (Wood, Anderson, Piquette-Tomei, Savage et al., 2011; Ar-

cher et al., 2014; Macaruso & Hook, 2007). De största stödinsatserna behövs i det initi-

ala implementeringsskedet och sedan även fortlöpande (Wood et al., 2011; Archer et al., 

2014).  

2.9.4 Attityden till användning av alternativa verktyg 

Attityden till användning av alternativa verktyg hos rektorer, lärare och elever är en 

viktig faktor för en lyckad implementering (Damsby, 2008; Kreijins, Vermeulen, van 

Buuren & Acker, 2011; Lindeblad et al., 2015). Lärarna vill använda tekniken (Damsby, 

2008; Male & Burden, 2014) och anpassar sig snabbt till användande av den i undervis-

ningen. Stora förändringar i lärmiljön sker då för både läraren och eleven (Male & 

Burden, 2014). Hinder för användande av IKT i skolan undanröjs om, rektorer och 
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andra i bestämmande positioner i organisationen, tror på användande av IKT i undervis-

ningen och verkligen vill införa det (Male & Burden, 2014).  

2.10 Kritiska röster och studier med andra resultat  

I dagsläget finns det lite forskning om de alternativa verktygen förbättrar läs- och skriv-

förmågan hos elever med läs- och skrivsvårigheter (Fält & Svensson, 2015; Svensson, 

2012; SBU, 2014). Andrews et al. (2007) försökte i sin metaanalytiska studie få inblick 

i genomslag och effektivitet av IKT i undervisning och lärande. De fann att fältet som 

studerades befann sig i ett preparadigmatiskt tillstånd. Paradigmer för teoribildning och 

forskning var inte klara vilket gjorde att fältet blev svårt att undersöka (Andrews et al., 

2007). I SBU (2014) framkommer att det i dagsläget inte finns vetenskapligt underlag 

för att se nyttan och effekterna av användande av alternativa verktyg vid dyslexi.  

 

Det finns många hinder för implementering av IKT i skolan och hemma enligt Male och 

Burden (2014). Det kan vara hinder av olika karaktär; politiska, pedagogiska, ekono-

miska, it-säkerhetsmässiga eller handla om likvärdighet och/eller rättvisa i tillgång av 

IKT.  

 

Utbudet av nya alternativa verktyg är stort och konstant. Läraren bör hålla sig uppdate-

rad med nya alternativa verktyg som kommer (Svensson, 2015) men kan ha svårt att 

veta vilken kvalité verktyget har i den ständiga tillströmningen av nya pedagogiska pro-

gram och appar (Hauge, 2014). Det finns idag inga klara mätinstrument för att se effek-

terna av användning av alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter (Svensson, 

2015). Säljö (2010) menar att det inte är självklart att undervisningen förbättras av an-

vändning av datorer och annan teknik i skolan. 
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3 Metod 

3.1 Deltagare    

Intervjudata samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 3 elever, 3 lärare och 

3 speciallärare/specialpedagoger från grundskolans olika stadier. Eleverna gick vardera i 

årskurs 2, 5 och 8 på olika skolor och olika skolområden i kommunen vilket gjorde att 

tre av fyra skolområden i kommunen representerades i studien. Lärarrespondenterna 

arbetade i årskurs 2, 5 och årskurs 6-9 också de på olika skolor och olika skolområden i 

kommunen. Speciallärar/specialpedagogerna arbetade på låg-, mellan- respektive hög-

stadiet på olika skolor och olika skolområden i kommunen. Enkätdata samlades in ge-

nom en webbenkät vilket skickades till alla under enkätperioden arbetande rektorer, 

speciallärare/specialpedagoger och lärare i grundskolan i den valda kommunen.  

3.1.1 Urval av intervjurespondenter 

Ett strategiskt urval av intervjurespondenter (Trost, 2012) gjordes från grundskolans tre 

stadier. En elev, en lärare och en speciallärare/specialpedagog intervjuades på vardera 

låg-, mellan- och högstadiet. Totalt gjordes nio intervjuer. Kriterier för elevresponden-

terna var att de skulle använda alternativa verktyg i skolarbetet. Lärar- och speciallä-

rar/specialpedagogrespondenterna skulle arbeta med elever med alternativa verktyg i sin 

undervisning. För att hitta presumtiva respondenter togs kontakt med Skoldatateket i 

kommunen. Utifrån deras förslag på respondenter kontaktades ett antal lärare och speci-

allärare/specialpedagoger. Även ett fåtal för författaren kända respondenter kontaktades. 

Specialpedagogrespondenterna föreslog sedan elevrespondenter. 

3.1.2 Urval enkätrespondenter     

Enkäten bygger på ett systematiskt urval av enkätrespondenter (Stukát, 2014). Webb-

enkäten skickades först ut i ett nyhetsbrev till samtliga valda respondenter i gällande 

kommun. Detta med intentionen att enkätsvar skulle komma från alla kategorier av re-

spondenter och då ge en bred bild av empirin i kommunen (Trost, 2012). Förhoppning-

en var också att enkätsvaren skulle bli många och vara representativa för hela grundsko-

lan i kommunen. Enkäten skickades till 42 rektorer, 67 speciallärare, 27 specialpedago-

ger och 689 lärare.  

 
Tabell 3.1 Urvalet av respondenter till intervjuer och webbenkät. 

  Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet 

Intervju 1 
elev 

1 lä-
rare 

1 special-
peda 
gog 

1 elev 1 
lärare 

1 special-
peda 
gog 

1 elev 1 lä-
rare 

1 special-
peda 
gog 

Enkät Presumtiva respondenter  
42 rektorer, 
67 speciallärare 
27 specialpedagoger 
689 lärare                                            /825 st 

  Faktiska respondenter 
7 rektorer = 17%  
13 speciallärare = 19% 
16 specialpedagoger = 59% 
86 lärare = 13%                                 /122 st                                                           ca 15% 
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3.1.3 Antal deltagare och bortfall 

3.1.3.1 Intervju 

Totalt nio av nio avsedda intervjuer genomfördes i studien vilket ledde till en bra svars-

procent (Trost, 2012). För att minska bortfallet togs mailkontakt, vid något tillfälle även 

telefonkontakt, med lärar- och speciallärar/specialpedagogrespondenterna.  

 

Elevrespondenterna blev bjudna på fika i samband med intervjun. De vuxna intervjure-

spondenterna fick efter intervjun en liten chokladask som tack.  

3.1.3.2 Enkät 

7 rektorer, vara 6 rektorer på låg- och mellanstadiet och 1 rektor på högstadiet besva-

rade webbenkäten. Av de 29 speciallärar/specialpedagogerna var 13 speciallärare och 

16 specialpedagoger. Vissa speciallärare/specialpedagoger och lärare arbetade på flera 

stadier.  15 speciallärare/specialpedagoger arbetade på lågstadiet, 13 på mellanstadiet 

och 12 på högstadiet.  Bland de 86 lärarenkätrespondenterna arbetade 34 på lågstadiet, 

32 på mellanstadiet och 33 på högstadiet.  

 

Det är vanligt med stort bortfall i svarsfrekvensen på webbenkäter (Trost, 2012). Enkä-

ten kan glömmas bort, aldrig nå mottagaren på grund av t ex en brandvägg, felaktiga e-

postadress vid utskicket eller andra tekniska begränsningar (Trost, 2012). Flera variabler 

kan ha påverkat det externa bortfallet i webbenkäten (Stukát, 2014). Det krävdes mycket 

av respondenterna för att komma fram till enkäten, då enkäten fanns i ett nyhetsbrev, på 

den interna plattformen för personalen. Bortfall kan även ha skett om respondenter ville 

delta men var sjuka eller borta under tiden då enkäten var aktiv (Stukát, 2014).  

 

3.3 Material 

Det empiriska underlaget i studien bygger på kvalitativa, intervjudata, från tre lärare, tre 

speciallärare/specialpedagoger och tre elever från tre stadier i grundskolan samt kvanti-

tativa data (webbenkät) insamlade via en webbenkät till rektorer, lärare och speciallä-

rare/specialpedagoger i en kommuns alla grundskolor.  

3.3.1 Materialets omfång, urvalsprinciper och motivering till urval av material  

För att få en så bred bild av empirin utifrån syftet och frågeställningarna i studien gjor-

des intervjuer på vardera stadie i grundskolan i den valda kommunen. Tre elever, tre 

lärare och tre speciallärare/specialpedagoger intervjuades. Sammanlagt gjordes nio in-

tervjuer. Elevintervjuerna gjordes i årskurs 2, 5 och 8. Lärarintervjuerna gjordes hos två 

klasslärare i årskurs 2 respektive 8 samt en ämneslärare arbetande i årskurs 6-9. Av spe-

cialpedagogerna arbetade en på lågstadiet, en på mellanstadiet och en på högstadiet. 

Kvantitativa data samlades in via en webbenkät till rektorer, lärare och speciallä-

rare/specialpedagoger arbetande i grundskolan i kommunens samtliga grundskolor. 

Rektorerna ingick i enkäten då deras bild av rutinerna av implementeringen skulle ge 

bredd i insamlade data.  

 

Kommunens webverktyg Netigate användes som plats för webbenkäten. Kommunen 

har tillgång till alla grundskolans e-postadresser och kan t ex nå lärare som en grupp 

(Trost, 2012). Enkäten kunde snabbt nå ut till alla lärare inom grundskolan. Netigate var 

därför ett passande enkätverktyg i denna studie. Alla arbetande lärare ska även ha till-
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gång till en dator under arbetstid vilket ytterligare möjliggjorde en större svarsfrekvens i 

enkäten (Trost, 2012).  

3.4 Procedur 

3.4.1 Kvalitativ respektive kvantitativ ansats  

Studien är både kvantitativ och kvalitativ. Metodtrianguleringen, användande av både 

enkät och intervjuer, gjorde det möjligt att tillföra en mera mångsidig bild av empirin 

utifrån syftet och forskningsfrågorna i studien (Stukát, 2014). För att få en djupare för-

ståelse av det empiriska underlaget komplementerades enkäten med intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna och enkäten kommer att möjliggöra beskrivningar av 

variationer i upplevelser mellan elever, lärare och speciallärare/specialpedagoger på låg-

, mellan- och högstadiet. Även rektorernas bild av ämnet kan komma fram i den kvanti-

tativa enkäten.  

3.4.2 Metod för datainsamling, databearbetning och analys  

Intervjun hade en interaktionistisk ansats där intervjun sågs som ett samspel mellan den 

som intervjuar och respondenten (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun liknade därför 

mer ett samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren ville försöka förstå verklighet-

en ute på fältet utifrån den intervjuades verklighet, upplevelser och perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Intervjuerna med lärare och speciallärar/specialpedagogrespondenterna genomfördes på 

av respondenten vald plats på skolan för att denna skulle känna sig trygg och avslapp-

nad under intervjun (Stukát, 2014). Intervjuplatserna för elevintervjuerna valdes av nå-

gon av deras lärare eller speciallärare utifrån att intervjun skulle ske på en lugn, trygg 

plats för eleven någonstans på skolan. Varje intervju inleddes med att respondenten 

ännu en gång fick information om; syftet med intervjun, samtycke till deltagande, möj-

ligheten att avbryta intervjun, anonymitetskravet och en ungefärlig tid för intervjun 

längd. Begreppet alternativa verktyg förklarades för de vuxna respondenterna, utifrån 

SPSM:s (SPSM.se) definition och några av de exempel av alternativa verktyg, som 

SPSM tar upp på sin hemsida (SPSM.se). Några inledande frågor ställdes till de vuxna 

om utbildning, år i yrket, stadie och vilka ämnen läraren undervisade i. Elevens inle-

dande frågor handlade om vilken årskurs och hur länge hen gått på skolan. I slutet på 

varje intervju gjorde intervjuaren en kort sammanfattning av intervjun Respondenten 

fick då chans att replikera, ändra eller göra tillägg till intervjuarens beskrivning. Efter 

varje intervju skrev intervjuaren reflekterande anteckningar över intervjun för att ha 

som stöd vid analysen av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Anteckningarna 

innehöll en beskrivning av känslan och atmosfären vid intervjusituationen, intervjuper-

sonens tillstånd i början och under intervjun och även mina första reflektioner om inter-

vjupersonens tankar och erfarenheter av ämnet. (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga 

intervjuer spelades in på datorns ljudinspelare. 

 

En gemensam enkät- och intervjuguide (bilaga 1) konstruerades utifrån forskningsfrå-

gorna. Forskningsfrågorna sattes som teman. Enkätfrågorna skrevs in bredvid temana. 

Utifrån forskningsfrågorna och enkätfrågorna konstruerades sedan tre olika halvstruktu-

rerade intervjuguider (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiderna riktades till speci-

allärare/specialpedagoger, lärare och elever. Intervjuguiden för lärare testades i en pilot-
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intervju och omarbetades något utifrån resultatet av pilotintervjun innan de riktiga inter-

vjuerna genomfördes. Elevintervjufrågorna utgick från intervjufrågorna till lärarna och 

speciallärarna/specialpedagogerna, bearbetades och anpassades till barnets ålder.   

 

Vid utformningen av enkäten användes kommunens webbenkätverktyg Netigate. Neti-

gate innehåller en programvara som kan konstruera enkäter, analysera data från enkät-

svaren samt visa resultaten i t ex tabeller, grafer och diagram. En pilotenkät, i pappers-

form, genomfördes för att testa frågorna (Stukát, 2014). Pilotenkäten skickades via mail, 

som en bifogad fil till, 3 respondenter från vardera lärarkategori; låg-, mellan, hög- och 

speciallärare/pedagog. Nio av 12 respondenter deltog i papperspilotenkäten. En pilot-

webbenkät skickades ut och besvarades. Hänsyn togs till resultatet i papperspilotenkäten 

och pilotwebbenkäten innan enkäten slutfördes till webbenkät.  

 

Analysen av intervjun börjar med utskriften (Kvale & Brinkmann, 2014). Ansatsen ge-

nom transkriberingen var att i resultatet försöka förstå och berätta om samtalets kärna 

utifrån syftet och forskningsfrågorna. Då tillgången på tid var begränsad transkriberades 

inte exakt allt som sades i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014; Stukát, 2014).  I 

transkriberingsguiden noterades inte intervjusvaren ordagrant, inte heller upprepningar, 

emotionella uttryck, hostningar, mummel eller pauser (Kvale & Brinkmann, 2014). In-

tervjuaren transkriberades endast när hen avvek från intervjuguiden. Vid genomläsning 

av det transkriberade hittades slutligen nyckelord och meningar vilka skrevs ned och 

tematiserades. Mönster trädde fram och skrevs ner. I slutet av varje intervju skrevs en 

kort sammanfattning av intervjun.  

 

Vid analys av enkätdata gjordes först en bortfallsanalys av enkätsvaren (Trost, 2012). 

Endast de helt genomförda enkäterna räknades med i resultatet. Enkätsvaren analysera-

des sedan med hjälp av webbenkätverktyget Netigate. I enkätverktyget kunde nominal-

data från enkätrespondenterna tas fram. Detta möjliggjorde en snabbare överblick och 

analys av resultaten (Trost, 2012). Olika parametrar, t ex olika yrkesgruppers, stadiers 

svar i olika frågor kunde ses, sammanföras, jämföras och analyseras i enkätverktyget. 

Resultatet skrevs ner utifrån varje yrkesgrupps enkätfrågor, mönster hittades, samman-

fattningar och analys gjordes. 

3.4.3 Säkerställande av studiens tillförlitlighet 

Genom metodtrianguleringen nåddes rektorer, speciallärare/specialpedagoger, lärare 

och elever från alla stadier i grundskolan i den aktuella kommunen.  

3.4.3.1 Intervju 

Vad gäller intervjun lämnade samtliga respondenter, eller respondenters vårdnadshavare 

in påskrivna samtyckesbrev och samtliga fick informationsbrev om studien. Intervjua-

rens relation till respondenten kan ha påverkat svar och reliabiliteten i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att motverka detta gjordes ett flertal intervjuer med för författa-

ren okända respondenter. Bland eleverna var 2 av 3 okända. Bland lärarna var 1 av 3 

okända och bland speciallärare/specialpedagogerna var 2 av 3 okända för författaren. 

Intervjuerna var tänkta att spegla både speciallärar/specialpedagogers upplevelser av 

syftet. På grund av en miss av författaren fick inte speciallärarna någon respondent i 

studien då hen missade att betänka respondenternas yrke innan intervjuerna skedde men 

även i urvalsprocessen. Speciallärarnas syn på ämnet kom dock fram i webbenkäten.   
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3.4.3.2 Enkät 

Ett antal felkällor kan ha uppstått under arbetet med studien. Då webbenkäten vid första 

tillfället inte skickades direkt till de tänkta respondenterna kan många ha missat den 

men även fel personer påbörjat enkäten. För att undanröja detta så skickades ett person-

ligt påminnelsemail till varje eventuell respondent i webbenkäten. Vid en webbenkät 

kan fel respondent ha tillgång till datoranvändaren (Trost, 2012). Fördelen med studiens 

respondenter är att de är unika i sin kommunidentitet på sin användare och att webb-

verktyget redan utprovats i flera enkäter till medborgare i kommunen. Papperspilotenkät 

och webbpilotenkät utfördes och resultaten från dessa vägdes in för att ytterligare höja 

reliabiliteten i studien. Sammanräkningen av data i webbenkäten görs automatiskt i 

webbverktyget vilket säkrar chansen att inkommen data beräknas rätt. Studenten har 

gått en förmiddags webinarkurs i webbverktyget, Netigate. Detta för att få inblick i 

verktyget och dess användningsmöjligheter.  

3.4.4 Etiska överväganden 

Individskyddskravet, enligt Vetenskapsrådets (2002), har varit i fokus under hela stu-

dien. Individskyddskravet innehåller fyra allmänna huvudkrav på forskningen; inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskaps-

rådet, 2002). Alla personer och skolor som deltog i studien avidentifierades och ska 

därför vara anonyma. 

3.4.4.1 Intervju 

Intervjurespondenterna fick vid första förfrågan om deltagande i studien, muntligt in-

formation om studiens syfte och information utifrån Individsskyddskravet (Vetenskaps-

rådet, 2002). Informationsbrev (bilaga 2) och samtyckesblankett (bilaga 3), för påskrift, 

mailades därefter till intervjurespondenten. Informationsbrevet till respondenterna inne-

höll information om; deltagandets frivillighet, rätten att avbryta intervjun, syftet med 

studien, att resultaten är konfidentiella och hur de ska publiceras. Kontaktuppgifter till 

den som genomför studien bifogades om frågor skulle uppstå. Det fanns även en note-

ring om att ytterligare frågor kan tillkomma efter intervjun. Det informerades även att 

de inspelade intervjuerna skulle kasseras efter det att studien slutförts. Informationsbrev 

och samtyckesblankett förmedlades till lärar-, speciallärar- och specialpedagogrespon-

denterna via mail efter det att de godtagit medverkan. Informationsbrev och samtyckes-

blankett till elevernas vårdnadshavare förmedlades via specialläraren/specialpedagogen 

på skolan. Efter varje intervjutillfälle sammanfattade intervjuaren samtalet muntligt för 

respondenten. Respondenten fick då en chans att höra vad intervjuaren uppfattat under 

intervjun och även en chans att göra tillägg eller ändringar.  

 

3.4.4.2 Enkät 

Deltagande i en webbenkät visar medgivande till samtycke. Genom att fylla i enkäten så 

godkänner respondenten att hens svar får inkluderas i resultatet och studien. Inget sam-

tyckesbrev skickades till enkätrespondenterna. Deltagandet var frivilligt och gick när 

som helst att avbryta. Enkäten låg utlagd, under två veckors tid, i ett nyhetsbrev på en 

intern kommunal hemsida, vilket riktade sig till kommunens anställda inom kultur och 

skola. I följebrevet till enkätrespondenterna (bilaga 4) påtalades att; svaren i webbenkä-

ten skulle behandlas anonymt och enlighet med PuL (SFS, 1998:204), personer och sko-

lor som deltar skulle avidentifieras och därför vara anonyma, deltagandet var frivilligt 

och att man när som helst kan avbryta. Där stod även att resultatet ska publiceras på 

Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Studentens mailadress och telefonnummer 
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fanns tillgängliga. Anonymitet på webbenkäter anses inte heltäckande. Internet möjlig-

gör att data kan ses av andra än tänkta (Trost, 2012). Eventuellt kan vissa resultat spåras 

via Internet till respondent, lagskyddet mot signalspaning är lågt och användarens pro-

gramskydd likaså (Trost, 2012). Det är möjligt att gå in i digitala enkätsvar och tolka 

dessa (Trost, 2012).  
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4 Resultatredovisning och analys  

4.1 Rutiner för implementering av alternativa verktyg 

4.1.1 Enkät     

Alla rektorer och en stor andel av speciallärar/specialpedagogrespondenter uppger att 

deras skola har rutiner för användande av alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårig-

heter. En måttlig andel av speciallärare/specialpedagoger anser dock att det inte finns 

rutiner och en liten andel vet inte om det finns rutiner på deras skola. (se tabell 4.1) 

 
Tabell 4.1 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger:  

 
Min skola har rutiner för 
användande av alternativa 
verktyg 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Ja 100% 66% 

Nej  24% 

Vet inte   10% 

 

Nästan alla rektorer och speciallärare/specialpedagoger säger att de rådfrågar Skoldata-

teket om alternativa verktyg. Två speciallärare/specialpedagoger tycker inte att de gör 

det. En rektor och en speciallärare/specialpedagog vet inte om de rådfrågar Skoldatate-

ket. (se tabell 4.2) 

 
Tabell 4.2 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger:  

 
På vår skola rådfrågar vi 
Skoldatateket om alterna-
tiva verktyg till elever med 
läs- och skrivsvårigheter 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Ja 86% 90% 

Nej  7% 

Vet inte  14% 3% 

 

En stor del av rektorerna och speciallärar/specialpedagogerna anser att för att en elev 

ska få tillgång till alternativa verktyg krävs det att specialläraren/specialpedagogen initi-

erar och/eller att klassläraren/ämnesläraren initierar. Nästan hälften av rektorerna och en 

måttligt stor andel av speciallärar/specialpedagogerna anser att det kan krävas en peda-

gogisk utredning eller diagnos. Ett fåtal rektorer lägger till att Elevhälsoteamets bedöm-

ning avgör och någon form av kartläggning, gjord tillsammans av lärare och specialpe-

dagog, ligger till grund. Behov enligt vårdnadshavare eller elev och elevens upplevelse 

spelar roll menar ett fåtal speciallärare/specialpedagoger påverkar. En speciallä-

rare/specialpedagog vet inte vad som krävs för att en elev ska få tillgång till alternativa 

verktyg. (se tabell 4.3) 

 

 
Tabell 4.3 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger. 
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 Vad krävs för att en elev på din skola ska få 
tillgång till alternativa verktyg? 
Flera alternativ möjliga 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Behov enligt klassläraren/ämnesläraren 86% 86% 

behov enligt speciallärare/specialpedagog 86% 83% 

pedagogisk utredning/diagnos (t ex språkstör-
ning, dyslexi) 

43% 
 

31% 

Annat 14% 17% 

Vet ej  3% 

 

Rektorerna, speciallärare/specialpedagogerna och lärarna har fått utbildning om alterna-

tiva verktyg på flera olika sätt. Ungefär en måttligt stor andel av rektorerna och en stor 

andel speciallärare/specialpedagogerna och lärarna har lärt sig själva om hur de ska an-

vända de alternativa verktyg som finns på skolan. Ungefär 1/3 av rektorerna och lärarna 

och ett fåtal speciallärare/specialpedagoger har lärt sig av speciallä-

rar/specialpedagogerna på skolan. Mer än hälften av lärarna, mer än 1/3 av speciallä-

rare/specialpedagogerna har även lärt av annan lärarkollega. En rektor har lärt sig av en 

lärarkollega. En majoritet av speciallärare/specialpedagogerna, ett flertal rektorer och ett 

fåtal lärare har lärt sig om verktygen av Skoldatateket. En liten del rektorer och lärare 

har ingen utbildning alls. Ungefär hälften av alla respondenter har lärt sig om verktygen 

på kompetensutvecklingsdagar. Ett fåtal speciallärare/specialpedagoger har lärt sig om 

alternativa verktyg på olika kurser. En minoritet av lärarna har även fått kunskaper via 

SPSM, högskolekurser på distans och av att vara utvecklingspedagog inom IKT. En 

rektor undrar varför frågan ens ställs till rektorerna. (se tabell 4.4) 

 
Tabell 4.4 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

På vilket sätt har du fått utbildning i an-
vändning av de alternativa verktygen som 
används på skolan? 

Flera alternativ möjliga. 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

lärare 
n=86 

Lärt mig själv 29% 90% 79% 

Av specialläraren/specialpedagogen 29% 14% 31% 

Av annan lärarkollega 14% 34% 53% 

Skoldatateket 43% 76% 23% 

Ingen utbildning 29%  7% 

Kompetensutvecklingsdagar 57% 45% 44% 

Annan  7% 3% 

 
En majoritet av speciallärare/ specialpedagogerna och ungefär hälften av rektorerna och 

lärarna anser sig ha de kunskaper runt verktygen som krävs för att kunna stötta eleven. 

Ungefär hälften av rektorerna och lärarna och några speciallärare/specialpedagoger 

tycker inte att de har tillräckliga kunskaper för att kunna stötta eleven. (se tabell 4.5) 
 

Tabell 4.5 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

Jag har de kunskaper runt 
verktygen som krävs för att 
kunna stötta eleven 

Rektorer 
n= 7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Lärare 
n=86 
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Stämmer 43% 86% 56% 

Stämmer inte 57% 14% 44% 

 

En majoritet av respondenterna vill ha mera kunskaper om verktygen. Ett fåtal respon-

denter vill inte ha mer kunskap om verktygen. (se tabell 4.6) 

 
Tabell 4.6 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare:  

 

Jag vill ha mer kunskaper 
om verktygen 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

lärare 
n=86 

Stämmer 86% 93% 85% 

Stämmer inte 14% 7% 15% 

 

En rektor och några speciallärare/specialpedagoger säger att eleven får en kortare intro-

duktion innan den förväntas kunna använda verktyget. En rektor menar att eleven efter 

ett utbildningstillfälle förväntas kunna använda sitt/sina verktyg. En liten andel speci-

allärare/specialpedagoger menar att eleven får 2-3 utbildningstillfällen. En stor andel 

rektorer och speciallärare/specialpedagoger anser att eleven får utbildning och även se-

dan kontinuerligt stöd i sitt användande i skolarbetet. (se tabell 4.7) 

 
Tabell 4.7 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger.  

 

 Vilken utbildning får eleven innan hen förväntas 
kunna använda sitt/sina alternativa verktyg i sitt 

skolarbete? Endast ett svar. 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Eleven får ingen introduktion eller utbildning   

Eleven får en kortare introduktion av hur det alternativa 
verktyget fungerar 

14% 24% 

Eleven får ett utbildningstillfäller 14%  

Eleven får 2-3 utbildningstillfällen  7% 

Eleven får utbildning och kontinuerligt stöd i sitt använ-
dande i skolarbetet 

71% 69% 

Vet ej   

 

Det är specialläraren/specialpedagogen som utbildar eleven initialt anser en majoritet av 

rektorerna och speciallärare/specialpedagogerna. En rektor säger att det även kan vara 

klassläraren/mentorn som utbildar eleven och ett fåtal speciallärare/specialpedagoger 

menar att det är personal från Skoldatateket som utbildar eleven. (se tabell 4.8) 

 
Tabell 4.8 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger. 

 

Vem utbildar eleven initialt i användandet av det 
alternativa verktyget? 

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Eleven lär sig helt själv   

Specialläraren/specialpedagogen 86% 93% 

Klassläraren/mentorn 14%  
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Ämnesläraren    

Personal från Skoldatateket   7% 

Annan    

Vet ej   

4.1.2 Intervju 

4.1.2.1 Lågstadiet  

Den intervjuade lågstadieeleven har inget eget alternativt verktyg men är ändå en ”van 

skolanvändare” sedan åk 1. Hen går i en klass där alla elever lär sig använda datorn re-

dan i årskurs ett. Alla elever får en egen användare med lösenord, skriver, provar olika 

program och gör olika färdighetsövningar på datorn. Implementering sker redan i åk 1. 

Nu i årskurs två ser eleven datorn som en naturlig del i skolarbetet, som ett återkom-

mande skolämne. Eleven har börjat få rutiner i sitt användande av datorn i skolarbetet 

redan i årskurs 2. Hen tycker det skulle vara bra om man började i förskoleklass med 

datorer. Eleven menar att det gick fort för eleverna i klassen att lära sig använda datorn i 

årskurs 1. Hen tycker bättre om att använda datorn än IPaden. Däremot vill hen gärna 

lära sig använda IPaden mer i skolan. Eleven ser att vuxna i hens närhet använder alter-

nativa verktyg som t ex telefoner och lärplattor både som nytta och nöje.  

 

Lågstadieläraren var öppen att använda alternativa verktyg redan när hen började ar-

beta som lärare. Hen har alltid varit intresserad av it-tekniken och därför har ganska stor 

egen erfarenhet av datorns möjligheter. I lärarutbildningen fanns det inslag kopplade till 

användning av teknik i skolan i alla ämnen. Lärarens VFU-handledare och andra lärare 

har också gett hen inspiration och de kunskaper hen har nu om alternativa verktyg. 

Lågstadieläraren menar att implementeringen kräver sin tid. Eleverna ska bli bekanta 

med verktyget. Lektionstid är dyrbar tid menar läraren. Därför lär hen ut lite i taget. 

Implementeringen sker i små steg. När eleverna blir mer vana går det fortare och fortare 

menar läraren. Hen ser den initiala implementeringen som en investering där vinningen 

kommer framöver. Dessutom menar läraren att eleverna tränar många andra färdigheter 

under inlärningstiden också.  

Läraren anser sig ha tillräckliga kunskaper om alternativa verktyg just nu men hen vill 

ha mer kunskaper om hur man med verktygen kan hjälpa elever med läs- och skrivsvå-

righeter. Får stöd av specialpedagogen på skolan om det behövs. 

Specialpedagogen på lågstadiet ger alla elever i klassen en grundkurs om datorer och 

program. Specialpedagogen hjälper och stöttar pedagogerna på skolan. Efter eleven fått 

anpassningar i klassrummet utifrån funktionshinder kan det bli aktuellt att eleven får 

alternativa verktyg pga. sina funktionshinder. Specialpedagogen och läraren initierar till 

detta. Specialpedagogen gör en ansökan till Skoldatateket. Eleven kan då få en egen 

skoldator eller IPad att använda på skoltid i skolarbetet enligt specialpedagogen på låg-

stadiet.  

 
Jag tycker egentligen de alternativa verktygen ska sättas in till alla barn. Att man visar alla 

elever verktygen. Det brukar jag också göra. Jag har alla klasserna, barnen i halvklass, på 

dator. Jag brukar t ex visa talsyntesen så att alla elever får se hur det går till. Då blir det 

inget konstigt sedan om de ska använda det mer. Alla har ju användning av det i sin läsinlär-

ning. 
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Specialpedagogen på lågstadiet har alltid varit intresserad av alternativa verktyg. Redan 

som relativt ny klasslärare mötte hen en elev med läs- och skrivsvårigheter. Eleven var 

med och provade ut ett talsyntesprogram som en av de första i kommunen. Hen insåg 

hur lättanvänt och brukbart talsyntesen är. Specialpedagogen har goda kunskaper om 

verktygen men hen ser att idag är utbudet av alternativa verktyg enormt. Det gäller för 

läraren att sortera fram det bästa för eleven utifrån elevens behov och önskemål.  Speci-

alpedagogen menar att skolan ska låta eleverna använda de verktyg som de har i sin 

vardag t ex mobiltelefonen.  

4.1.2.2 Mellanstadiet  

Mellanstadieeleven har haft datorn som verktyg i skolarbetet sedan åk 3 och har nu 

även fått en IPad i årskurs 5. Teknikkrångel har dock gjort att hen inte kunnat använda 

den så mycket. Eleven föredrar att använda datorn i skolarbetet. Eleven känner att hen 

har tillräckligt med kunskap om användande av datorn i sitt skolarbete men att hen ändå 

behöver stöd med verktyget och hjälp i skolarbetet av sin lärare. Hen vill lära sig mer 

om att använda paddan i skolarbetet. Specialpedagogen har lärt hen att använda sina 

verktyg. 

 

Mellanstadieläraren är förstelärare i IT och intresserad och drivande i IT-frågor både 

på skolan där hen arbetar och i kommunen. Specialpedagogen visar ibland program och 

appar som hen testar men det mesta om alternativa verktyg har läraren lärt sig själv.  

Kommunens framtidsvision är en dator på tre elever säger mellanstadieläraren. Idag 

finns i genomsnitt 55 datorer på 300 elever på låg och mellanstadiet och det inte är till-

räckligt säger läraren. Nu finns IT-inspiratörer på skolorna. De ska dela ansvaret med 

rektorn om IT.  

 
Detta måste vi. Det finns ett sug. Vi är inte rädda för att eleverna kan mer. De kan andra sa-

ker än oss. Det är så pass viktigt idag. Kommunens IT-inspiratörer kan dela ansvaret med 

rektorn på en skola. De måste ha uppdraget och ansvaret. Det är egentligen lika som likabe-

handlingsteam… Det är stort idag! Det är vår framtid! 

 

Mellanstadieläraren säger att lärarna har mycket att göra. De kan inte lära sig tekniken 

om de inte tar tag i det själv. Du måste träna själv. För elevens del skulle det vara top-

pen om alla elever fick en grundkurs. Alla elever skulle då få veta vad som finns för att 

underlätta skolarbetet i t ex en dator, IPad eller telefon. 

 

Mellanstadiespecialpedagogen menar att det borde finnas tydligare rutiner i kommu-

nen. Ett dokument där det tydligt står vem som gör vad i implementeringen av de alter-

nativa verktygen. Då blir det en likvärdighet i kommunen. Då måste alla lärare engagera 

sig. Alla elever har idag inte tillgång till de alternativa verktygen. Det är väldigt olika. 

Utvecklingen runt de alternativa verktygen i kommunen har gått fort menar specialpe-

dagogen. Skoldatateket är en bra resurs menar specialpedagogen. Före Skoldatateket 

fanns i kommunen var det ingen som hade ansvar för det här med alternativa verktyg i 

kommunen. Nu har Skoldatateket har fått en tydligare roll. Tillgång till datorer och 

andra verktyg är bättre och det är en viss ordning med t ex kösystem och kurser menar 

specialpedagogen. Det kan göra att det blir en tydlighet i implementeringsrutinerna när 

verktyget landat i skolan. Specialpedagogen hoppas att hennes börda kan lätta.  Det har t 

ex mycket uppskattade föräldrautbildningar om alternativa verktyg. Det är viktigt att 

föräldrarna också får kunskaper. Det finns ganska god tillgång på alternativa verktyg 
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just nu på skolan menar specialpedagogen. I väntan på elevdator från Skoldatateket har 

elevdatorerna bra program och eleverna lär sig dem snabbt. 

 

Specialpedagogen menar att det finns vissa fungerande rutiner vad gäller anskaffande av 

alternativa verktyg till elever med läs- och skrivsvårigheter på skolan. Implementering-

en fungerar från det att specialpedagogen sett och uppmärksammat elevens behov. Ele-

ven vill och får prova olika verktyg ofta genom en elevdator först. Specialpedagogen 

försöker då se vilket verktyg som passar till elevens svårigheter. Föräldrarna och rektorn 

tillåter sedan att specialpedagogen skickar ansökan om verktyg till Skoldatateket. Spe-

cialpedagogen tar emot verktyget på skolan och oftast är det hen som individanpassar 

och utbildar eleven i verktyget. Klassläraren får veta vilka verktyg som eleven har fått 

och vad de kan användas till. Specialpedagogen menar att det är enkelt med information 

om eleven och verktyget till klassläraren då klassläraren har de flesta ämnena. Tidigare 

fungerade informationen till elevens andra lärare bättre. Då hade de kartläggningssamtal 

en gång per år på skolan. Specialpedagogen tyckte dessa samtal var bra för eleven. 

 

Specialpedagogen har lärt sig själv men även av andra kollegor i specialpedagognätver-

ket. Hen utbildar sig själv just nu och tränar själv på att använda verktygen.  ”Men se-

dan är det ju så här att även om man går en kurs så kanske man inte är fullärd. Utan 

man måste hålla på… Och det kommer nya finesser.” 

 

4.1.2.3 Högstadiet 

Högstadieeleven kommer inte ihåg vem som skaffade datorn till hen i årskurs 2 eller 

vem som lärde hen att använda den från början.  Eleven fick en IPad i årskurs 7. Hen 

tycker att det var svårt i början men nu i årskurs 8 använder hen den mera. Eleven skulle 

vilja lära sig mer om hur man kan använda IPaden i skolarbetet. Nu lär sig eleven själv 

hur verktygen ska användas men hen vet att specialpedagogen kan lära hen mer. 

 
Jag har bara klickat några gånger när man har tråkigt och så får man veta hur man gör. Det 

är ju bara att sitta och klicka om man inte har något att göra. Sedan använder jag dator rätt 

så ofta på fritiden. 

 

Högstadieläraren har lärt sig använda olika alternativa verktyg genom kurser på olika 

kompetensutvecklingsdagar. I kommunens en-till-enprojekt får alla elever i årskurs 6 en 

egen dator. Läraren menar att kommunens en-till-enprojekt gjort att lärarna får/fått ut-

bildning. Högstadieläraren säger att skolan har fått uppmaningar från kommunen via 

rektorn att datorerna ska användas mer i undervisningen. Eftersom tekniken finns i 

klassrummet måste lärarna lära sig att integrera datorn i undervisningen menar läraren. 

 

Högstadiespecialpedagogen tycker att de har bra rutiner på hela upptagningsområdet. 

Från förskoleklass till högstadiet fungerar det bra vid överlämningar. Alla skolor gör 

bestämda screeningar, uppföljningar och åtgärder. Personalen är kunnig inom läs- och 

skrivsvårigheter. Många elever har redan fått och börjat använda alternativa verktyg när 

de kommer till högstadiet. Förut när en elev var i behov av ett alternativt verktyg gjor-

des en ansökan till Skoldatateket berättar högstadiespecialpedagogen. I väntan på verk-

tyget fick eleven låna en dator ur skolans nomad. I och med kommunens en-till-

ensatsning på datorer så har alla elever på skolan en egen dator.  
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4.1.3 Analys - Rutiner för implementering av alternativa verktyg 

4.1.3.1 Enkät 

Resultatet visar att samtliga rektorerna anser att de har fungerande rutiner för användan-

det av alternativa verktyg på sina skolor. Flera speciallärare/specialpedagoger håller 

dock inte med om detta och några speciallärare/specialpedagoger vet inte ens om rutiner 

finns. Här syns brister i resultatet. Speciallärare/specialpedagoger och rektorer rådfrågar 

Skoldatateket om frågor rörande alternativa verktyg. Resultatet visar att det krävs att 

klassläraren/mentorn och/eller specialläraren/specialpedagogen påtalar elevens behov av 

alternativ av att få ett verktyg.  

 

Resultatet visar att det är speciallärare/specialpedagogerna som anser sig ha bäst kun-

skaper om verktygen. Ändå är det inte alltid de som lär ut om verktygen på skolorna. De 

flesta lärarna har lärt sig själva om verktygen eller genom annan lärarkollega. Hälften av 

lärarna tycker inte att deras kunskaper räcker till för att stötta eleven. De flesta respon-

denterna i resultatet vill ha mer kunskaper om verktygen. Det finns ett utbildningsbehov 

hos lärarna och rektorerna i studien. Eleven får utbildning, initialt oftast av speciallära-

ren/specialpedagogen, och även sedan kontinuerligt stöd i sitt användande av det alter-

nativa verktyget i skolarbetet enligt en del i resultatet. Man kan också se att några speci-

allärare/specialpedagoger anser att eleven efter en kortare introduktion ska kunna an-

vända verktyget.  

4.1.4.2 Intervju 

I de olika stadierna i resultatet tycks, där pedagogerna fått tydliga direktiv att satsa och 

utveckla teknikanvändandet, ske utveckling och implementering av verktygen till lärare 

och elever.  Det avspeglar sig i rutiner, tydliga roller, pedagogernas implementering av 

verktygen till eleverna och utvecklingsarbete runt alternativa verktyg. Resultatet visar 

att rektorn och specialläraren/specialpedagogen har en viktig roll i den fortsatta imple-

menteringen. Där rektorn och specialläraren/specialpedagogen driver och signalerar att 

användande av verktyg i skolan är en prioritering sker implementeringen hela vägen till 

eleven. Det finns god tillgång av alternativa verktyg till elever med läs- och skrivsvå-

righeter just nu i den aktuella kommunen. Den aktuella kommunens förefallna satsning 

på IT; en-till-en-satsningen och IT-inspiratörer på skolorna, kan bli till hjälp för lärarna i 

användandet av verktygen. Viss teknik har blivit enklare att använda. 

 

I resultatet på lågstadiet ges alla elever digital kompetens redan från och med årskurs 1.  

Pedagogerna menar att alla elever har rätt att lära sig och har användning av alternativa 

verktyg i sitt skolarbete. Lågstadieresultatet visar att den tid som lära-

ren/specialpedagogen investerar i att lära eleverna kommer eleven tillgodo snabbt. Im-

plementeringen bör ske i små steg, korta stunder. Läraren ska ha ett mål med användan-

det och veta vad eleven gör på verktyget och varför. Eleven ska säkert kunna befinna sig 

på datorn eller IPaden. 

 

På mellanstadiet i resultatet finns fungerande rutiner initialt i själva anskaffningsske-

det. När verktyget kommer till skolan och eleven, läggs allt ansvar på specialpedagogen 

och eleven, om inte klasslärare är intresserad eller kunnig. Resultatet visar att det krävs 

en tydligare organisation, tydliga rutiner och bestämda roller på skolan runt implemen-

tering av alternativa verktyg. Det behövs även rutiner så att elevens alla lärare får in-
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formation om eleven och hens användande av sitt verktyg.  

 

Resultatet på högstadiet visar att där finns en fungerande, och ständigt pågående, im-

plementeringsprocess med tydliga direktiv, rutiner och rollfördelning, genom stadierna i 

skolområdet.  Implementeringen sker från kommunnivå ända ner till eleven. Kommu-

nen vill att lärarna och eleverna ska använda datorerna i undervisningen. Sedan en-till-

ensatsningen införts i kommunen har datatätheten bland eleverna ökat. Alla elever 

fr.o.m. årskurs 6, i den aktuella kommunen, har en egen skoldator. Tidigare rutiner an-

gående anskaffning av alternativa verktyg har ändrats. Enligt resultatet finns rutiner för 

tidig upptäckt av behov vad gäller alternativa verktyg på det aktuella skolområdet. 

Många elever har redan fått ett verktyg när de kommer till högstadiet. Lärarna erbjuds 

kurser på kompetensdagarna om IT-användande i skolan. Trots detta finns behov av en 

fortsatt implementering till elever och lärare. Högstadiespecialpedagogen utvärderar, 

initierar nya program, utbildar och stöttar kontinuerligt elever och lärare. Lärarna är 

positiva till användande. Lärarnas kunskaper om verktygen är enligt resultatet viktiga 

för hur användningen av verktygen fungerar i skolarbetet för eleven. Trots att lärarna får 

och har fått utbildning är kunskapsnivån är väldigt varierande bland lärarna. Enligt re-

sultatet behöver ärarna bli trygga i sin kunskap, få stöd, ny kunskap och även hjälpa och 

påminna varandra i användandet av verktygen.       

4.2 Elevens användning av alternativa verktyg 

4.2.1 Enkät 

Alla rektorer och majoriteten av de andra respondenterna upplever att verktygen kan 

kompensera för elevens läs- och skrivsvårigheter. En minoritet av speciallärar-

na/specialpedagogerna och lärarna anser inte detta. Några lärare vet inte om verktygen 

kompenserar. En stor andel av respondenterna upplever att verktygen motiverar eleven i 

skolarbetet. Några rektorer, ett fåtal lärare och en måttlig andel speciallä-

rare/specialpedagoger tycker inte att det stämmer. Ett litet antal speciallä-

rare/specialpedagoger och ett större antal lärare vet inte om verktygen motiverar eleven. 

Många av respondenterna upplever att verktygen gör eleven mer delaktig. Ett fåtal upp-

lever inte att verktygen ökar delaktigheten. En liten del speciallärare/specialpedagoger 

och en måttlig andel lärare vet inte om delaktigheten blir större. Alla speciallä-

rare/specialpedagoger upplever att elevens chans att nå målen ökar om hen använder 

alternativa verktyg. Majoriteten av rektorerna och lärarna håller med om detta. En liten 

del av lärarna tycker inte att eleven chans att nå målen ökar. En måttlig andel rektorer 

och lärare vet inte. (se tabell 4.9) 
 

Tabell 4.9 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

De alternativa verkty-
gen  
  

rektorer 
n=7 

speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

lärare 
n=86 

kompenserar för elevens 
läs/skrivsvårigheter i 
skolarbetet 

Stämmer 100% Stämmer 97% 
Stämmer inte 3% 

 

Stämmer 78% 
Stämmer inte 7% 

Vet inte 15% 

bidrar till elevens motivat-
ion i skolarbetet 

Stämmer 86% 
Stämmer inte 14% 

Stämmer 76% 
Stämmer inte 21% 

Vet inte 3% 

Stämmer 73% 
Stämmer inte 8% 

Vet inte 20% 
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gör eleven mera delaktig i 
undervisningen 
  

Stämmer 86% 
 

Vet inte 14% 

Stämmer 86% 
Stämmer inte 10% 

Vet inte 3% 

Stämmer 72% 
Stämmer inte 8% 

Vet inte 20% 

ökar elevens chans att nå 
målen  
  

Stämmer 86% 
 

Vet inte 14% 

Stämmer 100% Stämmer 86% 
Stämmer inte 1% 

Vet inte 13%  

 

Lärarna bedömer att endast ett fåtal elever använder stavningskontroll dagligen. Många lärare 

erfar dock att eleven använder talsyntesen var annan dag eller en gång i veckan. Något 

färre lärare ser aldrig eleven använda stavningskontroll och ungefär 1/4 av lärarna vet 

inte om eleven använder stavningskontroll. Ett fåtal lärare upplever att eleven använder 

talsyntes dagligen. Fler anser sig se att eleven använder talsyntesen var annan dag eller 

en gång i veckan. Ungefär hälften av lärarna ser aldrig att eleven använda talsyntes och 

några få lärare vet inte om eleven använder det. Det är vanligare att eleven använder E-

böcker var annan dag eller en gång i veckan än dagligen. Nästan hälften av lärarna ser 

aldrig eleven använda E-böcker och några vet inte om eleverna gör det. En stor andel 

lärare upplever att eleven aldrig använder skanner och OCR-program. Ett fåtal elever 

ses använda skanner och OCR-program dagligen och några gör det var annan dag eller 

en gång i veckan. Ett litet antal lärare vet inte om eleven använder skanner och OCR-

program. Endast några lärare ser lärplatta användas dagligen av elever. Däremot upple-

ver en måttligt stor andel att lärplatta används var annan dag eller 1 gång i veckan.  Lite 

mer än hälften av lärarna bedömer att lärplatta aldrig används. Några lärare vet inte om 

lärplattor används. Appar används bara av ett fåtal elever dagligen men mer frekvent var 

annan dag eller en gång i veckan. En stor andel lärare bedömer att elever aldrig använ-

der appar och ett måttligt antal lärare vet inte om eleverna använder dem. Några lärare 

ser dagligen att eleven använder Wordanpassningar. Nästan hälften av lärarna upplever 

att elever använder Wordanpassningar i skolarbetet var annan dag eller en gång i veck-

an.  En måttlig andel ser aldrig eller vet inte om elever använder Wordanpassningar. 

Telefonen används av en måttlig andel elever erfar lärarna.  Mer än hälften av lärarna 

upplever att telefonen aldrig används i deras klassrum och en måttlig andel lärare vet 

inte om telefoner används av eleverna. Översättningsstöd används dagligen av en lägre 

andel elever.  Däremot upplever lärare att en stor andel elever använder översättnings-

stöd var annan dag eller en gång en gång i veckan. Något mindre än hälften av lärarna 

ser dock aldrig elever använda översättningsstöd. En måttlig andel lärare vet inte om 

elever använder översättningsstöd. En måttlig andel lärare säger att eleverna även an-

vänder andra alternativa verktyg än dem i enkäten dagligen, var annan dag eller en gång 

i veckan. (se tabell 4.10) 

 
Tabell 4.10 Enkätfråga till lärare. (n=86) 

 

 I min undervisning använder 
elever med läs- och skrivsvå-
righeter 
 

dagligen var annan 
dag eller 1 

gång i veck-
an 

aldrig vet ej 

stavningskontroll 7% 41% 31% 21% 

talsyntes 7% 36% 48% 9% 

e-böcker 12% 34% 45% 9% 

skanner och OCR-program 6% 10% 67% 16% 

lärplatta 2% 33% 52% 13% 

appar 7% 34% 42% 17% 
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Wordanpassningar 9% 47% 27% 17% 

telefoner 7% 17% 56% 20% 

översättningsstöd 10% 30% 44% 15% 

annat verktyg 7% 9% 19% 67% 

 

En måttlig andel lärare upplever att eleven dagligen använder sina verktyg till att skriva 

i Word i stället för på papper. Mer än hälften ser att eleven gör det var annan dag eller 

en gång i veckan. Ett fåtal lärare erfar att eleven aldrig skriver i Word och några vet inte 

om eleven gör det. Elever kontrollerar stavningen i en text med stavningsprogram dag-

ligen upplever en måttlig andel lärare. Något mindre än hälften av lärarna ser att elever 

gör det var annan dag eller en gång i veckan. Eleven kontrollerar inte stavningen med 

stavningsprogram enligt en måttlig andel lärare och några lärare vet inte om det sker. Ett 

fåtal lärare upplever att eleverna använder ordprediktionsprogram dagligen. Eleverna 

använder ordprediktionsprogram var annan dag eller en gång i veckan erfar en stor an-

del lärare. En måttlig andel lärare menar att eleverna aldrig använder ordprediktionspro-

gram eller vet inte om de gör det. Få elever lyssnar på sin egen text med talsyntes dagli-

gen.  Det sker mer frekvent var annan dag eller en gång i veckan. I nästan hälften av 

klassrummen lyssnar elever aldrig på sin egen text erfar lärarna. En måttlig andel lärare 

vet inte om deras elever lyssnar på sina egna texter med talsyntes.  Få elever kontrolle-

rar stavning dagligen med översättningsprogram och en måttlig mängd lärare upplever 

att det sker var annan dag eller en gång i veckan. Lite mer än hälften av lärarna erfar 

aldrig elever kontrollerar stavningen med översättningsprogram. Ett fåtal elever lyssnar 

på lärobok eller faktatext med talsyntes dagligen. Det sker var annan dag eller en gång i 

veckan enligt en måttlig mängd lärare. Hälften av lärarna ser aldrig sina elever lyssna på 

faktatext eller lärobok i sin undervisning. En liten andel lärare vet inte om eleverna 

lyssnar. En måttlig mängd lärare vet inte om detta sker i deras undervisning. Ett fåtal 

elever lyssnar dagligen på skönlitterär text med talsyntes. Måttligt många lyssnar var 

annan dag eller en gång i veckan på skönlitterär text med talsyntes. Drygt hälften av 

lärarna lärare upplever aldrig att eleverna lyssnar på skönlitterär text med talsyntes. Ett 

fåtal lärare vet inte om eleverna lyssnar på skönlitterär text med talsyntes. Redovisa 

kunskap med sitt/sina alternativa verktyg gör endast en liten andel elever dagligen me-

dan en måttlig andel elever gör det var annan dag eller en gång i veckan. Något mer än 

hälften av lärarna ser inte att eleverna redovisar sin kunskap med de alternativa verkty-

gen. En måttlig mängd lärare vet inte om det sker. Ett fåtal elever färdighetstränar dag-

ligen medan drygt hälften gör det var annan dag eller en gång i veckan. En måttlig 

mängd lärare ser aldrig elever färdighetsträna eller vet inte om deras elever gör det. Få 

elever planerar sitt skolarbete dagligen och endast en måttlig mängd gör det var annan 

dag eller en gång i veckan. Drygt hälften av lärarna ser aldrig sina elever planera sitt 

skolarbete. En måttlig mängd lärare vet inte om eleverna använder verktygen till att 

planerar sitt skolarbete. (se tabell 4.11) 

 
Tabell 4.11 Enkätfråga till lärare. (n=86) 

 

 I min undervisning använder ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter 
sina verktyg till att 

dagligen var annan dag 
eller 1 gång i 

veckan 

aldrig vet ej 

skriva i Word i stället för på papper 27% 52% 12% 9% 
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Kontrollera stavningen i en text med 
stavningsprogram 

21% 51% 17% 10% 

Få förslag på ord, kontrollera stav-
ning med ordprediktionsprogram 

9% 40% 28% 23% 

Lyssna på sin egen text med talsyn-
tes 

3% 31% 47% 19% 

Kontrollera stavning med översätt-
ningsprogram 

5% 27% 51% 17% 

Lyssna på lärobok eller faktatext 
med talsyntes 

13% 27% 50% 10% 

Lyssna på skönlitterär text med tal-
syntes 

7% 19% 59% 15% 

Redovisa kunskap 3% 28% 51% 17% 

Färdighetsträna 10% 56% 17% 16% 

Planera skolarbete 5% 15% 56% 24% 

 

En majoritet av rektorerna och speciallärar/specialpedagogerna erfar att det främjar an-

vändandet av verktyg om eleven självständigt kan använda verktygen. En stor andel 

lärare håller med om detta. En liten andel speciallärare/specialpedagoger och en måttlig 

andel lärare tycker inte det stämmer. En liten andel av rektorerna och lärarna vet inte om 

så är fallet. En minoritet av speciallärar/specialpedagogerna vet inte om det är främ-

jande för användandet av verktyg om eleven kan använda det självständigt. Alla rekto-

rer och en stor andel speciallärare/specialpedagoger och lärare upplever att om eleven är 

motiverad så främjar det användandet. En måttlig andel speciallärare/specialpedagoger 

och en liten andel lärare upplever inte att elevens motivation påverkar användandet av 

verktyg. En minoritet av speciallärar/specialpedagogerna och en måttlig andel lärare vet 

inte. Ungefär hälften av respondenterna upplever att om eleven själv kan anpassa sitt 

alternativa verktyg till lektionen och uppgiften så påverkar det användandet positivt. En 

liten andel rektorer, hälften av speciallärare/specialpedagogerna och en måttlig andel 

lärare tycker inte att det stämmer. En måttlig andel rektorer och lärare och en minoritet 

av speciallärare/specialpedagogerna vet inte om det främjar användandet om eleven 

själv kan anpassa verktyget till lektionen och uppgiften. 
 

Tabell 4.12 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

 Framgångsfaktorer för an-
vändande av alternativa 
verktyg i skolan 

Rektorer 
n=7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Lärare 
n=86 

Eleven kan självständigt an-
vända de alternativa verktygen  

Stämmer 86% 
 

Vet inte 14% 

Stämmer 83% 
Stämmer inte 14% 

Vet inte 3% 

Stämmer 62% 
Stämmer inte 28% 

Vet inte 10% 

Eleven är motiverad att an-
vända de alternativa verktygen 

Stämmer 
100% 

Stämmer 72% 
Stämmer inte 24% 

Vet inte 3% 

Stämmer 79% 
Stämmer inte 10% 

Vet inte 10% 

Eleven kan själv anpassa sitt 
alternativa verktyg till lektionen 
och uppgiften 

Stämmer 57% 
Stämmer inte 

14% 
Vet inte 29% 

Stämmer 45% 
Stämmer inte 52% 

 
Vet inte 3% 

Stämmer 45% 
Stämmer inte 34% 

 
Vet inte 21% 
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4.2.2 Intervju 

4.2.2.1 Lågstadiet  

Lågstadieeleven har använt datorn i skolarbetet sedan åk 1. Hen ser det som självklart 

att använda datorn i skolan ibland. Nu använder hen datorn i skolan ungefär en gång i 

veckan. Skolans specialpedagog undervisar då eleverna, i halvklass, i datoranvändande. 

De skriver i Word och spelar mattespel. Eleven tror att det skulle gå att använda datorn 

oftare i skolarbetet. Däremot tror hen inte att kommer att använda dator på nästa skola i 

årskurs 3. Andra ämnen kommer att komma i stället för datorn menar eleven. Klassens 

enda IPad har eleven bara använt en gång då hen anses vara ”för duktig” enligt fröken. 

Eleven ser att paddan kan vara ett sätt att hjälpa vissa i klassen t ex kompisen som har 

”svårt att lyssna” eller eleven från ett annat land behöver använda den för att lära sig 

nya ord. Lågstadieeleven berättar att en klasskompis får använda IPaden som belöning 

när hen ”samlat tio stjärnor”.  Det är ok att det är olika tycker eleven. De gör olika för 

olika barn för att de behöver olika saker. De elever som använder IPaden skriver, ”spe-

lar olika spel” och har matte. På datorn skriver de mest. Fröken rättar stavfel. Eleven 

tror inte datorn kan rätta stavning. Eleven använder inte talsyntes men tror att talsynte-

sen kan vara bra att använda när man inte kan läsa eller skriva. Ibland lyssnar klassen 

tillsammans på en bok. Eleven tror att hen lär sig mer när hen använder datorn. 

 

Lågstadieläraren berättar att eleverna använder datorn till att skriva och färdighets-

träna. När de skriver använder eleverna mest Word på datorn. Talsyntesen har endast ett 

fåtal elever använt. Två elever har egna IPads men inte pga. läs- och skrivsvårigheter. 

Klassen använder datorn två lektioner i veckan. Då kommer specialpedagogen in och 

har dataundervisning. På skolan finns en IPad per klass. En elev i klassen använder tal-

syntes på en läsplatta och använder då appen Att skriva sig till läsning. Läraren trodde 

att det skulle bli stökigt när de började använda datorer men eleverna har enligt hen så 

pass stor respekt för redskapet att de frågar upp om de inte kan innan de fortsätter an-

vända datorn. Hen menar dock att IPaden är mera användarvänlig. Eleven behöver t ex 

inte logga in.   

4.2.2.2 Mellanstadiet 

Mellanstadieeleven har och använder dator som alternativt verktyg i skolan sedan vå-

ren i årskurs 3. Eleven berättar att hen nu i årskurs 5 fått en IPad men att teknikkrångel 

har gjort att hen inte kunnat använda den så mycket. Hen gärna vill lära sig mer om hur 

man kan använda IPaden i skolarbetet. Eleven använder helst datorn i skolarbetet. Hen 

använder den dagligen i skolarbetet.  

 
Datorn! Den har mer ström och då ser man… Jag har inte så många lärgrejor på paddan… 

Det är mer på datorn… Då kan jag lyssna och på engelskan har jag ett annat… Helpstart och 

jag går till X (specialpedagogen) varje engelska… Men inte på matten… Och så har jag 

skannermus… 

 

Trots att eleven anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda datorn i skol-

arbetet tycker eleven att hen behöver mycket hjälp i skolarbetet och med sina verktyg. 

 

Mellanstadieeleven använder datorn i alla ämnen utom idrott och musik. Hen använder 

datorn till läsning, om inte läraren kan läsa för hen just då, och till att skriva för att 

slippa skriva för hand. På engelskalektionerna har eleven boken via nätet på datorn. 

Stavningshjälp får eleven av läraren. Mellanstadieeleven tycker att talsyntesen är för 
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långsam. På skolan lyssnar eleven på böcker men tekniken är för långsam även här me-

nar eleven. T ex om de bara ska läsa korta stunder då tar det för lång tid att logga in på 

datorn. Eleven skriver i Word, skannar och använder appar i IPaden ibland. Skannermu-

sen fungerar bra tycker eleven men berättar om teknikproblem i installationsskedet. 

 

Mellanstadieeleven tror inte alla lärare vet att hen har alternativa verktyg. Eleven vet att 

syslöjdsfröken vet för att där har hen fått använda sitt verktyg i skrivande på slöjdlekt-

ionen. Eleven tycker det fungerar på musiken ändå. Det går lättare att läsa när hen 

sjunger. Eleven tror inte att hen kommer att använda alternativa verktyg i framtiden i 

arbetet. Hen vill bli polis och hen tror inte poliser behöver använda sådana verktyg. 

 

Mellanstadieläraren tror inte att elever använt alternativa verktyg mer i hennes under-

visning om de fått dem när de var yngre. Hen menar att elever i mellanstadieåldern 

präglas så hårt av att de vill göra lika som gruppen, att de inte vill sticka ut. Elever med 

alternativa verktyg i hennes klass använder inte alltid verktygen även om klassläraren 

säger till att de får använda dem om de vill. Läraren menar att ökad tillgång av IT på 

skolan och kunskaper om alternativa verktyg kommer att motivera eleverna med läs- 

och skrivsvårigheter att använda sina verktyg. Om alla har datorer så ”sticker de inte 

ut” ur mängden. Läraren anser att det trots tillåtande klassrumsklimat är svårt att få ele-

ver med alternativa verktyg att använda dem i stor utsträckning. Även om läraren möj-

liggör, uppmuntrar och hjälper eleven dagligen med detta.  
 

Jag hjälper dem att använda verktygen varje dag.  Det är svårt för eleverna att använda dem 

själva. Det fungerar bäst när eleverna färdighetstränar. Jag erbjuder dem alltid att använda 

verktyget när det ska skrivas. Jag använder orden att de FÅR använda verktygen när de VILL.  

 

Mellanstadieläraren tror att de alternativa verktygen ökar delaktigheten i undervisning-

en. Hen tror dock inte eleverna upplever att verktygen ger större delaktighet. Att göra 

som alla andra är delaktighet i den åldern, menar läraren. Förut var det attraktivare att 

använda datorn. Nu har alla tillgång hemma. 

 

Läraren ser att eleverna mest använder sina verktyg till att läsa, skriva text och färdig-

hetsträna i ämnena svenska, engelska, SO och matematik. Hen tycker att Words stav-

ningsprogram är det bästa. Ordprediktionen har för mycket text och det blir en broms 

för de lässvaga. De kan lyssna på sin egen text med ordprediktionen men annars blir den 

som ”en fröken med rödpenna”. Läraren tycker att elever med inte så stora läs- och 

skrivsvårigheter har mest hjälp av ordprediktionen.  

 

Det är individuellt när det passar att börja använda verktygen men de ska sättas in så 

tidigt som möjligt menar specialpedagogen på mellanstadiet. Eleven ska också ha 

samma chans att ta del av undervisningen i klassrummet som sina klasskamrater. An-

vändande av verktyg gör också att man kan åtskilja inlärning och färdighetsträning för 

eleven menar specialpedagogen.  

 
Det säger jag alltid till föräldrarna att det är viktigt att ditt barn får lära sig allt det som de 

andra får lära sig. Kanske genom att kunna ta in kunskap via öronen… Eller så att de får den 

här färdighetsträningen vid sidan om. Det är ju så individuellt! 
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Det varierar hur eleven använder verktyget. Användandet av verktyget är och blir indi-

viduellt. Specialpedagogen anser att det är mycket viktigt att elevens ser en egen vin-

ning i användandet. Specialpedagogen tycker absolut att eleven kan använda sina alter-

nativa verktyg i alla ämnen där det ska läsas och skrivas. ”Jag tänker att de alternativa 

verktygen ska användas så fort det är till något positivt för eleven”. 

 

Kunskap om de alternativa verktygen är bra för alla elever säger specialpedagogen. Hen 

ser att verktygen kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter med många saker som 

t ex visa sin kunskap via presentationer, skriva, färdighetsträna, glosträning, repetition 

eller att repetera i matteboken. Eleverna blir mera delak0tig och tillgängligheten och 

motivationen ökar, menar specialpedagogen. Hen menar att det skett en otrolig utveckl-

ing de senaste 30 åren vad gäller alternativa verktyg. ”Tänk bara den tid jag har jobbat. 

Det finns hur mycket verktyg som helst”. Men hen ser en viss begränsning i tekniken t 

ex när hen ska ladda hem böcker till eleverna eller att det inte går att ladda hem program 

till skolans elevdatorer.  

 

Det kan också vara arbetsamt för eleven att använda verktyg i skolarbetet menar speci-

alpedagogen menar specialpedagogen. 

 
Om klassläraren själv inte är så duktig eller van att använda verktyget så blir det nästan så 

att läraren lägger ansvaret på barnet. En del barn fixar det hur bra som helst men en del barn 

kommer undan. Det låter ju hemskt men, de ser till att slippa använda det. Det kan vara lite 

motstånd. Det kan vara att man inte vill utmärka sig. Fast kompisarna blir mest avis… Och 

det kan vara ett motstånd att kanske måsta prestera mer om man har datorn. Man klarar av 

uppgiften med datorns hjälp och måste då jobba hårdare.  
 

Specialpedagogen beskriver en elev som ”blivit ett med datorn”. Eleven använder da-

torn självklart och direkt i lärsituationen. Eleven har använt sitt verktyg länge och blivit 

trygg i användandet. Specialpedagogen upplever att eleverna då blir duktiga på att an-

vända sina verktyg och det kommer de att ha nytta av i framtiden. ”Det är kunskap för 

framtiden. För livet!” 

 

4.2.2.4 Högstadiet 

Högstadieeleven började använda datorn redan i årskurs 2. Eleven är medveten om att 

hen började tidigt med alternativa verktyg men menar att barn kan lära sig tidigt vad 

man kan använda en dator till. Det är bra för alla barn att kunna använda datorn i skol-

arbetet menar högstadieeleven.  

 
Intervjuaren: Skulle du vilja ha fått datorn tidigare? Nu fick du den i tvåan… 

Eleven: Det är jättejätte tidigt. Nej… Tvåan är bra. Men det är mycket bättre att få det tidigt. 

När man börjar skol… jag menar förskolan. Det just innan ettan.  

Intervjuaren: Förskoleklass. 

Eleven: Mm… Då skulle man kunna lära sig och börja med datorer tycker jag  

Intervjuaren: Vad tänker du att man skulle kunna använda datorer till då? 

Eleven: Lära sig mest… För att lära sig hur man använder dem. Det är jätteviktigt!  

Intervjuaren: Tänker du att alla elever skulle kunna ha användning av lite av det du kan? 

Eleven: Ja, man skulle kunna ha lite grann bara så där 20 minuter dator. Olika grejor… Men 

de flesta kan det redan.  
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Intervjuaren: Man kan använda en telefon eller en padda eller en dator men det du kan är ju 

mer än så… Har du tänkt på det… För att du kan ju använda den som ett arbetsredskap. 

Eleven: Ja!  

Intervjuaren: Det skulle säkert fler barn behöva kunna. 

 

Eleven tycker att verktygen fungerar bra att använda på alla lektioner när man ska läsa 

och skriva utom på idrotten, slöjden och hemkunskapen. Högstadieeleven använder 

helst datorn som verktyg i skolan. Hen tycker datorn är bra att ha. ”Du kan ha den 

hemma. Det är mycket enklare att komma ihåg. Det är som en stor grej. En dator är ju 

som en grej du inte tappar bort. Det är som en stor mapp med alla grejor.”  

Högstadieleven använder mest Word, Powerpoint och IPaden när hen skriver. Hen an-

vänder ofta Powerpoint när hen ska redovisa kunskap. IPaden är lättare att skriva på 

menar eleven. Hen lyssnar lyssna på faktatext och skönlitteratur med hjälp av datorn. På 

skolan använder hen Inläsningstjänst och Legimus (e-böcker). Legimus använder eleven 

även hemma. Eleven använder stavningsprogram, talsyntes och översättningsprogram 

ibland. Eleven använder inte telefonen som hjälp men säger att det skulle vara bra att 

lära sig använda telefonen mer. 

 

För att högstadieeleven ska kunna använda sina alternativa verktyg i skolarbetet på 

bästa sätt krävs det att lärarna påminner hen att använda dem menar eleven. Eleven sä-

ger sig också själv behöva komma ihåg att verkligen använda de verktyg hen har. Just 

nu ser eleven inga fler användningsområden i skolan för de verktyg hen har. Hen an-

vänder även en del av programmen och apparna hemma t ex Google translate. Högsta-

dieeleven tänker att hen kommer att använda alternativa verktyg i framtiden i alla fall 

hela skolgången. Högstadieeleven menar att de alternativa verktygen är en förutsättning 

för att hen ska kunna klara skolarbetet. Det skulle helt enkelt inte fungera i skolan om 

hen inte hade sina verktyg. Intervjuaren frågar vad som skulle hända om högstadieele-

ven kom till skolan en dag och det inte fanns några verktyg. Hur skulle det gå då? ”Då 

skulle det gå åt helvete!” svarar eleven. 

 

Högstadieläraren upplever att alternativa verktyg kompenserar för eleven i skolarbetet 

och ökar elevens chans att nå målen. Läraren berättar att eleverna mest använder Word i 

sitt skrivande. De använder också talsyntes, stavningskontroll, översättningsprogram, 

och lyssnar på böcker via Inläsningstjänst och Legimus. Eleverna har bättre tillgång till 

program än vad lärarna har på sina datorer då lärarnas har mer begränsningar säger lära-

ren. Hen tycker att många verktyg och program är lättare att använda idag för både ele-

ver och lärare. Eleven ska känna att de alternativa verktygen underlättar i skolarbetet. 

Det kan dock t ex ta längre tid för eleven med alternativa verktyg att t ex lyssna på en 

text men alla läser ju olika snabbt menar läraren. Sedan måste eleven tänka på att ta med 

sig och använda sitt verktyg i skolarbetet. 

 

Specialpedagogen på högstadiet ser att eleverna använder sina verktyg mest som en 

skrivmaskin eller genom att lyssna på text. De som har svårigheter blir beroende av att 

lyssna säger specialpedagogen. För att användningen av de alternativa verktygen ska 

fungera så bra som möjligt för eleven menar specialpedagogen på högstadiet att det bl. a 

krävs bättre nät och mer pengar till inköp av t ex IPads till alla elever. Hen tycker att 

IPads är användbara i undervisningen. Tekniken kan försvåra användandet av de alter-

nativa verktygen menar specialpedagogen. T ex dålig nätåtkomst eller att eleven inte har 
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laddat verktygets batteri eller inte har laddare. Men högstadiespecialpedagogen ser att 

tekniken utvecklas hela tiden. Specialpedagogen menar att eleverna kommer att ha an-

vändning av verktygen, eller andra verktyg, även framöver. 

 
Det gäller att få in för eleven att de är långsiktigt. De här verktygen kanske de behöver livet 

ut. Vissa i alla fall! Det är viktigt att vi som jobbar på högstadiet och gymnasiet får eleven att 

försöka börja hitta de verktyg som eleven tycker funkar och som de har med sig. För de abso-

lut kommer att behöva dem. De här svårigheterna försvinner ju inte över en natt. Sedan är det 

lärarna. Att de lär sig och säger till eleven att använda verktygen.  

 

4.2.3 Analys - Elevens användning av alternativa verktyg  

4.2.3.1 Enkät 

Enkätresultatet visar att en stor andel respondenter upplever att de alternativa verktygen 

kompenserar, motiverar, ökar delaktigheten och ökar elevens chans att nå målen. Rekto-

rerna och speciallärar/specialpedagogerna är överlag överens om detta.  Lärarrespon-

denterna skiljer sig dock något mot de andra respondenterna. Några lärare tycker sig 

inte veta om verktygen motiverar eller gör eleven mera delaktig.  
 

Enligt resultatet upplever inte så många lärare att eleverna använder verktygen dagligen. 

Det är vanligare att eleverna använder verktyg var annan dag eller en gång i veckan. Då 

använder de mest Wordanpassningar och stavningskontroll. Även talsyntes, e-böcker, 

lärplatta, appar och översättningsstöd används, men inte lika frekvent. Begrundansvärt 

är att resultatet visar att ungefär hälften av lärarna upplever att eleverna aldrig använder 

vissa av verktygen. Det finns även lärare som inte vet om eleverna använder sina verk-

tyg i deras undervisning.  

Enligt resultatet erfar lärarna att eleverna mest använder Word, stavningsprogram och 

ordprediktionsprogram. Resultatet visar att eleverna också att eleverna ibland lyssnar på 

sina egna texter eller på lärobok eller faktatext med talsyntes men inte lika ofta på skön-

litterär text. Noteras här bör att ungefär hälften av lärarna menar att eleverna aldrig 

lyssnar med talsyntes. Det är inte vanligt, enligt lärarna, att elever planerar sitt skolar-

bete med hjälp av sina verktyg. Ibland redovisar eleverna sin kunskap med hjälp av 

sitt/sina verktyg. Däremot upplever lärarna i resultatet att många elever färdighetstränar 

med verktygen. 

 

Resultatet visar att de flesta rektorerna och speciallärar/specialpedagogerna och många 

lärare, upplever att om eleven självständigt kan använda sitt verktyg så främjar det an-

vändandet. Majoriteten av respondenteran upplever att motivationen är viktig för att 

eleven ska använda verktyget. Respondenterna har en delad mening om huruvida det är 

positivt för användandet om eleven själv kan anpassa verktyget till lektionen och upp-

giften.  

4.2.3.2 Intervju 

I alla stadier visar resultatet att alternativa verktyg implementerats tidigt hos eleven. 

Eleven behöver ha goda kunskaper om verktyget för att hen ska bli självständig i sitt 

användande. Elevens kunskap om sina verktyg ska inte tas för givet av lärarna. Alla 

elever som har fått verktyg har inte lärt sig använda dem initialt eller optimalt. Elevens 

användande av verktyg är individuellt. Eleven måste förstå vinningen, för hen själv, 

med att använda verktyget. Resultatet visar att även om eleven är motiverad och kunnig 
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i verktygen så behöver eleven ibland hjälp och stöttning, påminnelse att använda sina 

verktyg och hjälp att komma ihåg hur verktyget kan användas. De alternativa verktyg 

kan enligt resultatet användas i alla ämnen där behovet finns för eleven. Eleverna behö-

ver också få nya kunskaper och tillgång till verktygen. Enligt resultatet finns det många 

bra verktyg och program som elever med läs- och skrivsvårigheter kan använda och 

eleven har rätt att få lära sig de verktyg och program som kan passa just hen. 

 

Lågstadieresultatet visar att det, i liten skala, pågår tidig implementering av alternativa 

verktyg, till alla elever, från årskurs 1 i den aktuella kommunen. Om alla elever under-

visas och använder alternativa verktyg kan det, enligt resultatet, öka alla elevers chans 

att visa sina kunskaper oberoende av eventuella svårigheter. Verktygen kan, enligt re-

sultatet på lågstadiet, även stärka självförtroendet och självkänslan och då öka elevens 

självständighet och delaktighet i undervisningen. I resultatet använder eleverna mest 

datorer och då skriver de i Word, spelar matematikspel eller färdighetstränar. Resultatet 

visar också att en tillåtande klassrumsmiljö, där det finns ett öppet klimat och acceptans 

för olikhet, skapar möjlighet för frekvent och individanpassat användande av verktyg. 

 

Enligt mellanstadieresultatet kan det ibland vara svårt att få eleverna med alternativa 

verktyg att använda dem, även om läraren möjliggör, uppmuntrar och hjälper eleven 

dagligen med detta. Undervisning till alla elever om vilka alternativa verktyg som finns 

kan vara en möjlig väg till att verktygen ska användas mer av de elever som har dem. 

Resultatet visar att verktygen eller programmen ibland är för svåra att använda för ele-

ver med läs- och skrivsvårigheter. De går inte alltid att individanpassa eller anpassa till 

undervisningssituationen eller elevens behov i användandet. T ex begränsar tekniken 

om eleven ska läsa (=lyssna) en kort stund och datorn inte ens hinner starta. Vissa pro-

gram, ämnade för elever med läs- och skrivsvårigheter, passar bättre till duktiga läsare 

och skrivare. Vissa program kan trycka ner elevens självkänsla genom att peka ut ele-

vens svårigheter. Datorn är det vanligaste verktyget eleven använder men det finns även 

elever som har IPad. Eleverna skriver i Word, lyssnar på böcker och färdighetstränar 

mestadels enligt resultatet. Elever använder även skannermus, appar och har engelska-

läromedlet via nätet. Resultatet visar att om verktygen ska bli tillgängliga för alla elever, 

måste alla datorer på skolan som eleverna använder kunna ladda hem programmen. Så 

är inte fallet idag enligt resultatet.  

 

Enligt högstadieresultatet kan elever använda alternativa verktyg, i nästan alla ämnen, 

genom hela sin skolgång. Användande av alternativa verktyg i skolarbetet kan upplevas 

vara en förutsättning för att klara skolarbetet enligt resultatet. Dator, men även IPad 

används av eleven. Resultatet visar att eleven mest använder Word i sitt skrivande, tal-

syntes, stavningskontroll, översättningsprogram, och lyssnar på böcker via Inläsnings-

tjänst och Legimus. Tekniken begränsar ibland elevens användande. Resultatet visar att 

elever som har alternativa verktyg kan lära och tipsa varandra om sätt att använda olika 

verktyg. Även föräldrarna behöver få kunskaper om de verktyg deras barn använder för 

att de ska kunna stötta sitt barn.  
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4.3 Läraren möjliggör användandet av alternativa verktyg     

4.3.1 Enkät 

En majoritet lärare anser att Wordanpassningar går att integrera i undervisningen. En 

stor andel lärare upplever att följande alternativa verktyg kan integreras på ett väl funge-

rande sätt i undervisningen i ett klassrum; stavningskontroll, talsyntes, e-böcker, lär-

platta, appar, översättningsstöd. En mindre andel lärare upplever att skanner och OCR-

program går att integrera. En måttlig andel lärare använder även andra verktyg t ex 

Daisy, Oribi Speak, smartboard, dokumentkamera, onlineprojekt med eTwinning, 

dokumentkamera, Lexin, Google bilder, instruktionsfilmer via Screencastify glosor eller 

har uppföljning med elever via Kahoot, Socrative och liknande. En lärarrespondent i 

enkäten har ingen erfarenhet eller vet inte, om vissa verktyg går att integrera i undervis-

ningen. (se tabell 4.13) 

 
Tabell 4.13 Enkätfråga till lärare. (n=86) 

 

 Följande alternativa verktyg 
kan integreras på ett väl funge-
rande sätt i undervisningen i ett 
klassrum 

Stämmer bra stämmer dåligt har ingen erfa-
renhet/vet ej 

stavningskontroll 66% 9% 26% 

talsyntes 67% 12% 21% 

e-böcker 76% 7% 17% 

skanner och OCR-program 31% 26% 43% 

lärplattor 59% 8% 33% 

appar 62% 8% 30% 

Wordanpassningar 85% 3% 12% 

översättningsstöd 65% 9% 26% 

annat verktyg 23% 3% 73% 

 

De flesta rektorerna, speciallärar/specialpedagogerna och en stor del av lärarna menar 

goda kunskaper, hos läraren, kan påverka användandet positivt. En liten andel rektorer, 

en måttlig andel speciallärare/specialpedagoger och en minoritet lärare håller inte med 

om detta. En måttlig andel lärare vet inte om goda kunskaper om verktygen påverkar 

användandet positivt. Om läraren har avsatt tid för planering av hur verktygen ska an-

vändas i undervisningen påverkar det användandet positivt menar en stor del av rekto-

rerna. Något mindre än hälften av speciallärarna/specialpedagogerna och lärarna upple-

ver att avsatt planeringstid har betydelse för användandet En minoritet av rektorerna, en 

måttlig andel av speciallärar/specialpedagogerna och något mindre än hälften av lärarna 

tycker inte att det stämmer. En liten andel rektorer, speciallärar/specialpedagoger och 

lärare vet inte om avsatt lärarplaneringstid påverkar användandet av verktygen.  

 
Tabell 4.14 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

 Framgångsfaktorer för an-
vändande av alternativa 
verktyg i skolan 

Rektorer 
n=7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Lärare 
n=86 

Läraren har goda kunskaper 
om hur de alternativa verkty-

Stämmer 86% 
Stämmer inte 14% 

Stämmer 90% 
Stämmer inte 21% 

Stämmer 72% 
Stämmer inte 3% 
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gen används   Vet inte 15% 

Läraren har avsatt tid för pla-
nering av hur de alternativa 
verktygen ska användas i 
undervisningen 

Stämmer 71% 
Stämmer inte 14% 

Vet inte 14% 

Stämmer 41% 
Stämmer inte 41% 

 
Vet inte 10% 

Stämmer 45% 
Stämmer inte 

43% 
Vet inte 12% 

 

4.3.2 Intervju 

4.3.2.1  Lågstadiet    

Lågstadieeleven berättar att specialpedagogen har dataundervisning med klassen varje 

vecka. Läraren bestämmer vad eleverna ska göra på datorn. De brukar skriva, ha matte 

eller spela spel. Bara vissa elever använder klassens enda IPad säger eleven. Ibland 

lyssnar klassen tillsammans på en bok.  

 

Läraren på lågstadiet har positiva erfarenheter hittills av användande av alternativa 

verktyg. Hen tycker att de alternativa verktygen kan underlätta och motivera elever både 

finmotoriskt och inlärningsmässigt. Eleverna drivs framåt i skolarbetet av att använda 

verktygen. Det gör också att läraren drivs att använda verktygen i sin undervisning. Hen 

ser att också att användandet är motivationshöjande, självkänslan stärks hos eleven och 

skolarbetet blir mer lustfyllt och mindre jobbigt och kravfyllt för alla elever. Alla kan 

vara delaktiga även de som har det svårt. Eleverna kan t ex när de arbetar tillsammans 

med en uppgift, och använder ett verktyg, blir det mer på lika villkor. Eleven med svå-

righeter kan ” prestera som alla andra”. Men läraren måste vara medveten att man måste 

anpassa till varje individ. ”Man måste lyssna av eleven. Vad vill och tycker just den här 

specifika eleven?” Lågstadieläraren ser inga hinder alls i användandet av alternativa 

verktyg i undervisningen. Hen ser det som en tillgång.  

 

Läraren menar att verktygen underlättar undervisningen i nästan alla ämnen.  ”De alter-

nativa verktygen har sina funktioner i olika situationer.”  I till exempel matte slipper 

eleven och läraren ”jagandet av sidor”, färdighetsträning kan göras mer lustfyllt och 

eleven kan träna upp snabbhet i olika moment. Läraren menar att datorn och IPaden är 

fantastiska hjälpmedel när eleven ska skriva. I huvudsak läser eleverna fysiska böcker 

men de lyssnar ibland på e-böcker tillsammans i klassen. Hen använder dator, IPad 

och/eller Ladybug i princip varje dag. Då ser alla elever det hen skriver eller texten de 

ska läsa. Klassen använder datorn två lektioner i veckan. Då kommer specialpedagogen 

in och har dataundervisning. På skolan finns en IPad per klass. En elev i klassen använ-

der talsyntes på en läsplatta och använder då appen Att skriva sig till läsning. Läraren 

har själv laddat hem appen till eleven. Läraren ser fram emot att skolan snart ska inför-

skaffa interaktiva skrivtavlor.  

 

Det finns fler faktorer som påverkar användandet av alternativa verktyg i skolan menar 

läraren. Rektorn måste vara tydlig med att de vill satsa på alternativa verktyg och IKT i 

undervisningen. Läraren märker att så är fallet på hens skola. Det märks bl. a när lärarna 

arbetar med utvecklingsarbete. Lärarna ska hjälpa och peppa varandra i användandet av 

alternativa verktyg och IKT menar läraren. Det är också viktigt att skapa en bra klass-

rumsmiljö där läraren tydligt förklarar varför varje elev behöver jobba på olika sätt, att 

det är ok att vara och göra olika. Eleven ska förstå och respektera syftet med användan-
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det av alternativa verktyg. Lärarna ska vara noga när de laddar ner program och appar 

då alla sådana inte är passande i undervisning.  

 

Lågstadieläraren tror att vi i framtiden kommer att använda alternativa verktyg mera i 

skolan. Hen menar att möjligheterna till användning bara kommer att bli större. Nya 

användningsområden kommer att komma. Läraren ser att samhället och arbetslivet blir 

duktigare på att anpassa till människor med olika svårigheter. Hen menar att ”Det vore 

häftigt om de program vi använder på skolan kan överbrygga” mellan skolan och arbets-

livet”.  

4.3.3 Mellanstadiet 

Mellanstadieeleven säger att hens klasslärare (inte samma som i studien, egen anm.) 

inte kan så mycket om verktygen.  ”Ja, jag frågar X (klassläraren) ibland… Hen vet ju 

inte så mycket… Det är ju Y (läraren i andra femman, egen anm.).” som vet mest… 

Eleven frågar därför ibland den andra klassläraren men det är inte alltid möjligt att göra 

det.  

 

Mellanstadieläraren är förstelärare i IT. Hen driver utvecklingsarbete om användande 

av olika alternativa verktyg på sin skola och i kommunen.  Hen hoppas och tror att för-

stelärararbetet hen gör ”ska hjälpa eleverna med läs- och skrivsvårigheter framöver.” 

Hen vill ha ny kunskap om alternativa verktyg, söker den och testar även olika verktyg 

och program i sin klass. Hen möjliggör för alla sina elever att använda olika alternativa 

verktyg i sitt skolarbete. Men även om klassrumsklimatet är tillåtande, läraren möjlig-

gör, uppmuntrar och hjälper eleven att använda sina verktyg så är det svårt att få elever 

med egna verktyg att använda dem i stor utsträckning. Eleverna vill ”göra som alla 

andra”. Ökad tillgång av IT på skolan om alternativa verktyg kommer att motivera ele-

verna med läs- och skrivsvårigheter att använda sina verktyg. Om alla har datorer så 

”sticker de inte ut ur mängden” menar mellanstadieläraren. Läraren tycker att verktygen 

underlättar och avlastar i elevens skolarbete med t ex skrivande och att lyssna på böck-

er. Men läromedelsbranschen behöver utvecklas menar läraren. Hen önskar t ex. att 

matteboken gick att individualisera mera. 

 

Läraren säger att både föräldrar och lärare är positiva till att använda alternativa verktyg 

i skolarbetet. Hen menar dock att lärarens kunskap kan begränsa användandet. Alla 

måste äga kunskapen om verktygen. Tekniken kan också vara stressande för läraren t ex 

när läraren inte har kunskapen, ska hjälpa många elever eller när tekniken krånglar. Ti-

den finns heller inte för läraren att individanpassa verktygen till alla elever.  

 

Bristen på pengar påverkar tillgången av tekniken i skolan säger mellanstadieläraren. 

Tekniken, menar hen, är dock inte den enda avgörande faktorn för att alternativa verk-

tyg ska användas mera in skolan. En positiv rektor och kunniga, intresserade specialpe-

dagoger och lärare är en förutsättning för användandet av verktyg i skolan menar lära-

ren. Inställningen till användandet är också viktig menar läraren. ”Många lärare väntar 

på att kunskapen ska serveras”. Lärarna måste inse att de efter IT-utbildning, på egen 

hand, måste träna och lära sig mera. Många lärare är rädda för tekniken. Rektorn måste 

ge tid till lärarna att lära sig verktygen. Sätta IT i fokus. Alla lärare borde få gå PIM 5 

(datautbildning). Det borde finnas PIM för alternativav verktyg säger läraren. Då det 

kommer nytt hela tiden kan inte alla lärare lära sig allt.  
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Problemet är att det händer saker hela tiden. Det kommer så smycket nytt. Vi som klasslärare, 

som har alla ämnen, har så mycket att göra så man är bara intresserad av de elever man har. 

Annars hinner man glömma det.  Det blir inaktuellt. Man hinner glömma. 

 

Läraren menar att det borde finnas en person på skolan som håller sig a jour om verktyg 

och program. Man kan fokusera på ett begränsat antal funktioner som man använder på 

skolan och bestämma vad eleverna ska lära sig i olika årskurser. 

 

Ökad tillgång av teknik kommer att öka användandet säger mellanstadieläraren. Läraren 

har en vision. Hen vill fullt ut digitalisera två klassrum. Det ska vara klassrum utrustade 

med klassuppsättning datorer, IPads till en halvklass, kameror och interaktiv projektor. 

”Interaktiva skrivtavlor och projektorer och samarbetsytor det är framtiden.” Hen menar 

att visionen kommer att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Läraren driver vis-

ionen framåt i sin förstelärartjänst. Men fler datorer ökar inte användandet per automa-

tik. Det gäller att arbeta dagligen med eleverna menar läraren. Använda de verktyg som 

finns på skolan fullt ut i undervisningen och även använda gratis läromedel, appar och 

program. Ju fler alternativa verktyg som finns ute på skolorna ju fler behövs som arbetar 

med tekniska lösningar. 

 

Mellanstadiespecialpedagogen vet att viljan finns hos lärarna, att använda verktyg, 

men att de måste lära sig se och förstå användningsområdena för alternativa verktyg i 

undervisningen. Specialpedagogen menar att klasslärarna måste ta mera ansvar för de 

elever som har verktyg. Det fungerar bra i de klasser där läraren har kunskaper om verk-

tygen. Då anpassar, stöttar och hjälper läraren eleven med verktyget i det dagliga skol-

arbetet. Många lärare förväntar sig att eleven ska få hjälp av specialpedagogen med sitt 

dagliga skolarbete. Eleven får då, enligt specialpedagogen, hela ansvaret i användandet 

av sitt verktyg i klassrumsarbetet.  

 

Specialpedagogen arbetar i många klasser och har många elever med alternativa verk-

tyg. ”Det är inte min uppgift att göra hela veckoscheman med uppgifter. Det är klasslä-

rarens uppgift att göra det.” Det är mycket viktigt att klassläraren är positiv, intresserad 

och faktiskt tränar på och lär sig själv använda de verktyg som eleven har för sina svå-

righeter. Implementeringen slutar fungera där om inte läraren stöttar och pushar eleven, 

inspirerar, visar på tillfällen att använda verktyget och motiverar till användning i det 

dagliga skoljobbet. Klassläraren ska visa eleven att det är viktigt med verktygen. An-

nars, menar specialpedagogen, ligger ansvaret på barnet i klassrummet. Klassläraren, 

inte specialläraren/specialpedagogen, ska möjliggöra elevens användande av alternativa 

verktyg i klassrumsarbetet, menar hen.  

 
Sedan att klassläraren är engagerad och visar att det är viktigt för eleven. Här är dina grejor. 

Så upplever eleven att min fröken tycker det är viktigt och då är det viktigt. Än om det är en 

som inte bryr sig eller säger att du får ta fram den om du behöver. Då blir det inte så bra 

tycker jag. 

 

Alla lärare har inte förstått alla möjligheter som de alternativa verktygen har menar spe-

cialpedagogen. Verktygen kan t ex motivera eleven och ge variation i färdighetsträning. 

För att verktygen ska bli mer använda behövs det mera fortbildning på t ex. kompetens-

utvecklingsdagar säger specialpedagogen. ”Det är bara lärarens kompetens som sätter 

stopp för användningsområdena!” Specialpedagogen menar att lärarna förutom utbild-
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ning och kunskaper om verktygen sedan också behöver träna och lära sig själv använda 

verktyget.  

4.3.4 Högstadiet 

Högstadieeleven har haft verktyg länge och är motiverad att använda sina verktyg. 

Trots detta menar eleven att hen behöver viss hjälp, stöttning och påminnelse att an-

vända sina verktyg. Även hjälp att komma ihåg vad man kan göra. Alla lärare måste 

stötta och påminna runt verktygen för att hen ska använda sina verktyg i skolarbetet på 

bästa sätt.  

 

Högstadieläraren menar att kommunens en-till-enprojekt gjort att lärarna fått och får 

utbildning i användande av verktygen i sin undervisning. Lärarna har fått uppmaningar 

från kommunen via rektorn att datorerna ska användas i undervisningen. Eftersom tek-

niken finns i klassrummet måste lärarna lära sig att integrera datorn i undervisningen 

menarläraren.  

 
Jag känner mer och mer att jag blir van att faktiskt använda dem. Det är ju inte bara i en 

klass ett år utan nu är det i varje klass varje år flera stycken som har dator och som man be-

höver hjälpa. Förut kunde det vara lite mer unikt och så glömde man bort. Visst ja… Jag 

skulle skanna till den. Men nu är det inte så. Sedan är specialpedagogen duktig på att på-

minna. Kom ihåg det här. De här eleverna behöver ha texten inläst… Eller om de dyker upp 

en elev här som har läs- och skrivsvårigheter då måste jag ju fånga upp den också. 

   

Lärarnas kompetens om och teknikanvändande i undervisningen är väldigt skiftande 

säger läraren. Några lärare har hittat ett sätt och är duktiga på att använda datorerna. 

Läraren berättar att det finns tre IKT-inspiratörer på skolan, en i varje a-lag. De lyfter 

frågor, tipsar om hur man kan göra och kurser man kan gå. Man kan fråga dem och de 

kan ta reda på saker. Kunskapen behöver fräschas upp då och då menar läraren.  

 

Det är vanligar nu för tiden att elever kommer i årskurs 6 och redan har egna datorer 

säger läraren.  

 
Varje år finns det alltid 2-3 elever i varje klass som kommer och har en dator. Då är det 

kanske en av dem som inte kan använda den. Det beror kanske på vilken lärare de har haft. 

Om inte den har lärt eleven.  

 

När eleven kommer till högstadiet och redan har en egen dator kanske lärarna tar för 

givet att eleven behärskar sitt verktyg. Men läraren ska inte ta för givet att eleven kan. 

Eleverna kan andra saker på datorerna än vad vi kan menar läraren. Kanske eleven i 

själva verket bara fått ett hjälpmedel utan att få kunskap om det. Datorn är egentligen 

elevens hjälpmedel men de behärskar det inte och då blir det inget hjälpmedel. ”Lös-

ningen är ju egentligen inte att sätta datorn i händerna på dem. Man måste ju lära dem 

att använda de hjälpmedel som finns på datorn.” Får eleven goda vanor med sitt verktyg 

så integreras det naturligt i eleven skolarbete säger läraren. Läraren tror att om eleven 

får en rutin att använda sina alternativa verktyg på skolan kan de bli redskap som eleven 

kan ha användning av resten av livet. ”De kanske inte använder exakt de verktyg som vi 

jobbar med här men att de har en rutin en vana att använda verktyg.” 

 

Läraren menar att det är viktigt att alla lärare eleven möter hjälper eleven med använ-

dandet av verktyget, ger rutiner, stöttar och driver på. Läraren måste kanske lära dem, 
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påminna och ibland prata med föräldrarna. Det gäller att vara ihärdig som lärare och 

eleven har rätt till de här anpassningarna säger läraren. Alla elever är olika, säger lära-

ren. Eleven känner ganska snabbt vad som fungerar för den. T ex kan eleven lära sig ett 

program eller ett sätt att lära på ett ämne och sedan överföra det till ett annat. Läraren 

kan tipsa eleven och eleven kan tipsa läraren. Äldre elever med verktyg kan lära yngre 

elever.  

 
Vi har inget ämne eller kurser på skolan för eleverna att ge eleverna kunskaper om använ-

dande av alternativa verktyg. Det är upp till alla lärare själva i sitt ämne. Det ska funka för 

mina elever i mitt ämne. Det kan ju vara olika i olika ämnen. Eleven kan t ex ta med sig sin 

kunskap från SO:n till svenskan. Kanske de äldre eleverna som är inne i det kan visa. Man 

måste hålla på. Man måste vara ihärdig! 

 

Läraren tycker att många verktyg är lättare att använda idag, för både elever och lärare. 

För att användandet av alternativa verktyg ska bli så bra som möjligt för eleven måste 

lärarna använda verktygen i undervisningen. Lärarna måste komma ihåg att använda 

dem och lära sig nya användningssätt i undervisningen. De elever som behöver det 

måste ju få använda dem menar läraren. ”Vi kan inte backa tillbaka! Alla ska ha samma 

möjligheter! När det finns jättemånga hjälpmedel tycker jag att vi som lärare ska våga 

använda dem, våga visa varandra och stötta varandra. Vi är olika.” Högstadieläraren 

menar att lärarna måste inse att både elever och lärare har olika kunskap om verktygen. 

Däremot är det skillnad på lärarnas och elevernas datorer. Elevernas datorer har bättre 

tillgång till program. Lärardatorerna är begränsade. Om läraren t ex vill visa ett program 

för alla elever så kanske det inte går. 

 

Föräldrar till de barn som kommer och har en dator är ofta väldigt besvikna på skolan 

säger läraren. En del föräldrar förstår att de måste hjälpa och uppmana sitt barn att an-

vända sitt verktyg men inte alla. Högstadieläraren menar att föräldrarna också behöver 

få kurs om det verktyg deras barn har för att kunna stötta sitt barn. Kanske Skoldatate-

ket kan göra det säger läraren. Läraren menar att kommunens plattform för kommuni-

kation mellan elev/förälder och skola kan vara en god hjälp och ett stöd för eleven, för-

äldern och läraren.  

 

Specialpedagogen på högstadiet säger att hen ger ämneslärarna tydliga ansvarsområden 

och direktiv. De vet att det ligger på dem att stötta eleven och planera undervisningen 

efter tillgänglighet. ”Vi (specialpedagoger, egen anm.) lär eleverna men vi lär också 

ämneslärarna att lära eleverna. De ska vara lika haj på programmen som eleverna. An-

nars är det svårt.” Specialpedagogen säger att lärarna inte kan förvänta sig att eleven 

klarar av att använda verktyget självständigt i skolarbetet efter den initiala introduktion-

en. 

 
Många gånger kan eleverna vara duktigare på datorer än vad vi lärare är men de är inte duk-

tigare på de här programmen. Många elever som har läs- och skrivsvårigheter har ofta dessu-

tom en tilläggsdiagnos där minnet kan svikta eller annat så vi kan inte lägga allt på eleven di-

rekt. Då tvingas ämneslärarna hjälpa dem. Sedan kan ämneslärarna ju skicka ett mail till mig 

och vilja ha hjälp. Då brukar jag ofta visa både läraren och eleven på en gång. Titta nu gör vi 

så här. Sedan finns jag som backup ju självklart… Men … Jag tycker att det är viktigt att de 

kan verktygen. 
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5.3.1 Analys - Läraren möjliggör användandet av alternativa verktyg  

5.3.1.2 Enkät 

Resultatet visar att lärarna vill använda, och ser möjligheter för användande av, olika 

alternativa verktyg i sin undervisning. Det är betydligt fler verktyg som lärarna anser sig 

kunna integrera i sin undervisning, än verktyg eleverna faktiskt använder i deras under-

visning. Många lärare upplever att goda kunskaper om verktygen främjar användandet. 

Resultatet, i forskningsfrågan om rutiner, visar att hälften av lärarna inte tycker sig ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna stötta eleven och en majoritet av lärarna vill ha mer 

kunskaper. Här märks en medvetenhet hos lärarna i resultatet. Det finns också lärare 

som inte vet om deras kunskap har betydelse för användandet. Detta står i kontrast till 

resultatet som säger att lärarna vill ha mera kunskaper. Hälften av lärarna erfar att det är 

positivt för användandet om läraren avsatt tid för planering av hur de alternativa verkty-

gen ska användas i undervisningen. Ungefär lika många lärare, anser att avsatt tid för 

planering inte har någon betydelse för användandet. Några lärare vet inte.  

5.3.1.3 Intervju 

I alla stadier visar resultatet att även om implementering skett tidigt så kan inte läraren, 

enligt resultatet, ta för givet att eleven använder eller helt behärskar sitt verktyg. Läraren 

måste uppmuntra, stötta och påminna eleven att använda sina verktyg i skolarbetet. Lä-

raren måste också ge eleven möjlighet att lära sig och träna på att använda verktyget. 

Klassläraren och ämnesläraren har en viktig roll i implementeringen. Resultatet visar att 

klasslärarna och ämneslärarna måste ta ansvar över elevens användande av verktyg på 

sina lektioner i sitt/sina ämnen. Lärarna, och eleverna, kan lära och tipsa varandra om 

hur verktygen kan användas i olika lärsituationer och olika ämnen. Enligt resultatet är 

lärarna positiva till användande av alternativa verktyg och de vill lära sig mera om verk-

tygen. Resultatet visar också att det upplevs svårt att sortera, hitta och välja passande 

pedagogiska program i det stora utbudet. Det finns ett utbildningsbehov, i alternativa 

verktyg, i alla stadier i resultatet. Enligt resultatet krävs bra tillgång på teknik. Till-

gången varierar mycket mellan stadierna i kommunen enligt resultatet. Resultatet visar 

också att om alla elever har en dator, så upplever respondenterna i studien, att det blir 

mindre utmärkande för eleven med behov att använda verktyg i skolarbetet. I dagsläget 

fungerar inte nätet tillfredställande överallt på skolorna där så kan behövas. Det minskar 

användandet av verktyg. Teknikkrångel runt verktygen kan vara stressande i undervis-

ningssituationen för läraren och även det minska användandet.  

 

I lågstadieresultatet sker implementering till elever redan i årskurs 1. Användandet 

sker med stöd av lärare och specialpedagog och har ett tydligt syfte och mål. Läraren 

planerar implementeringen i små steg i skolarbetet integrerat i den vanliga undervis-

ningen. När eleverna använder verktygen ska läraren se till att det sker i en i verktyget 

trygg miljö. Läraren använder varje dag olika verktyg i sin undervisning.  

 

Mellanstadieresultatet visar att tidsbrist för läraren, i undervisningssituationen och 

planering, gör att läraren inte hinner individualisera verktyget till eleven. Det är också 

svårt att finna tid för att fullt ut kunna stötta eleven i undervisningssituationen och att 

hålla sig uppdaterad om tekniken. Ofta har läraren inte tillräckliga kunskaper enligt re-

sultatet. Lärarens egen kompetens sätter gränsen för vad läraren kan lära ut och hur den 

kan stötta eleven i användandet av verktyget. Tekniken kan, enligt resultatet, krångla 

och skapa stress hos läraren. 
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Högstadieresultatet visar att god tillgång på teknik på skolan och kunskaper om alter-

nativa verktyg kan motivera lärarna och eleverna att använda verktyg mera frekvent. 

God tillgång kan också skapa behov av mera kunskap om verktygen. Detta i sin tur kan 

mana fram fler utbildningstillfällen, ökat samarbete mellan lärarna som kan leda till 

ökad kompetens för flertalet lärare. Resultatet visar att kunskap om verktygen också 

kräver egen övning och egen användning av läraren. Ämneslärarna stöttar varandra i 

användande och möjliggörande av användande av verktyg för eleven.  

4.4 Specialläraren/specialpedagogens roll i implementeringen av al-

ternativa verktyg  

4.4.1 Enkät 

Alla rektorer, en stor majoritet av speciallärar/specialpedagogerna och en majoritet av 

lärarna anser att det är viktigt att specialläraren/specialpedagogen har goda kunskaper 

om hur de alternativa verktygen används. En minoritet av speciallä-

rar/specialpedagogerna och en liten andel lärare håller inte med. En måttlig andel lärare 

vet inte om speciallärarens/specialpedagogens kunskaper om verktygen har betydelse.  
 

Tabell 4.15 Enkätfråga till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare. 

 

 Framgångsfaktorer för använ-
dande av alternativa verktyg i 
skolan 

Rektorer 
n=7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Lärare 
n=86 

Specialläraren/specialpedagogen 
har goda kunskaper om hur de 
alternativa verktygen används 

stämmer 
100% 

stämmer 97% 
stämmer inte 3% 

stämmer 81% 
stämmer inte 3% 

vet inte 15% 

 

Alla rektorer och en stor majoritet speciallärare/specialpedagoger anser att speciallära-

ren/specialpedagogen har det övergripande ansvaret över de alternativa verktygen till 

elever med läs- och skrivsvårigheter. En liten andel speciallärare/specialpedagoger 

tycker inte det stämmer och en minoritet vet inte. 

 
Tabell 4.16 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger. 

 
Specialläraren/specialpedagogen har 
det övergripande ansvaret för de alter-
nativa verktygen till elever med läs- och 
skrivsvårigheter på din skola  

Rektorer 
n=7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Ja 100% 90% 

Nej  7% 

Vet inte  3% 

 

Alla rektorerna och speciallärare/specialpedagoger anser att speciallära-

ren/specialpedagogen införskaffar de alternativa verktygen till eleven. Alla rektorer och 

en stor andel speciallärare/specialpedagoger menar att specialläraren/specialpedagogen 

anpassar de alternativa verktygen till elevens skolarbete i de olika ämnena. En liten an-

del speciallärare/specialpedagoger instämmer inte och en minoritet vet inte. De flesta 
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rektorer och en majoritet av speciallärare/specialpedagogerna anser att speciallära-

ren/specialpedagogen informerar elevens andra lärare. En minoritet av rektorerna och 

speciallärare/specialpedagogerna tycker inte det stämmer. En speciallä-

rare/specialpedagog vet inte. Specialläraren/specialpedagogen utbildar elevens andra 

lärare om elevens verktyg menar en stor andel rektorer och drygt hälften av speciallä-

rar/specialpedagogerna. Däremot menar något mindre än hälften av speciallä-

rare/specialpedagogerna att så inte är fallet. Alla rektorer och nästan alla speciallä-

rare/specialpedagoger anser att specialläraren/specialpedagogen informerar berörda 

vårdnadshavare om verktyget och dess betydelse för eleven. Alla rektorer och en stor 

majoritet av speciallärar/specialpedagogerna menar att specialläraren/specialpedagogen 

håller sig uppdaterad på vilka alternativa verktyg som finns tillgängliga. En måttlig an-

del speciallärare/specialpedagoger håller inte med om detta. 

 
Tabell 4.17 Enkätfråga till rektorer och speciallärare/specialpedagoger. 

 

Specialläraren/specialpedagogen på 
din skola  

Rektorer 
n=7 

Speciallärare & 
specialpedagoger 

n=29 

Införskaffar alternativa verktyg till eleven Stämmer 100% Stämmer 100% 

Anpassar de alternativa verktygen till 
elevens skolarbete i de olika ämnena 

Stämmer 100% Stämmer 83% 
Stämmer inte 14% 

Vet inte 3% 

Informerar elevens andra lärare om ele-
vens användning av sina verktyg  

Stämmer 86% 
Stämmer inte 14% 

Stämmer 93% 
Stämmer inte 7% 

Utbildar elevens andra lärare om elevens 
verktyg 

Stämmer 86% 
Vet inte 14% 

Stämmer 62% 
Stämmer inte 38% 

Informerar berörda vårdnadshavare om 
elevens verktyg och dess betydelse för 
eleven 

Stämmer 100% 
 

Stämmer 86% 
Stämmer inte 10% 

Vet inte 3% 

Håller sig uppdaterad på vilka alternativa 
verktyg som finns tillgängliga 

Stämmer 100% 
 

Stämmer 90% 
Stämmer inte 10% 

4.4.2 Intervju    

4.4.2.1 Lågstadiet 

Specialpedagogen säger att hen har dataundervisning i alla klasser på skolan två gånger 

i veckan i halvklass. Hen är intresserad och engagerad i användandet av alternativa 

verktyg på skolan och även förstelärare inom anpassningar. Hen drivs av ett eget in-

tresse för alternativa verktyg i skolan och menar att tekniken är här och till för att an-

vändas. Det är elevernas rättighet att få kunskap i användning av alternativa verktyg och 

lärarnas skyldighet att skapa utrymme för detta i undervisningen menar specialapedago-

gen. Vi kan inte frånta eleverna den kunskapen menar hen.  

 

Specialpedagogen anser att alternativa verktyg är bra för och ska sättas in till alla elever. 

Hen vill att alla elever ska få prova verktygen och programmen, så att de ”vet vad det 

är”. Det finns anpassningsbara program som alla elever har användning av i sin inlär-

ning och sitt skolarbete. Specialpedagogen menar att om alla elever tidigt får kunskaper 

om program och användningsområden på olika alternativa verktyg kan det göra att ele-

ver med mindre och större läs- och skrivsvårigheter lättare hittar andra vägar in till 

läsande och skrivande. De har en initial igenkänning och vetskap om verktygen när och 

om de senare ska använda dem menar hen. Det är inget ”konstigt” med att använda 
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dessa program. Specialpedagogen menar att eleverna med läs- och skrivsvårigheter ” 

inte märker ut sig” om/när de använder programmen. Alla elever vet vad det är. ”Alla 

elever blir trygga med programmen och har fått träna sådant man kanske annars bara 

tränar med elever med läs- och skrivsvårigheter”.  

 

Specialpedagogen introducerar och anpassar verktyget till rätt nivå för varje elev. Hen 

menar att det är viktigt att lyssna på vad varje elev vill när det vad gäller användandet 

av verktyget. Samtidigt som lärarens ska vara tydlig med vad eleven ska och får göra så 

ska hen anpassa användandet till varje elev. ”Man måste lyssna av eleven. Vad tycker 

just den här specifika eleven?” Eleven kanske t ex inte vill skriva på datorn utan för 

hand. De elever som har egna Ipads använder dem varje dag till planering, skriva, fär-

dighetsträning och som motivator i skolarbetet. Specialpedagogen använder alternativa 

verktyg även i specialundervisningen. Där använder eleven IPaden, korta stunder, mest 

som en motivator. Det är roligare att färdighetsträna på IPaden menar specialpedagogen. 

Specialpedagogen väljer nästan alltid vad eleven ska göra på verktyget. Specialpedago-

gen menar att det är hens uppgift att begränsa vad som finns på IPaden för eleven. Lära-

ren ska vara tydlig med vad eleven får och ska göra på verktyget menar specialpedago-

gen. Ipadsen är inte uppkopplade vilket ger både elever, lärare och föräldrar en trygghet 

i användandet. IPaden är flexibel i användningen menar specialpedagogen. både vad 

gäller snabbhet och att t ex hitta nya appar/program eller användningsområden t ex att 

ritprata på IPaden. Specialpedagogen ser fram emot de interaktiva projektorerna som 

ska installeras i fyra klassrum på skolan. Hen menar att projektorerna kan ge alla barn 

tillgång till tekniken och användningen av den. 

4.4.2.2 Mellanstadiet 

Specialpedagogen inleder processen när eleven är i behov av ett alternativt verktyg. 

Specialpedagogen lyfter först frågan till eleven. Eleven får sedan prova de verktyg som 

finns på skolan, även om den är lite tveksam, för att se vad det är. Specialpedagogen 

anser att det är viktigt att prata med föräldrarna om att deras barns behov av ett verktyg. 

Rektorn delges och godkänner processen. Hen initierar, beställer och implementerar 

verktyget initialt hos eleven. Specialpedagogen hjälper även eleven med verktyget om 

det behövs efter det att eleven fått verktyget.  

 

Specialpedagogen är kunnig och intresserad. Hen söker kunskap om och försöker hela 

tiden lära sig mera om alternativa verktyg. Hen säger att det finns ett enormt utbud av 

program och appar. ”Vi kan inte ladda hem allt. Vi måste välja några som vi provar och 

fokuserar på. Vi försöker begränsa. Prova. Behålla det som är bra”. Hen är en av förste-

lärarna i anpassningar i kommunen. Hen menar att det är speciallärarnas och specialpe-

dagogernas ansvar och skyldighet att ha goda kunskaper om alternativa verktyg. Hen 

menar att klasslärarna ska kunna de verktyg deras elever använder i skolarbetet. Det 

gäller elevens framtid. ”Man kommer inte undan det!  Du måste kunna det här!” 

4.4.2.3 Högstadiet 

Specialpedagogen berättar att när de upptäcker en elev med svårigheter, vid screening-

ar och olika tester, så har eleven redan en skoldator. Från början när eleven använder 

datorn i skolarbetet används de mera som sökverktyg och skrivmaskin. Själva pro-

grammen är de inte så intresserade av.  Specialpedagogen träffar eleven och hjälper den 

att skaffa en användare till Legimus via biblioteket. Eleven får också tillgång till Inläs-
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ningstjänst. Högstadiespecialpedagogen går igenom verktygens olika program med ele-

ven utifrån olika användbara funktioner.  

 
Från början är vi hårda tills dess att eleverna hittat sitt sätt att lära. Det är ju som första ste-

gen att eleven kan programmen och andra steget är att lärarna förstår och är medvetna att de 

här eleverna behöver de här hjälpmedlen. Ser till att eleverna använder verktygen på deras 

lektion. Planerar lektionen så att eleverna tvingas använda dem. Och sedan försöker vi speci-

alpedagoger även få med oss hemmet. Det är så vi jobbar när vi får reda på det. 

 

Specialpedagogen är den som hittar nya verktyg och program att använda på skolan. 

Hen informerar ämneslärarna om olika elevers verktyg och lär dem även olika verktyg 

och program. Hen kollar upp hur det går för eleven och läraren med användandet och 

stöttar upp där det behövs. Specialpedagogen menar att hens roll är att få lärarna att bli 

trygga med verktygen så att de ska ta med sig kunskapen om verktygen in i sin plane-

ring och i sin undervisning.  

 
Ibland har jag suttit med en och ibland har jag tagit för alla olika saker, vissa t ex svenska-

lärarna har fått Legimus som huvuduppgift, när det kommer något nytt. Nu har vi haft 

ClaroRead, StavaRex, SpellRight så länge. De programmen är rätt gamla. Nu är det Inläs-

ningstjänst jag visat. Jag går igenom med lärarna och kollar vilka som har startat upp. Om 

inte… Kollar jag vad problemet är. Kan de inte så… Då lär vi. Så på olika sätt försöker vi 

implementera. 

 

Specialpedagogen informerar även föräldrar. Hen menar att föräldrarna ibland kan på-

skynda implementeringsprocessen genom att gå till lärarna och tala om sitt barns behov 

i lärarens undervisning. ”Det kanske lärarna inte tycker är så roligt men… Mitt barn 

skulle behöva lyssna på SO-boken… Då kanske det går lite fortare. Det finns olika 

vägar”. 

 

För att möjliggöra mer användande av alternativa verktyg i skolan säger specialpedago-

gen på högstadiet att hen kan jobba ännu hårdare för att visa hur viktiga verktygen är för 

tillgängligheten. Hen kan fortsätta att visa verktyg och program för elever och lärare och 

jobba mot kommunledning för att få fram mer olika verktyg som alla kan ta del av. På 

organisationsnivå kan hen jobba mot rektor för att få skolan att inhandla mer verktyg. 

Specialpedagogen säger att hen kan inspirera så att alla vill jobba för och med detta.  

4.4.3 Analys - Speciallärarens/specialpedagogens roll i implementeringen av alter-

nativa verktyg 

4.4.3.1 Enkät 

Enligt resultatet har specialläraren/specialpedagogen det övergripande ansvaret över och 

är en nyckelperson i implementeringen av de alternativa verktygen i den aktuella kom-

munen. Här blir det en utmaning att förtydliga vad det ansvaret innebär på skolorna.  

Det är viktigt, enligt resultatet, att speciallärarna/specialpedagogerna har goda kunskap-

er alternativa verktyg. Speciallärarna/specialpedagogerna anser att de har goda kun-

skaper, enligt det tidigare resultatet i första forskningsfrågan om rutiner. De anser också 

att de håller sig uppdaterade om vilka alternativa verktyg som finns tillgängliga, testar 

vissa och väljer ut lämpliga pedagogiska program till elever och lärare. Det är dock inte 

självklart att det är specialläraren/specialpedagogen som utbildar lärarna om verktygen. 
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Speciallärarna/specialpedagogernas kunskaper är en stor resurs att ta i beräkning när 

lärarnas kunskaper om verktygen ska öka. 

4.4.3.2 Intervju 

Resultatet i de olika stadierna visar positiva följder av implementering och användan-

det av verktyg på de skolor där specialpedagogen har en bestämd och framträdande roll 

i hela implementeringsprocessen. Specialpedagogen har många uppgifter på dessa sko-

lor. Specialpedagogen initierar anskaffande av olika alternativa verktyg både till elever 

och till skolans lärare. Användande av alternativa verktyg implementeras medvetet, på 

individ- och gruppnivå, på vissa skolor hos alla skolelever och lärare. Specialpedagogen 

bedriver utvecklingsarbete som främjar användandet av alternativa verktyg i undervis-

ningen i skolan. Hen utbildar, driver på, uppmuntrar och stöttar både elever och lärare i 

användandet av verktygen. Klasslärarna och ämneslärarna förväntas, på dessa skolor, 

skaffa sig kunskaper, träna eget användande av verktyg och ge eleven möjlighet att an-

vända sina verktyg i skolarbetet. Specialpedagogen påminner även lärarna, så att de ska 

tänka på tillgänglighet, vid eventuella inköp av läromedel. Specialpedagogen ser ut att 

ha den övergripande rollen och är en viktig länk mellan skolledning, lärare, eleven och 

föräldrarna i en ständigt pågående implementeringsprocess.  

 

Specialpedagogerna i de olika stadierna är alla överens om att alternativa verktyg är här 

för att stanna och att eleverna har rätt att lära sig använda dem. Det medför, enligt resul-

tatet, att alla pedagoger på skolan har en skyldighet att skaffa sig kunskaper om verkty-

gen och möjliggöra användande av dem för eleven. Resultatet visar också att speciallä-

rarna/specialpedagogerna och lärarna bör ge god tid till eleverna och vara ihärdiga och 

envisa i implementeringens initiala skede. Då läggs grunden för elevens användande av 

sitt verktyg. 

 

Lågstadieresultatet visar att tidig implementering av alternativa verktyg till alla elever 

gör att de flesta elever har provat och känner till vissa verktyg. Enligt resultatet kan tidig 

implementering av verktyg möjliggöra att elever får en insikt om andra möjliga sätt att 

läsa, skriva och tillägna sig och visa sina kunskaper.  

 

Mellanstadieresultatet visar att elevens användande av sitt verktyg påverkas om inga 

fortsatta rutiner finns i implementeringsprocessen efter det att eleven fått sitt verktyg. 

Allt ansvar runt användandet av verktyget kan då hamna på eleven. Resultatet visar att 

det är viktigt att specialläraren/specialpedagogens och lärarens roll i implementeringen 

bestäms och tydliggörs.  

 

Högstadieresultatet visar att specialpedagogen även har en viktig uppföljande roll i 

implementeringsprocessen. Hen kollar upp och stöttar lärarna där de är i processen just 

nu. Resultatet visar också att det inte bara behövs en tillåtande klassrumsmiljö för att 

användandet ska fungera på en skola. Även pedagogerna måste vara tillåtande mot 

varandra. Det behövs en tillåtande kollegial miljö för en lyckad implementering av al-

ternativa verktyg i skolan. 
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5 Sammanfattande slutsatser och diskussion  

5.1 Vilka rutiner finns för implementeringen av de alternativa verk-

tygen till elever med läs- och skrivsvårigheter i de olika stadier-

na? 

5.1.1 Sammanfattning 

Det kommer signaler från högsta organisationsnivå i den aktuella kommunen att lärarna 

ska öka it-användandet i skolan. Rektorerna anser att det finns rutiner för användandet 

av alternativa verktyg. Speciallärarna/specialpedagogerna är inte helt överens med rek-

torerna om detta. Det finns rutiner i den initiala implementeringen av verktygen. På 

vissa skolområden i den aktuella kommunen finns styrning, rutiner och tydliga roller i 

hela implementeringsprocessen. Där fungerar implementeringen av alternativa verkty-

gen genom alla yrkesgrupper och stadier. Där inte styrning, rutiner och tydlig rollför-

delning finns eller är definierad syns brister i implementeringen och ansvaret kring an-

vändandet av verktyget kan hamna hos eleven. En-till-en-satsningen har slagit igenom i 

årskurserna 6 till och med 9 i den aktuella kommunen. Hög datatäthet, utbildning till 

lärarna och styrning runt användandet av verktyg från rektorer följer i dess spår. Låg- 

och mellanstadiet ser att tillgången på alternativa verktyg till elever ökat. Kunskaper om 

alternativa verktyg finns hos speciallärarna/specialpedagogerna men den generella kun-

skapsnivån om alternativa verktyg behöver höjas hos rektorer och lärare. Lärarnas kun-

skap om verktygen är mestadels självlärd. Alla yrkesgrupper i studien vill ha mera kun-

skaper om verktygen.  

5.1.2 Slutsats 

Flera forskare (Male & Burden, 2014; Sipälä, 2010; Tondeur et al., 2012) talar om vik-

ten av att det finns vilja, tilltro och kunskap hos personer i beslutsfattande roller på sko-

lan vid integrering och implementering av alternativa verktyg. Viljan hos kommunled-

ning och rektorer finns i den aktuella kommunen. Kunskapen om de alternativa verkty-

gens vikt för eleven är dock otillräcklig. Detta kan skapa en bristande tilltro till verkty-

gen.  

 

Det är viktigt att det finns organisation runt och rutiner kring implementering och an-

vändande av it i skolan menar Bonn (2006) och Söderqvist (2012). Jag menar att det 

behövs en gemensam struktur för alla skolor i den aktuella kommunen vad gäller im-

plementering av alternativa verktyg. Brister i organisation och rutiner ger otydliga roller 

i implementeringsprocessen. Det räcker inte med tydliga signaler från organisationsnivå 

och att det finns god tillgång av teknik. Även tydliga rutiner genom alla stadier och be-

stämda roller i implementeringen ska finnas. Kanske hela strukturen ska omorganiseras. 

Jag anser att det behövs bestämda nyckelfigurer med tydligt uppdrag i hela implemente-

ringsprocessen. Rektorerna kan stöttas av it-inspiratörerna på skolorna.  Ett ”teknik-

team” kan startas på skolorna där tillgänglighet i lärmiljön står överst på dagordningen. 

Inarbetade aktörer som t ex Skoldatateket, med stor kompetens i området, kan ta sig an 

utbildningsuppdraget av rektorer, pedagoger, elever och föräldrar. Speciallära-

rens/specialpedagogens roll är viktig och självklar men ska även den klargöras. Likaså 

vad som förväntas av läraren och eleven. I studien ser jag att användandet av verktyg 

ökar om datatätheten är hög. I och med ökat användande ökar behovet och önskan om 
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fortbildning. Den digitala kompetensen måste höjas. Det är viktigt att rektorn organise-

rar och prioriterar it-utbildning.   

 

I den aktuella kommunen märks, liksom Tallvid (2015) påpekar, att en-till-en-

satsningen ökar tillgången av teknik i skolan. Märkbart och särdeles noterbart är ringar-

na på vattnet ökad datatäthet ger. Statliga it-satsningar genomslagskraft är betydelse-

fulla men det tar också tid innan genomslaget kan märkas hos eleven användande i den 

faktiska undervisningen. Nu är det högst aktuellt med nationell styrning och it-satsning 

även gentemot de yngre eleverna. Liksom Sipilä (2014) konstaterar kan nationellt stöd 

öka jämlikheten och säkra it-kunskapen nationellt. 

 

Damsby (2008) menar att ansvar, samverkan och kunskap är viktiga ledord i implemen-

teringen av alternativa verktyg. Studien visade att om rollerna på skolan blir definierade, 

klargörs ansvaret för olika moment i implementeringen. Det framkommer i studien att 

samverkan mellan stadier och skolor men även mellan t ex elever och elever, elever och 

lärare, lärare och lärare utvecklar användandet. Säljö (2013) talar om det lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. Kunskaper och färdigheter uppstår här i samspelet mellan 

människan och artefakten i skolan. Det är, enligt mig, viktigt att lyfta, belysa och lära av 

lärares och elevers nuvarande erfarenheter om användande av alternativa verktyg i skol-

arbetet. Här finns initiala kunskaper att bygga vidare på och utveckla. De goda befint-

liga exemplen kan hjälpa utvecklingen inom området på traven vad gäller rutiner för 

användande av alternativa verktyg.  

5.2 Hur använder elever med läs- och skrivsvårigheter alternativa 

verktyg i skolarbetet? 

5.2.1 Sammanfattning 

Många respondenter i studien upplever att de alternativa verktygen kan kompensera, 

motivera, skapa delaktighet i undervisningen och öka elevens chans att nå målen. Stu-

dien visar att eleven får utbildning initialt och oftast fortsatt hjälp i sitt användande av 

de alternativa verktygen. Eleven använder mestadels datorn som verktyg och då främst 

till läsande av skönlitteratur och skrivande men även vid färdighetsträning. Däremot 

sker läsning av faktatexter eller läroböcker, redovisning av kunskap och planering av 

skolarbete i låg utsträckning. Det är positivt för elevens användning av verktyget om 

eleven är motiverad och självständigt kan använda verktyget. När eleven börjat använda 

alternativav verktyg tidigt kan det skapa förutsättningar för eleven att integrera verkty-

get naturligt i sitt dagliga skolarbete och även på fritiden. Verktygen kan bli oumbärliga 

för eleven och även bli avgörande för elevens skolgång. Eleverna ser många olika möj-

ligheter i användandet av alternativa verktyg. Elevens, och lärarens, it-kompetens på-

verkar och kan begränsa elevens användande. Det är viktigt att eleven blir självständig i 

sitt användande av sitt verktyg. Även om eleven vill använda och har kunskaperna be-

hövs stöttning, hjälp och uppmuntran i det dagliga skolarbetet. Enligt studien kan alla 

elever ha användning av alternativa verktyg i sitt lärande. De alternativa verktygen kan 

göra att det går att åtskilja inlärning och färdighetsträning. Alla verktyg passar inte alla 

elever eller går inte att individanpassa till elevens skolarbete. Viljan att inte sticka ut 

utan att göra lika som gruppen kan minska elevens användande. Om inte verktyget eller 

programmet går att individanpassa till elevens behov påverkar det elevens användande. 
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Tekniska begränsningar som t ex tillgång av programvara och nät kan även det påverka 

elevens användande.  

5.2.2 Slutsats 

Damsby (2008) och Archer et al. (2014) menar att verktygen ska sättas in tidigt och 

läras in grundligt. Då blir eleven en trygg användare. Jag menar att tidig implementering 

ger eleverna en förförståelse hur verktygen kan användas i skolarbetet. Jag lägger här 

till att alla elever bör få dessa kunskaper. Om alla elever får digital kompetens skulle 

det skapa en likvärdighet för användande av verktyg i skolarbetet menar jag. Det skulle 

även kunna gagna de elever som har mindre läs- och skrivsvårigheter och som kanske 

annars inte använder verktyg så ofta. Studien visar att, trots låg ålder vid implemente-

ringen, kan eleven förstå att alternativa verktyg kan användas och vara till nytta på flera 

sätt allt efter elevers olika behov. Eleven kan läsa, skriva, färdighetsträna men även an-

vända datorn som ett kognitivt stöd eller som en motivator. Lärmiljön och undervis-

ningen ska göras tillgänglig för alla elever menar Söderqvist (2012). Dessutom har lä-

rarna i studien, menar jag, insett att implementeringen av alternativa verktyg tar och 

måste få ta tid vilket Bonn (2006) och Damsby (2007) påtalar. Jag vill påstå att alla ele-

ver borde få en dator i årskurs 1. Även om tillgången av teknik inte är god bland de 

yngre eleverna visar studien att tidig implementering trots allt är genomförbart.  

Det är viktigt att eleven blir trygg i och ser egen vinning i sitt användande. Om verkty-

get är inlärt och vant blir användandet en naturlig del av skolarbetet för eleven. Eleven 

kan då, enligt Arendal (2009), fullt ut koncentrera sig på kunskapsinhämtning och inlär-

ning. Den initiala utbildningen av eleven är viktig men det är när eleven ska börja an-

vända sitt verktyg i det dagliga skolarbetet som det viktigaste implementeringsarbetet 

infaller. Läraren får inte tro att eleven klarar användandet av verktyget helt själv. Stu-

dien visar att även om eleven haft och använt alternativa verktyg nästan hela skolgången 

så behöver hen kontinuerlig utbildning, stöttning och uppmuntran. Jag tycker mig se 

och förstå att implementeringsprocessen aldrig egentligen slutar. 

 

Utveckling av de alternativa verktygen går snabbt menar Haug (2014). Det skapar 

många nya möjligheter för eleverna med läs- och skrivsvårigheter i skolarbetet. Men 

tekniken begränsar ibland elevens användande. Det är viktigt att verktyg och program 

går att individanpassa efter elevens behov. Haug (2014) påtalar, att inte all teknik eller 

design ämnad för lärande i skolan, går att anpassa till eleven och undervisning. Här 

tycker jag att läromedelsbranschen bör ta sitt ansvar och visa vägen för övriga produ-

center av pedagogiska program.  

5.3 Hur möjliggör lärare användningen av de alternativa verktygen i 

skolarbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter i de olika 

stadierna?  

5.3.1 Sammanfattning 

Läraren är en nyckelperson vad gäller implementeringen och elevens faktiska använ-

dande av verktyget i skolarbetet. Otydlig rollfördelning mellan lärare och speciallä-

rare/specialpedagog kan begränsa elevens användande av verktyget. Lärarna i studien 

vill, precis som Damsby (2008) och Male & Burden (2014) menar, använda alternativa 

verktyg i sin undervisning. Attityden till användning av alternativa verktyg är en viktig 
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faktor för lyckad implementering menar Damsby (2008), Kreijins et al., (2011) och 

Lindeblad (2015). Samtidigt anser sig många lärare att de har lite erfarenhet av använ-

dande i undervisningen och för lite kunskap om verktygen. Enligt studien är det ett 

tidskrävande arbete att implementera alternativa verktyg. Tillgången av verktyg påver-

kar lärarens möjliggörande och användande av verktyg i undervisningen. Teknikanvän-

dande och kan stressa läraren i undervisningssituationen. Utbudet av tillgänglig teknik 

och design ämnad för pedagogiska ändamål är stort och upplevs svårt av lärarna att 

överblicka.  

5.3.2 Slutsats 

Lärarens betydelse i implementeringsprocessen måste lyftas fram och diskuteras. Bonn 

(2006) anser att det är viktigt att det finns en organisation runt implementering och an-

vändning av alternativa verktyg. Rutiner, rollfördelning och fördelat ansvar mellan pe-

dagogerna på skolan kan stärka implementeringsprocessen anser jag. Det skulle hjälpa 

läraren i möjliggörandet av användande av verktyg i undervisningen. Jag menar att lära-

ren är en nyckelperson. I klassrumsarbetet blir läraren, oftast ensam, huvudaktör runt 

eleven och användandet av verktygen. Stress och otillräckliga kunskaper i undervis-

ningssituationen påverkar också det möjliggörandet av användande av verktyg. Det är 

viktigt, menar jag, att det byggs upp ett kollegialt lärande där det finns stöd och accep-

tans för olikhet i hur läraren möjliggör användandet av verktygen. Lärarna behöver, 

liksom eleven, kunskaper, stöttning och hjälp i det initiala implementeringsskedet men 

också fortlöpande enligt Wood et al. (2011) och Archer et 0al. (2014). Studien visar att 

det fortlöpande stödet är mycket viktigt för att läraren ska integrera verktygen i sin 

undervisning. 

 

Studien och flertalet forskare visar positiva exempel på att ökad it-kompetens hos lära-

ren ökar användningen av verktygen i undervisningen (Bonn, 2006; Kreijins, Verme-

ulen, van Buuren & van Acker, 2011; Söderqvist, 2012). Teknikanvändande i undervis-

ningen ställer nya krav på och utmanar lärarens pedagogiska-, ämnes- och tekniska kun-

skaper menar Tallvid et al. (2015). Studien visar att lärarnas kompetens om alternativa 

verktyg är varierande och utbildningsbehovet är stort. Söderqvist (2012) menar att lä-

rarna inte alltid vet hur de kan möjliggöra användandet av verktyg i undervisningen. Det 

kan vara en anledning till varför lärarna i studien inte använder alla verktyg som de fak-

tiskt anser går att integrera i undervisningen.  

 

Studien liksom flera forskare (Myrberg, 2003; Sipilä, 2010; Söderqvist, 2012; Tondeur 

et al., 2010; Söderqvist, 2012) visar att den digitala kompetensen läraren behöver är 

mångfacetterad. Den bör ha specifik pedagogisk karaktär och vara både teoretiskt och 

metodiskt. Enligt Archer et al. (2014) räcker det dock inte att läraren går en kurs. Lärar-

na behöver också aktivt använda verktygen för att bli trygg in sitt eget användande av 

dem. Tallvid (2015) menar att lärarna behöver få en tillräcklig digital kompetens. An-

nars fungerar inte implementeringen av verktygen. Lärarens digitala kompetens sätter 

gränsen för elevens användande i skolarbetet. Jag menar att lärarens brist på kunskaper 

inte får vara anledningen till att eleven inte använder sina verktyg i skolarbetet. Lärarna 

bör ges ökad digital kompetens. Rektorerna måste prioritera detta. Damsby (2007) och 

Bonn (2006) menar att implementering av alternativa verktyg är tidskrävande. Studien 

visar att det finns lite eller ingen tid för läraren, i sin planering och undervisning, att 

anpassa verktygen till eleverna. Söderqvist (2012) talar om vikten av att lärarna får tid 
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för att utveckla arbetet med verktygen. Rektorerna bör, enligt min åsikt, även ge lärarna 

förutsättningar till detta. 

 

Nationellt stöd vad gäller användande av IT-verktyg i skolan behövs, menar Sipilä 

(2010). Jag tänker att det kanske är dags för en nationell pekpinne vad gäller lärares 

digitala kompetens. Dessutom tror jag att om digital kompetens lyfts in i läroplanen och 

blir ett eget ämne prioriteras det i lärarnas planering och undervisning. Om så blir fallet 

står digital kompetens på skolschemat för alla elever i den svenska skolan. Kanske re-

dan från årskurs 1.   

5.4 Vilken är speciallärarens/specialpedagogens roll i implemente-

ringen av de alternativa verktygen i skolarbetet för elever med 

läs- och skrivsvårigheter i de olika stadierna? 

5.4.1 Sammanfattning 

Specialläraren/specialpedagogen i studien har en självklar och viktig huvudroll i im-

plementeringsprocessen. Den är dock inte helt definierad på alla skolor.  I studien fanns 

flera exempel på tidig implementering av verktyg. Specialpedagogen på lågstadiet i stu-

dien tog en självklar roll i implementeringen till alla elever redan i årskurs 1. Enligt 

Damsby (2008) är tidig implementering att föredra men Bonn (2006) och Damsby 

(2007) menar att tidig implementering också är tidskrävande. Lågstadiepedagogerna i 

studien upplevde detta, men de såg också vinningar i längden för eleven, vid tidig och 

grundlig inlärning av verktygen. Archer et al., (2014) menar att eleven behöver bli trygg 

i sin kunskap och användning av verktygen. Tidig implementering kan möjliggöra detta. 

I studien framkom även positiva konsekvenser i lärmiljön på lågstadiet där alla eleverna 

använde verktyg tidigt.  Delaktighet, tillgänglighet, variation, motivation och ett tillå-

tande lärmiljö var några effekter pedagogerna erfor. Men tidig implementering till alla 

elever är ingen självklar uppgift för en speciallärare/specialpedagog idag. Kanske blir 

det speciallärare/specialpedagogens roll, i den aktuella kommunen, i en snar framtid. 

Det är ju faktiskt specialläraren/specialpedagogen som där idag bär den största kun-

skapen om verktygen.  

5.4.2 Slutsatser 

Ur ett relationellt perspektiv (Nilholm & Göransson), blir en slutsats att speciallära-

ren/specialpedagogen kan möjliggöra inkluderande men också kompenserande lärmil-

jöer för eleven med alternativa verktyg. Enligt Male och Burden (2014) kan tekniken 

tillföra stora förbättringar i lärmiljöerna för både elever och lärare. I studiens resultat 

inkluderades elever med olika svårigheter i klassrummets undervisningsmiljö. Anders-

son och Thorsson (2008) och Svensson (2012) menar att lärmiljöer utformade efter ele-

vens behov gör inkludering möjlig i skolan. Studien resultat och Söderqvist (2012) är 

dock eniga om att det inte räcker att bara ge eleven verktyget. Implementeringsprocess-

en fortsätter i klassrummet och fortlöpande.  

 

Specialläraren/specialpedagogen bör kliva fram och tydligt beskriva implementerings-

processen för lärarna på skolorna. Specialläraren/specialpedagogens och lärarens roller 

måste definieras. Outtalade förväntningar och krav kan göra att eleven hamnar i kläm. 

Men specialläraren/specialpedagogen bör också skapa en tillåtande kollegial lärmiljö, 
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hos lärarna, runt implementeringen av verktygen. Lärarnas olika utgångslägen, kun-

skapsmässigt och erfarenhetsmässigt, måste lyftas till ett positivt gemensamt stöttande 

och lärande. Exempel på kollegialt lärande visade resultatet på högstadiet i studien. 

Specialläraren/specialpedagogen bör också följa upp, stötta och hjälpa elevens och lä-

rarnas, användande av verktyg på skolan. Precis som Archer et al. (2014) och Wood et 

al. (2011) påpekar så behövs de största stödinsatserna initialt i implementeringsprocess-

en, men också sedan fortlöpande.  

 

Synen på kunskap och lärande kommer att förändras med verktygens intåg i skolan me-

nar Säljö (2010). Studien visar att våra traditionella definitioner av läsa och skriva är i 

förändring och behöver omvärderas. Kanske är det specialläraren/specialpedagogen som 

ska lyfta dessa definitioner på skolorna. En diskussion och begreppsdefinition kan skapa 

klarhet och visa de alternativa verktygens möjligheter för elever med läs- och skrivsvå-

righeter. Det preparadigmatiska skede, som Andrews et al. (2007) beskriver att fältet 

befinner sig i, behöver dessutom sådana diskussioner och definitioner för att skapa pa-

radigmer för teoribildning och trovärdigt underlag för forskning.  

5.5 Metoddiskussion 

Validiteten i studien stärks av att jag använde två metoder. Enkäten och intervjuerna 

kunde komplettera varandra och ge en bredare bild av empirin utifrån syfte och forsk-

ningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2014; Stukát, 2014). Informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) beaktades 

under hela studien. Svaren i webbenkäten behandlades anonymt och enlighet med PuL 

(SFS, 1998:204), men webbenkäter svaren i webbenkäten skulle behandlas anonymt 

och enlighet med PuL (SFS, 1998:204). Dock kan anonymitet på webbenkäter inte an-

ses vara helt säkert (Trost, 2012).  

 

Enkätresultatet visade sig bli stort och analysarbetet hade med fördel kunnat fördjupas 

ytterligare. Större vikt kunnat läggas på att analysera stadievisa åsikter för att då lättare 

kunna jämföra med intervjuresultatet. Rektorerna deltog i enkät men inte intervju. Vissa 

av enkätfrågorna hade kunnat vara mera riktade till rektorerna och då kanske ge en bild 

av organisationsnivån på skolorna kring implementeringen av verktygen. Det gavs inget 

utrymme i resultatet för enkätens sista frivilliga fråga, övriga kommentarer eller åsikter. 

Resultatet från den frågan kanske hade kunnat ge en än djupare förståelse för implemen-

teringsprocessen. Intentionerna genom studien var dock att möjliggöra beskrivningar av 

variationer i upplevelser mellan elever, lärare och speciallärare/specialpedagoger på de 

olika stadierna i studien med en bred bild av empirin.  

 

Intervjuns interaktionistiska ansats gjorde att intervjuerna blev samtalsliknande (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Resultatet bestämdes av samspelet mellan intervjuaren och re-

spondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren upplevde att respondenternas 

perspektiv och erfarenheter speglades i dessa samtal även om interaktionen varierade i 

alla samtal. Intervjuarens relation till respondenten kan dock ha påverkat svar och relia-

biliteten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Ingen speciallärare blev intervjuad. Det 

var en omedveten miss från studenten sida i jagandet av presumtiva respondenter. Spe-

ciallärarens röst kom dock fram i enkäten.  
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Allt som sades i intervjuerna transkriberades inte exakt (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Stukát, 2014). Vid analysen av intervjuerna var dock studentens ansats att låta respon-

denternas erfarenheter och tankar skulle komma fram utifrån syftet och forskningsfrå-

gorna. Vid en än mer exakt transkription hade än mer exakt resultat kunnat framgå.  

 

Efter bortfallsanalysen i enkäten möjliggjorde enkätverktyget överblick och analys av 

det faktiska resultatet i alla enkätsvar (Trost, 2012). Det fanns fler parametrar i verkty-

get som hade kunnat studeras av studenten med hjälp av verktyget. Då hade resultatet 

kunnat fördjupas ytterligare utifrån syftet och frågeställningarna i studien. 

5.6 Studiens betydelse för specialpedagogisk verksamhet 

Inledningsvis konstaterade jag att samhället ställer höga krav på läs- och skrivkunnig-

het. Alla elever har rätt att få tillgång till det skrivna ordet och att skriftligt kunna ut-

trycka sina tankar, funderingar och åsikter. Söderqvists (2012) menar att de alternativa 

verktygen har en demokratisk uppgift. Flera forskare (Svensson, 2015; Söderqvist, 

2012: White & Robertson, 2015) menar att verktygen ger möjlighet att tillgodogöra sig 

samhällets och skolans information men även chans att diskutera och uttrycka åsikter. 

Jag ser att det handlar om demokrati, likvärdighet och tillgänglighet för alla elever i vår 

tids informations- och kommunikationssamhälle. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) 

ska skolan erbjuda alla elever digital kompetens.  

 

Tekniken finns ute på skolorna idag. Studien kan visa möjliga fallgropar och även vägar 

till god implementering av de alternativa verktygen. Jag anser att studien visar att im-

plementeringen av de alternativa verktygen kan gör att eleven med läs- och skrivsvårig-

heter får en chans att hitta och lära sig använda sina alternativa verktyg. Verktyg som 

möjliggör läsande och skrivande idag. Kanske blir de redskap för livet.  

5.7 Förslag till fortsatt forskning 

Fältet alternativa verktyg befinner sig i ett preparadigmatiskt skede menar Andrews et 

al. (2007). Det behövs vetenskapligt underlag för att se nyttan och effekterna av använ-

dande av alternativa verktyg. Implementeringen av alternativa verktyg i skolan är en 

komplicerad och mångfacetterad process. När paradigmen i fältet blivit klarlagda 

kanske även de empiriska förutsättningarna blir enklare att överblicka och beforska. 

Vidare forskning om implementeringen av alternativa verktyg behövs för att sätta fokus 

på vad som kan förbättras.  

 

Det skulle vara spännande att göra en longitunell studie av arbete med tidig implemen-

tering till alla barn. Kanske då sätta fokus på huruvida de olika alternativa verktygen 

kan stötta läs- och skrivinlärningen men också undersöka hur detta kan påverka elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Även rutiner och organisationens betydelse vid imple-

menteringen behöver studeras. Rektorernas roll i implementeringsprocessen kom inte 

fram så tydligt i denna studie. Telefonernas möjligheter som alternativa verktyg kan 

undersökas och även effekter av användande av telefoner i elevens skolarbete. 

 

Vidare skulle en studie om elevernas upplevelse av implementeringen vara av vikt. Ele-

verna kan säkert ge fältet nya uppslag på hur en god implementering kan göras. Elevens 

röst är viktig. Därför får högstadieelevens ord sätta punkt för denna studie. Kanske är 
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hens utbristande svaret på en lyckad implementering. På frågan om hur det skulle gå för 

eleven om hen kom till skolan en dag och det inte fanns några alternativa verktyg sva-

rade eleven; ”Då skulle det gå åt helvete!” 
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Bilaga 1 

Forsk-

nings- 

frågor 

 

Enkätfrågor 

Rektorer & Speciallä-

rare/specialpedagoger 

Enkätfrågor lärare Intervjufrågor till speci-

allärare/specialpedagoger 

 

Intervjufrågor lärare Intervjufrågor elever 

Vilka 

rutiner 

finns för 

imple-
mente-

ringen 

av de 
alterna-

tiva 

verkty-

gen till 

elever 

med läs- 
och 

skrivsvå-

righeter i 
de olika 

stadier-

na? 

Min skola har rutiner för 

användandet av alterna-

tiva verktyg vid läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

På vår skola rådfrågar vi 

Skoldatateket om alterna-

tiva verktyg till elever 

med läs- och skrivsvårig-

heter  

 

Vad krävs för att en elev 

med läs- och skrivsvårig-

heter på din skola ska få 

tillgång till alternativa 

verktyg?  

Flera alternativ möjliga 

Behov enligt klasslära-

ren/ämnesläraren 
Behov enligt speciallä-

rare/specialpedagog 

Pedagogisk utredning 
diagnos (t ex språkstörning, 

dyslexi) 
Annat (skriv i rutan nedan) 

Vet ej 

 

Vilken utbildning får 

eleven innan hen förvän-

tas kunna använda 

sitt/sina alternativa verk-

tyg i sitt skolarbete?  

Endast ett svar får ges. 

Eleven får ingen introdukt-

ion eller utbildning 

Eleven får en kortare 
introduktion av hur det 

alternativa verktyget funge-

rar 
Eleven får ett utbildnings-

tillfälle 

Eleven får 2-3 utbildnings-
tillfällen 

Eleven får utbildning och 

kontinuerligt stöd i sitt 
användande i skolarbetet 

Vet ej 

 

Vem utbildar eleven 

initialt i användandet av 

det alternativa verktyget?  
Flera alternativ möjliga  
Eleven lär sig helt själv 

Speciallära-
ren/specialpedagogen  

Klassläraren/mentorn 

Ämnesläraren  
Personal från Skoldatateket  

Annan  

Vet ej 
 

På vilket sätt har du fått 

utbildning av de alterna-

tiva verktyg som används 

på skolan  

Flera alternativ möjliga 

Lärt mig själv 

På vilket sätt har du fått 

utbildning i användning 

av de alternativa verktyg 

som används på skolan  

Flera alternativ möjliga 

Lärt mig själv 

Av speciallära-
ren/specialpedagogen 

Av annan lärarkollega 

Skoldatateket 

Ingen utbildning 

Kompetensutvecklingsda-

gar 
Ingen utbildning 

Annan (Skriv i rutan nedan) 

 

Jag har de kunskaper 

runt verktygen som krävs 

för att kunna stötta eleven 

 

Jag vill jag ha mer kun-

skaper om verktygen 

 

Hur går det till på din 

skola när en elev med 

L&S svårigheter är i 

behov av alternativa 

verktyg. Vilket tillväga-

gångssätt har ni?  

 

Skulle du vilja ändra på 

rutinerna som finns? I så 

fall hur? 

 

Vad krävs för att en elev 

med läs- och skrivsvårig-

heter på din skola ska få 

tillgång till AV?  

 

När anser du att verkty-

gen sättas in? Låg-, mel-

lan- högstadiet? 

 

Vilken uppgift fyller 

Skoldatateket vad gäller 

AV på din skola? 

 

Hur går det till när eleven 

fått verktyget och ska lära 

sig använda det? Vem 
utbildar eleven initialt? 

 

Förväntas eleven efter det 

kunna använda verktyget 

självständigt i skolarbetet 

efter den introduktion-

en/utbildningen?  

 

Hur har du lärt dig att 

använda de alternativa 

verktygen som används 

på din skola? 

 

 

Hur har du lärt dig att 

använda de alternativa 

verktygen som används 

på din skola? 

 

Räcker dina kunskaper 

om verktygen för att du 

ska kunna stötta eleverna 

som har AV? 

 

Finns det något alterna-

tivt verktyg du skulle vilja 

lära dig mera om? 
 

 

 

 

Vem var det som började 

prata med dig om att du 

skulle kunna använda AV i 

skolarbetet? 

 

Hur gick det till när du fick 

ditt AV? 

 

Skulle du velat ha haft/fått 

det tidigare? På låg… Mel-

lan…?  

 

I vilken klass tycker du att 

det skulle vara bra för 

elever som har svårt att läsa 

och skriva att får börja 

använda AV? Låg-, mellan- 

hög… 

 

Hur har du lärt dig att 

använda dina AV? 

 

Hur gick det till när du 

skulle lära dig använda ditt 

AV? 

 
Vem lärde dig använda ditt 

AV? 

 

Tror dina lärare att du kan 

använda ditt AV utan hjälp 

efter den ”kursen”? (även 

möjliggör lärare) 

 

Kan du tillräckligt om ditt 

verktyg för att du ska 

kunna använda det i skol-

arbetet? 
 

Finns det något AV du 

skulle vilja lära dig mera 

om? 
 

Vem på skolan skaffade 

fram ditt AV till dig? 
 

Vet dina andra lärare att du 

har AV? Skulle du vilja att 
de andra lärarna vet om att 

du använder  AV? 

 

Vet dina föräldrar att du 

har och använder AV i 

skolarbetet?  
 

  

Syftet med studien är att undersöka hur användningen av de 

alternativa verktygen implementeras i undervisningen i olika 

stadier för elever med läs- och skrivsvårigheter i en kommun. 

 



 

Av speciallära-

ren/specialpedagogen 
Av annan lärarkollega 

Skoldatateket 

Ingen utbildning 
Kompetensutvecklingsda-

gar  

Ingen utbildning 
Annan (skriv i rutan nedan) 

 

Jag har de kunskaper 

runt verktygen som krävs 

för att kunna stötta eleven 

 

Jag vill jag ha mer kun-

skaper om verktygen 

Hur 

använ-

der 

elever 
med läs- 

och 

skrivsvå-
righeter 

alterna-

tiva 
verktyg i 

skolar-

betet? 

 I min undervisning an-

vänder elever med läs- 

och skrivsvårigheter 

Stavningskontroll (t ex 
Stava Rex & SpellRight) 

Talsyntes (omvandlar text 

till tal) 
E-böcker (skönlitterära eller 

läromedel ) 

Skanner och OCR-program 
(skanner - text läses in - 

digital bild skapas - OCR-

program omvandlar bilden 
till text – kan läsas upp av 

en talsyntes) 

Lärplatta (henddator med 
pekskärm, styrs med fing-

rarna) 

Appar (program till smarta 

telefoner & lärplattor) 

Wordanpassningar (t ex 

ändra storlek & teckensnitt) 
Översättningsstöd (t ex 

Google översätt, Word-
lingo) 

Annat verktyg (skriv gärna 

i rutan nedan) 
 

I min undervisning an-

vänder elever med läs- 

och skrivsvårigheter sina 

verktyg till att 
Skriva i Word istället för på 
papper 

Kontrollera stavningen i en 

text med stavningsprogram 
Få förslag på ord, kontrol-

lera stavning mm med 

ordprediktionsprogram 
Lyssna på sin egen text 

med talsyntes 

Kontrollera stavning med 
översättningsprogram 

Lyssna på lärobok eller 

faktatext med talsyntes 
Lyssna på skönlitterär text 

med talsyntes 

Redovisa kunskap t ex 
inlästa test/provsvar på 

ljudfil eller skrivna i Word-

dokument, faktaredovisning 
på Powerpoint mm. 

Färdighetsträna (öva sina 

läs- och skrivsvårigheter) 

Planera skolarbete (tidspla-

nering av uppgifter, läxor 

I vilka inlärningssituat-

ioner använder eleverna 

AV? Skrivande? 

Läsande?... 

 

I vilka inlärningssituat-

ioner passar det bättre för 

eleven att använda alter-

nativa verktyg? När 

passar det sämre?  

 

 

I vilken utsträckning ser 

du att eleven med läs- och 

skrivsvårigheter använ-

der sina alternativa verk-

tyg i din undervisning?  

 

I vilka inlärningssituat-

ioner använder eleverna 

AV? Skrivande? 

Läsande?... 

 

Ser du någon skillnad i 

olika ämnen hur mycket 
eleven använder sig av sina 

AV? 

 

 

Vilken funktion i verkty-

get använder eleven 

oftast? T ex. Skriva i 

Word, stavningsprogram, 

ordprediktionsprogram, 
översättningsprogram, 

talsyntes mm.  
 

 

Vilket/vilka AV använder 

du i ditt skolarbete? (dator, 

IPad, telefon?) 

 

Kan du använda ditt AV på 

lektionerna utan hjälp från 

din lärare?  

 

Vilka lektioner går det bra 

att använda dem?  

 
Vilka lektioner fungerar det 

inte? 

 

Hur ofta under en skol-

dag/skolvecka använder du 

ditt AV? 

 

Använder du ditt AV i alla 

skolämnen? 

 
Är det lättare att lära sig 

saker i skolan om du kan 

använda ditt AV?  

 

Vad i skolarbetet blir en-

klare när du använder ditt 

AV? 
 
Skulle du kunna använda 

ditt AV mer än du gör nu i 

ditt skolarbete? Vad skulle 

DU behöva göra då? Vad 

skulle läraren behöva göra 

då? (även hur möjliggör 

läraren) 
 

Skulle du kunna använda 

dina AV i alla skolämnen 

när det ska läsas och skri-

vas?  

 

När använder du dit AV 

mest? När du ska läsa eller 

skriva? 

 

Vilka av följande funktioner 

i Av använder du i skolan… 

Hemma…  

Stavningshjälp (t ex Stava 

Rex & SpellRight) 

Talsyntes (omvandlar text till 
tal) 

Lyssna på böcker (E-böcker) 

(skönlitterära eller läromedel 
) 



 

och prov) Skannad text (Skanner och 

OCR-program (skanner - text 
läses in - digital bild skapas - 

OCR-program omvandlar 

bilden till text – kan läsas upp 
av en talsyntes) 

Lärplatta (henddator med 

pekskärm, styrs med fingrar-
na) 

Appar (program till smarta 

telefoner & pekplattor) 
Wordanpassningar (t ex 

ändra storlek & teckensnitt) 
Telefon (appar & program)  

Översättningshjälp (t ex 

Google översätt, Wordlingo) 
 

Vilka AV är lättast att 

använda i skolarbetet? 

 
När är det svårt att an-

vända AV i skolarbetet? 

 
Vad krävs av dig för att du 

ska kunna använda ditt AV i 

skolarbetet på bästa sätt? 

 

Skulle du kunna använda 

ditt AV mer i skolarbetet? 

Hur 

möjlig-

gör 

lärare 

använd-

ningen 

av de 

alterna-

tiva 
verkty-

gen i 

skolar-
betet för 

elever 

med läs- 
och 

skrivsvå-

righeter i 
de olika 

stadier-

na?  

 Även frågorna ovan om 

elevens användande hör 

hit. 

 

Följande alternativa 

verktyg kan integreras på 

ett väl fungerande sätt i 

undervisningen i ett 

klassrum 

Stavningskontroll (t ex 

Stava Rex & SpellRight) 

Talsyntes (omvandlar text 
till tal) 

E-böcker (skönlitterära eller 

läromedel ) 
Skanner och OCR-program 

(skanner - text läses in - 

digital bild skapas - OCR-
program omvandlar bilden 

till text – kan läsas upp av 

en talsyntes) 
Lärplatta (henddator med 

pekskärm, styrs med fing-

rarna) 

Appar (program till smarta 

telefoner & lärplattor) 
Wordanpassningar (t ex 

ändra storlek & teckensnitt) 

Översättningsstöd (t ex 
Google översätt, Word-

lingo) 

Annat verktyg (skriv gärna 
i rutan nedan)  

Vilka olika AV har du 

erfarenhet av i din under-

visning? Positiva erfaren-
heter. Negativa erfarenhet-

er 

 

Vilka vinster ser du för 

eleven som har och an-

vänder AV i sitt skolar-

bete?  

Vilka vinster kan AV ge 

när det gäller elevers inlär-

ning? 
 

Vilka möjligheter ser du 

för eleven att använda 

sina verktyg i alla sko-

lämnen när det ska läsas 

och skrivas? 

 

Ser du ytterligare möjlig-

heter och användnings-

områden av AV i skolar-

betet för elever med L&S 

svårigheter i framtiden? 
 

Är det något du kan 

påverka?  
 

Vad skulle du kunna göra 

för att möjliggöra mer 

användande av AV? 

 

 

 

 

Hur tycker du AV kan 

hjälpa en elev i skolarbe-

tet? Har du någon erfa-

renhet du kan berätta 

om? Positiva erfarenheter. 

Negativa erfarenheter 

 
Kan AV kompensera för 

elevens L&S svårigheter i 
skolarbetet? 

Höjs elevens motivation i 

skolarbetet av att använda 
AV? 

Påverkas elevens delaktig-

het i klassrummet av 
användningen av AV? 

Ökar en elevs chans att nå 

målen av användningen 

av AV?  
 

Vilka olika alternativa 

verktyg har du erfarenhet 

av i din undervisning? 

Positiva erfarenheter. 

Negativa erfarenheter 

 

Ser du ytterligare möjlig-

heter för eleven att an-

vända sina AV på dina 

lektioner? Vad skulle 

eleven behöva göra då? 

Vad skulle du behöva 

göra då? 
 

Vilka möjligheter ser du 

för eleven att använda 

sina verktyg i alla sko-

lämnen när det ska läsas 

och skrivas? 

 

Vilka AV kan integreras 

på ett välfungerande sätt i 

undervisningen i ett 

Tror dina lärare att du kan 

använda ditt AV utan hjälp 

efter den ”kursen”? (även 
eleven använder) 

 

Skulle du kunna använda 

ditt AV mer än du gör nu i 

ditt skolarbete? Vad skulle 

DU behöva göra då? Vad 

skulle läraren behöva göra 

då? (även eleven…) 

Vad krävs av din lärare för 

att du ska kunna använda 

ditt AV i skolarbetet på 

bästa sätt? 

 

Vem hjälper dig med ditt 

AV? 

 

 



 

klassrum? Om vill ha 

förslag… se Power point-
bild. T ex. stavningskon-

troll, talsyntes, e-böcker, 

skanner/OCR, appar mm 
 

Vilka hinder ser du för en 

integrering av AV i 

undervisningen? 

Vilken 

är speci-

allära-

rens roll 
i imple-
mente-

ringen 

av de 

alterna-

tiva 

verkty-
gen i 

skolar-

betet för 
elever 

med läs- 

och 
skrivsvå-

righeter i 

de olika 
stadier-

na? 

 

Speciallära-

ren/specialpedagogen har 

det övergripande ansvaret 

för de alternativa verkty-

gen till elever med läs- 

och skrivsvårigheter på 

din skola? 
Ja  

Nej, i så fall vem? (Skriv i 

rutan nedan) 

Vet ej 
 

Speciallära-

ren/specialpedagogen på 

din skola  
Införskaffar de alternativa 

verktygen till eleven 
Anpassar de alternativa 

verktygen till elevens 

skolarbete i de olika äm-
nena 

Informerar elevens andra 

lärare om elevens använd-
ning av sina verktyg 

Utbildar elevens andra 

lärare om elevens verktyg 

Informerar berörda vård-

nadshavare om verktyget 

och dess betydelse för 
eleven 

Håller sig uppdaterad på 
vilka alternativa verktyg 

som finns tillgängliga 

 Vilken är speciallära-

rens/pedagogens viktig-

aste roll och uppgift på 

skolan när det gäller AV 

till elever med L&S? 

 

Vem införskaffar de 

alternativa verktygen till 

eleven? 

 

Vem anpassar de alterna-
tiva verktygen till elevens 

skolarbete i de olika äm-

nena? 
 

Hur får elevens andra 

lärare vetskap/kunskap 

om elevens AV och hur 

det är tänkt att eleven ska 

använda dem? 
 

Vem informerar berörda 

vårdnadshavare om 
verktyget och dess bety-

delse för eleven? 

 

Hur vet du vilka AV som 

finns tillgängliga för 

elever med läs- och skriv-

svårigheter?  

 

 Hjälper specialläraren dig 

med ditt AV? I så fall med 

vad? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Frågor 

om 

rutiner, 

använ-

dande, 

möjlig-

görande 

och 

roller 

 

De alternativa verktygen  

kompenserar för elevens 
läs/skrivsvårigheter i skol-

arbetet 

bidrar till elevens motivat-

ion i skolarbetet 

gör eleven mera delaktig i 

undervisningen 
ökar elevens chans att nå 

målen  
 

Framgångsfaktorer för 

användande av alterna-

tiva verktyg i skolan 
Rektor har goda kunskaper 

om alternativa verktyg 
Läraren har goda kunskaper 

om hur de alternativa 

verktygen används  
Speciallära-

ren/specialpedagogen har 

goda kunskaper om hur de 
alternativa verktygen 

används 

Läraren har avsatt tid för 
planering av hur de alterna-

tiva verktygen ska använ-

das i undervisningen 
Eleven kan självständigt 

använda de alternativa 

verktygen  
Eleven är motiverad att 

använda de alternativa 

verktygen 
Eleven kan själv anpassa 

sitt alternativa verktyg till 

lektionen och uppgiften 
 

Övriga kommentarer eller 

åsikter om innehållet i 
enkäten eller om hur alter-

nativa verktyg används av 

elever med läs- och skriv-
svårigheter. 

De alternativa verktygen  

kompenserar för elevens 
läs/skrivsvårigheter i skol-

arbetet 

bidrar till elevens motivat-

ion i skolarbetet 

gör eleven mera delaktig i 

undervisningen 
ökar elevens chans att nå 

målen  
 

Framgångsfaktorer för 

användande av alterna-

tiva verktyg i skolan 
Rektor har goda kunskaper 

om alternativa verktyg 
Läraren har goda kunskaper 

om hur de alternativa 

verktygen används  
Speciallära-

ren/specialpedagogen har 

goda kunskaper om hur de 
alternativa verktygen 

används 

Läraren har avsatt tid för 
planering av hur de alterna-

tiva verktygen ska använ-

das i undervisningen 
Eleven kan självständigt 

använda de alternativa 

verktygen  
Eleven är motiverad att 

använda de alternativa 

verktygen 
Eleven kan själv anpassa 

sitt alternativa verktyg till 

lektionen och uppgiften 
 

Övriga kommentarer eller 

åsikter om innehållet i 
enkäten eller om hur alter-

nativa verktyg används av 

elever med läs- och skriv-
svårigheter. 

 

Vad krävs för att an-

vändningen av de alterna-

tiva verktygen ska fun-

gera så bra som möjligt 

för eleven? Vilka fram-

gångsfaktorer för an-

vändning av AV ser du 

som viktiga? 
Om du tänker på; 

Rektorns roll… 

Lärarens roll… 
Elevens roll… 

Annat…  

 

Ser du ytterligare möjlig-

heter och användnings-

områden av AV i skolar-

betet för elever med L&S 

svårigheter i framtiden?  
Är det något du kan 

påverka?  

 

Vad skulle du kunna göra 

för att möjliggöra mer 

användande av AV? 

 

Kan de AV, eleven an-

vänder i skolan, bli red-

skap som eleven kan ha 

användning av resten av 

livet? 

 

Har du något mer du vill 

tillägga om AV eller 

användandet av AV? 

Vad krävs för att an-

vändningen av de alterna-

tiva verktygen ska fun-

gera så bra som möjligt 

för eleven? Vilka fram-

gångsfaktorer för an-

vändning av AV ser du 

som viktiga? 
Om du tänker på; 

Rektorns roll… 

Lärarens roll… 
Elevens roll… 

Annat…  

 

Ser du ytterligare möjlig-

heter och användnings-

områden av AV i skolar-

betet för elever med L&S 

svårigheter i framtiden?  
Är det något du kan 

påverka?  

 

Vad skulle du kunna göra 

för att möjliggöra mer 

användande av AV? 

Kan de AV, eleven an-

vänder i skolan, bli red-

skap som eleven kan ha 

användning av resten av 

livet? 

 

Har du något mer du vill 

tillägga om AV eller 

användandet av AV? 

Vad krävs av din lärare för 

att du ska kunna använda 

ditt AV i skolarbetet på 

bästa sätt? 

Vad krävs av dig? 

 
Tror du rektorn kan hjälpa 

till att göra det möjligt för 

dig att använda ditt AV? 

 
Ser du ytterligare möjlig-

heter och sätt att använda 

AV i skolarbetet för dig i 

framtiden? 

 
Kommer du att använda 

AV i framtiden även utan-

för skolan? 

 

Har du något mer du vill 

tillägga om AV eller använ-

dandet av AV? 
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Informationsbrev till enkätrespondenter 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Erika Norberg och jag går sista terminen på Speciallärarprogrammet på 

Umeå Universitet.  

 

I höst ska jag att göra en studie och skriva en examensuppsats i språkdidaktik på 30 

poäng. Syftet med studien är att undersöka hur alternativa verktyg används i undervis-

ningen i olika stadier, av elever, lärare och av speciallärare/specialpedagoger.  

 

För att samla in data kommer jag att göra en webbenkät och flera intervjuer. Enkäten 

kommer att gå ut till rektorer, speciallärare/specialpedagoger och lärare i grundskolans 

alla stadier. Jag kommer även att intervjua elever, lärare och speciallä-

rare/specialpedagoger från de olika stadierna.  

 

Era svar i webbenkäten behandlas anonymt och enlighet med PuL (Personuppgiftsla-

gen). Personer och skolor som deltar kommer att avidentifieras och därför vara ano-

nyma. 

 

Deltagandet är frivilligt och du får när du vill avbryta. 

 

Resultatet, examensuppsatsen, kommer i januari att publiceras på Umeå Universitets-

biblioteks plattform, Diva. Där finner man bl. a examensuppsatser och samtliga publi-

kationer skrivna på Umeå Universitet.  

 

Om du har frågor eller vill ta del av min uppsats när den är klar kan du maila eller ringa 

mig på nedanstående mailadress eller telefonnummer. 

 

Jag hoppas att du vill delta i enkäten! 

 

Din medverkan skulle verkligen hjälpa mig i mitt examensarbete! 

 

Mvh, Erika Norberg 

Speciallärarstudent 

Speciallärarprogrammet, Umeå Universitet 

erika.norberg19@gmail.com 

070-364 9559 

 

 

 

 

 

 

mailto:erika.norberg19@gmail.com
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Samtycke till intervjurespondenter 
 

Jag har av Erika Norberg, speciallärarstudent vid Umeå universitet, blivit ombedd att 

medverka i en intervju för datainsamling till hennes examensarbete i språkdidaktik.   

Studenten har garanterat att de uppgifter som sammanställs och redovisas i examens-

uppsatsen kommer att vara av en sådan karaktär att de inte kan ledas till min person.  

Jag har informerats om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring.  

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i en intervju och att resultatet av intervjun 

kan användas i studien, under förutsättning att konfidentialitetskravet som specificeras 

ovan uppfylls.  

 

 

Namn:    

Ort:    Datum:    
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Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

 

Blankett för samtycke angående deltagande i examensarbete om  
hur alternativa verktyg används i undervisningen, i olika stadier, 
av elever med läs- och skrivsvårigheter, lärare och speciallä-
rare/specialpedagoger 
 
Återlämna denna blankett ifylld till klassläraren senast xxxdag xxxx-xx-xx. 

 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående hur alternativa verktyg 
används i undervisningen, i olika stadier, av elever med läs- och skrivsvårigheter, lärare 
och speciallärare/specialpedagoger och vet att: 

 

Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i projektet.  

Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien utan förklaring och 

utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent Erika Norberg.  

Resultatet från projektet kommer att publiceras i ett examensarbete. 

Handledare är Maria Levlin, lektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

Barnets namn: _________________________________________ 
 
JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i en intervju 

 

NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i en intervju 

 

Ort och datum: ___________________________________ 

               

 

Målsmans underskrift:             Målsmans underskrift: 

_________________________________       ________________________________ 

 

Namnförtydligande:              Namnförtydligande: 

_________________________________        _______________________________ 

 


