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Sammanfattning 
 

Författare: Ulrika Johansson, Ulrika Sparring 

 

Titel: Klasslärares uppfattningar om alternativa verktyg  

- En intervjustudie om hur klasslärare uppfattar alternativa verktyg i klassrummet för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. 

 

Årtal: 2014       Antal sidor: 46 

 

Studier om alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter har tidigare utgått från 

elevperspektiv samt ur specialpedagogers och speciallärares perspektiv. Den här studiens 

syfte har varit att belysa klasslärares uppfattningar om alternativa verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet. I vår studie har vi belyst hur klasslärare uppfattar sin egen 

kunskap och sitt arbete med alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter avseende 

måluppfyllelse och delaktighet. För att ta reda på dessa uppfattningar har vi använt en 

fenomenografisk ansats och genomfört kvalitativa intervjuer med 16 klasslärare i 

grundskolan.  Vi har använt en fenomenografisk analysmodell för att få syn på de olika 

uppfattningarna. Vi har tolkat uppfattningarna utifrån specialpedagogiska perspektiv. Vi fann 

att kunskapen skilde sig åt bland klasslärarna när det gäller alternativa verktyg för elever i läs- 

och skrivsvårigheter samt att mycket av deras kunskap inhämtats på basis av eget intresse. De 

flesta klasslärarna uppfattade att måluppfyllelse och delaktighet kunde öka med hjälp av 

användandet av alternativa verktyg. En framgångsfaktor för detta arbete var att använda de 

alternativa verktygen för alla elever i klassen. Det framkom dock att de olika 

förutsättningarna i skolorna hade betydelse då det gällde såväl kunskap om alternativa 

verktyg, hur de användes och om de hade någon effekt gällande måluppfyllelse eller 

delaktighet. Vi anser att det behövs större likvärdighet i den svenska skolan, alltför mycket av 

ansvaret för användandet av de alternativa verktygen läggs på de enskilda klasslärarna. 

 

 

Nyckelord: alternativa verktyg, delaktighet, läs- och skrivsvårigheter, måluppfyllelse 
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Inledning 
Efter att ha arbetat som lärare i grundskolan under många år har vi ofta stött på elever som av 

olika orsaker hamnat i svårigheter när det gäller att lära sig att läsa och skriva, eller att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga i tillräckligt hög grad för att klara kursplanernas krav. När 

vi började våra arbeten som lärare för ca 15 år sedan fanns inte så många tekniska verktyg för 

att hjälpa dessa elever. Eleverna fick ofta gå till specialläraren för att träna på det som var 

svårt. Utvecklingen av tekniska verktyg har idag en enorm hastighet och det lanseras ständigt 

nya tekniska lösningar som ska kunna hjälpa elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Vår 

erfarenhet är att de alternativa verktygen i början användes av enstaka elever för att under 

senare år blivit redskap som används i allt större utsträckning av alla elever. I dag används allt 

oftare dessa verktyg även i metoder för läs- och skrivinlärning för hela klasser, exempelvis 

genom metoden ”Att skriva sig till läsning.” (Trageton, 2005). Enligt Skolinspektionen (2011) 

behöver anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter förbättras i svensk skola. De menar 

att alternativa verktyg endast används i begränsad omfattning. Användandet av alternativa 

verktyg är komplext av många orsaker och det råder ingen tvekan om att detta är ett område 

som behöver förbättras (Skolinspektionen, 2011). 

 

En uppfattning som vi mött under fältstudier på vår utbildning till speciallärare, är att de 

alternativa verktyg och program som finns att tillgå inte används optimalt eller alls ute i 

verksamheterna. Vår erfarenhet är att det är stor variation i hur de alternativa verktygen 

används av klasslärare. Avsikten med vår studie är att belysa och analysera olika klasslärares 

uppfattningar om hur alternativa verktyg kan användas i klassrummet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter avseende måluppfyllelse och delaktighet. Dessutom är vi intresserade av att 

undersöka hur klasslärare uppfattar sina egna kunskaper inom området.  

Vårt resultat kan dels tillföra något till tidigare forskning kring användandet av alternativa 

verktyg och dels ge oss som blivande speciallärare en insyn i klasslärares uppfattningar. Detta 

kommer vi att ha nytta av när vi i framtiden kommer att arbeta för att elever med läs- och 

skrivsvårigheter ska få de hjälpmedel och anpassningar de behöver i klassrummet. 
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Bakgrund 
I vår bakgrund kommer vi att redogöra för vilka komponenter som behövs för att lära sig läsa. 

Därefter kommer en beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter är, samt några metoder för 

att arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Vi redogör för olika specialpedagogiska perspektiv i 

förhållande till läs- och skrivsvårigheter samt alternativa verktyg. Till sist sammanfattar vi 

tidigare forskning kring alternativa verktyg. 

Teoretisk bakgrund 

Att lära sig läsa 
Förmågan att kunna läsa kan enligt Gough och Tunmer (1986) förklaras genom modellen 

Läsning = avkodning x förståelse.  Deras modell kallas ”the simple view of reading” och 

används av flertalet forskare för att förklara de delar som måste samspela för att läsningen ska 

fungera.  

Läs- och skrivsvårigheter 
Gemensamt för många elever i läs- och skrivsvårigheter är att läsinlärningen går långsamt och 

med stor ansträngning (Catts, Kamhi & Adolf, 2005a; Tunmer & Greaney, 2010).  De 

grundläggande delarna vid läsning: ortografisk förmåga, bokstavskännedom, fonologisk 

medvetenhet, ordkunskap och allmän språklig förmåga, är de faktorer som avgör om en 

person har läs- och skrivsvårigheter (Elbro, 2010). Catts, Kahmi & Adolf (2005b) har delat in 

orsakerna till läs- och skrivsvårigheter i yttre och inre orsaker. Som yttre orsaker nämner de 

t.ex. brister i övningstillfällen, bristfälliga instruktioner och/eller felaktiga metoder samt få 

eller bristfälliga möten med litteratur. Inre orsaker de nämner kan vara av genetisk eller 

neurologisk art, t.ex. brister i visuell eller auditiv förmåga, koncentrationssvårigheter, 

språkbrister samt brister i fonologisk förmåga. När det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter 

så lyfter Föhrer och Magnusson (2010) att dessa elever ofta har svårigheter med mekaniska 

aspekter av skrivandet. Exempelvis kan det röra sig om svårigheter att forma bokstäver eller 

sätta ut skiljetecken på rätt ställe. Detta distraherar eleven som tappar fokus från innehållet.  

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan, som vi redogjort ovan, vara många. Jacobson 

(2006) visar på ett tydligt sätt de olika orsakerna till läs- och skrivsvårigheter (figur1).  I den 

inre cirkeln finns samtliga individer i läs- och skrivsvårigheter samt en avgränsad del för 

elever med dyslexi. Jacobson har låtit avgränsningen vara streckad då han menar att det inte 

är knivskarpt om en person har allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I den yttre 

ramen finner man de orsaker som kan finnas till läs- och skrivsvårigheterna. I rutan längst ner 

har Jacobson tagit upp faktorer som kan påverka hur stora svårigheter en person får utav läs- 
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och skrivsvårigheterna. Han menar att beroende på när och var problemen uppstår kan 

påverka hur de uppfattas. Ett exempel är hur kraven i läroplanen kan påverka om problemen 

är allvarliga eller inte, ett annat exempel är vilken läsinlärningsmetod som personen möter.  

Övergripande faktorer är arv och miljö som Jacobson menar kan påverka alla orsakerna till 

läs- och skrivsvårigheter.  

 

 

Figur 1. Orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Från ”Hur kan vi se på läs- och 

skrivsvårigheter?” av C. Jacobson, 2006, Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr. 4, 

s. 6-10.  

 

Är problemen med läsning och skrivning bestående och långvariga anses de vara en 

funktionsnedsättning, dyslexi (Bonn, 2006). Tidigare har en diskrepans mellan intelligens och 

läsförmåga varit viktig i definitionen av dyslexi. Flera forskare ifrågasätter dock varför man 

ska blanda in allmänna förmågor i definitionen (Elbro, 2010; Tunmer & Greaney, 2010).  

Ramus (2003) påpekar att det fortfarande råder stor oenighet om vad orsakerna till dyslexi är. 

Teorierna om vad orsakerna är varierar mellan den fonologiska teorin som menar att bristerna 

i fonologisk medvetenhet ligger till grund för svårigheterna och det multisensoriska 

syndromet som menar att dyslexi beror på motoriska, visuella och auditiva brister. Ramus 

anser att det behövs mer forskning om orsakerna till dyslexi och att det inte finns entydiga 

forskningsresultat som bevisar någon av orsaksteorierna. 
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För att kunna sätta in rätt sorts pedagogiska insatser är det viktigt att veta orsakerna till läs- 

och skrivsvårigheterna (Wolff, 2005). En person som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

har ofta många olika svårigheter varav vissa är väldigt synliga och märks tydligt medan andra 

tecken är lätt att missa. Tunmer och Greaney (2010) nämner att många personer med dyslexi 

blir duktiga på att kompensera sina brister med strategier som gör att problemet döljs. Det är 

viktigt att pedagoger vet vilka tecken de ska uppmärksamma. Många elever har låg fonologisk 

medvetenhet1, men det finns elever med bra fonologisk förståelse men svag språklig förmåga 

t.ex. låg ordkunskap (Catts et al. 2005a). Vad som är ägget eller hönan är svårt att veta, man 

kan inte veta om det låga ordförrådet genererar i lässvårigheter eller om elever med 

lässvårigheter får lågt ordförråd (Catts et al., 2005b; Torgesen, 2007).  Personer med dyslexi 

har ofta nedsatt korttidsminne och arbetsminne (Fouganthine, 2012). Fouganthine (s.40) 

menar att verbal information hålls kvar i arbetsminnet genom den fonologiska loopen, hon 

menar att det är många saker att hålla reda på för att alla bitar ska falla på plats och läsningen 

ska gå bra. Hur som helst kan orsakerna generera tecken på läs- och skrivsvårigheter såsom 

svårigheter att lära sig ramsor, lågt ordförråd, omkastningar av bokstäver t.ex. b och d samt 

svårigheter att upprepa nonord2 jämfört med vanliga ord (Catts et al., 2005a).  

Förbygga, träna och kompensera  

Lärande ska vara livslångt, alla ska lära sig läsa, skriva och räkna. Alla ska dessutom känna 

sig motiverade och känna tilltro till sin egen förmåga. Många elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter får negativ självbild i tidig ålder och det påverkar deras inlärning och 

självkänsla (Groth, 2007). Fouganthine (2012) intervjuade vuxna i läs- och skrivsvårigheter, 

som tidigare fått specialpedagogiskt stöd. De uttryckte en frustration över att under sin skoltid 

ha haft en känsla av att det deras problem skulle bestå hela livet. De uttryckte dessutom att de 

hade haft en önskan att bli mer självständiga och att inte alltid behöva få hjälp.  

Flera forskare anser att skolan måste utveckla alla elevers förmåga att bli självständiga och ta 

ansvar för sitt eget arbete och lärande (Damsby, 2008; Fouganthine, 2012; Goodley, 2007; 

Savage, 2006). Alternativa verktyg är en möjlig väg att gå för att bli mer självgående och ett 

verktyg som eleven kan använda för att själv komma vidare i sin utbildning. 

Jacobson (2001) har gjort en figur som visar vilka områden som ett barn i läs- och 

skrivsvårigheter behöver möta. 

                                                        
1 Med fonologisk medvetenhet avses förmågan att uppmärksamma eller hantera 
språkets ljudmässiga sida. (Myrberg, 2007) 
2 nonord, ord utan riktigt betydelse. 



 
 

 

9 

Figur 2: En översiktsmodell för åtgärdsplanering. Från ”Kompensatoriska åtgärder vid läs- 

och skrivsvårigheter” av Jacobson, 2001, Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr.1, 

s. 4-7. 

”If a child hasn´t acquired phonics skills by the third grade (8 years old), they are not going 

to learn it, and we should try something else.” (Torgesen, 2007, s. 523). Det finns en gräns 

för hur länge man ska träna på områden som eleven ändå inte kommer att bemästra utan att 

man måste kompensera eleven för deras brister (Torgesen, 2007; Wolff 2005). Elever i läs- 

och skrivsvårigheter ska kompensera sina brister så att de kan inhämta samt redovisa sina 

kunskaper för att få lika förutsättningar till rättvis delaktighet (Wolff).  

Det finns olika typer av kompensation. T.ex. kan mer träning fungera som kompensation då 

det möjliggör att eleven ska kunna delta i den ordinarie undervisningen. Det finns också inre 

kompensatoriska funktioner, så kallade coping strategier där eleven själv på olika sätt lär sig 

att kompensera för sina svårigheter t ex genom att bli mycket goda lyssnare istället för att 

behöva läsa till sig kunskap (Fouganthine, 2012).  

Specialpedagogiska perspektiv  
Alla elever utvecklar inte läsningen optimalt och man kan se på detta ur olika perspektiv. De 

perspektiv som vi valt att redogöra för är det kategoriska perspektivet, det relationella 

perspektivet samt det kommunikativt relationsinriktade perspektivet.  Vi avslutar detta avsnitt 

med att kort nämna även dilemmaperspektivet.  

 

Det kategoriska perspektivet har traditionellt använts inom specialpedagogisk forskning, då 

man kategoriserat och ringat in avvikelser från normalitet (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Detta perspektiv innebär att man differentierar elever på grund av 
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avvikelser (Rosenqvist, 2007). Ett problem med detta är att vad som anses normalt varierar 

utifrån den miljö som en elev befinner sig i. Också gränsen för vad som anses som avvikande 

måste ses som en social konstruktion (Emanuelsson et al., 2001).  

 

Från att tidigare sett på hinder som individuella faktorer har den specialpedagogiska 

forskningen ändrat riktning och tittar nu mer på hinder i miljön som problembärare. Detta 

kallas det relationella perspektivet. Utifrån detta perspektiv beaktas elevens hela situation och 

den miljö den befinner sig i samt att undervisningen differentieras för att passa olika behov 

(Rosenqvist, 2007). Ett upplevt särskilt behov kan försvinna eller minskas vid gynnsamma 

förhållanden i miljön, det kan göra att en elevs särskilda behov inte blir ett hinder för lärande 

(Clark, Dyson & Millward, 1998). 

 

Ann Ahlberg (2010) menar att de två specialpedagogiska perspektiven inte utesluter varandra 

och att det är en förenklad beskrivning av verksamheten när forskare försöker renodla de båda 

perspektiven. Ahlberg anser vidare att det finns en tendens inom forskning att intressera sig 

för det relationella perspektivet, medan det i skolans praktik ofta finns ett intresse för 

diagnoser och individuella åtgärder, alltså det kategoriska perspektivet. Ahlberg lyfter därför 

ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv som en alternativ väg att gå inom forskning. 

Inom det perspektivet intresserar forskare sig för hur skolans organisation och verksamhet 

samspelar med individen. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet används inte för 

att få svar på frågor om huruvida det är individen eller miljön som ska anpassas för att 

tillgodose en elevs behov utan för att skapa kunskap om kommunikationsprocesser i skolans 

möte med elever i behov av särskilt stöd. 

 

Rosenqvist (2007) skriver om dilemmat att för att synliggöra det generella behöver vi lyfta 

fram det speciella, i vårt fall behöver vi kategorisera läs- och skrivsvårigheter för att 

synliggöra klasslärares uppfattningar om att använda alternativa verktyg i klassrummet, men 

specifikt för dessa elever. Nilholm (2006) delar Rosenqvists synsätt då han menar att det finns 

inbyggda dilemman i specialundervisningen. Vi bör anpassa undervisningen utifrån de olika 

individer som finns i klassrummet och skillnader bör ses som naturliga. Men för att vara säker 

på att vi inte missgynnar eller försummar elever som behöver en särskild typ av intervention 

kan vi behöva kategorisera dessa elever. 
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Tidigare forskning om alternativa verktyg 
Det finns vissa svårigheter med att forska om alternativa verktyg. Vi kommer först att 

redogöra för några av dessa svårigheter, sedan kommer vi att problematisera begreppet 

alternativa verktyg. Vi kommer att beskriva vilka förutsättningar som är viktiga för att få 

arbetet med alternativa verktyg att fungera, för att till sist redogöra för den aktuella forskning 

som ändå finns angående alternativa verktyg avseende måluppfyllelse och delaktighet. Vi har 

i vår bakgrund valt att koncentrera oss på de verktyg som är välkända och använts under en 

tid då det har forskats mer kring dessa och då det eventuellt har gått att dra några slutsatser 

om dessa verktygs effekt. Det finns nästintill oändligt med alternativa verktyg. Men av den 

anledningen att många av de nyare verktygen inte blivit ordentligt forskat kring, kommer vi 

inte att ta upp de i vår bakgrund. Däremot är vi öppna för att pålästa och intresserade 

klasslärare kan nämna dem i intervjuerna. 

Svårigheter med forskning 
Forskning som bevisar alternativa verktygs positiva effekt när det gäller utvecklandet av 

förmågan att läsa och skriva finns inte i så stor utsträckning (Jacobson, Björn & Svensson, 

2009). Detta p.g.a. att tekniken ändras hela tiden är det ännu inte bevisat att alternativa 

verktyg är förebyggande eller åtminstone vilka metoder som är framgångsrika (Edyburn, 

2013). Av samma orsak påstår Edyburn att det är svårt att studera vilken effekt olika nya 

program kan ha, bevisen och forskningsresultaten kommer i efterhand då de provats ut. Maor, 

Currie och Drewry (2011) har sammanställt en forskningsöversikt över studier som visat 

positiv utveckling av läs-, skriv och språkförmåga hos elever i olika typer av svårigheter när 

de fått tillgång till alternativa verktyg. De kom fram till att det var svårt att se något entydigt 

resultat då de olika studierna använt olika typer av hjälpmedel på olika sätt. De individer som 

undersöktes hade också olika typer av svårigheter. Studierna hade också genomförts under 

begränsad tid och det var därför svårt att se om resultaten skulle hållit i sig över tid eller om 

de bara visade sig i anslutning till studierna. 

Begreppet alternativa verktyg 
När vi läser forskning kring de digitala och tekniska verktyg som används i dagens skola ser 

vi en mängd olika begrepp som används på olika sätt för att beskriva dessa. Damsby (2008) 

använder kompensatoriska hjälpmedel och syftar då på att dator etc. behövs för att 

kompensera för en brist/ett handikapp. Det är färgat av ett kategoriskt synsätt dvs. att elevens 

svårigheter är i fokus (Rosenqvist, 2007).   
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Edyburn (2013) nämner begreppet specialundervisningsteknologi (fritt översatt) som en 

samlingsterm för kompenserande verktyg och universella pedagogiska program/teknik. När 

det gäller kompenserande verktyg är syftet med verktygen/programmen att möjliggöra för 

elever med funktionsnedsättningar att klara uppgifter. Problemet med begreppet är att det är 

svårt att dra gränsen för när ett verktyg är effektivt. Var går gränsen för hur stor förbättring 

verktyget möjliggör och hur liten skillnad som kan mätas? Universella program/teknik är den 

teknik som är tillgänglig för alla och som är inkluderande i undervisningen för att öka allas 

inlärning och måluppfyllelse (Edyburn, 2013). Gränsen mellan vad som är kompensatoriska 

och mer generella verktyg har börjat suddas ut (Boone & Higgins, 2007; Edyburn, 2013).   

I Sverige använder vi begreppet alternativa verktyg, vilket motsvarar Edyburns 

specialundervisningsteknologi. Alternativa verktyg är mer förebyggande medan 

kompensatoriska hjälpmedel är mer åtgärdande (Söderqvist, 2012). Det begrepp vi använder 

oss av i vår undersökning är alternativa verktyg. Det är färgat av ett mer relationellt 

perspektiv, dvs. fokus på den totala situationen som eleven befinner sig i (Rosenqvist, 2007). I 

detta begrepp låter vi alla tekniska lösningar som används i klassrummet ingå, både om de 

används för att kompensera för elevers svårigheter, om de används förebyggande eller om de 

används som ett verktyg för hela klassen. Exempel på dessa är datorer, projektorer, 

smartboards, pedagogiska program, internet, Ipads och smartphones.  

Förutsättningar för arbete med alternativa verktyg i klassrummet 
Damsby (2008) pekar på faktorer som gynnar implementeringen av de alternativa verktygen. 

Hon menar att attityder och samarbete när verktygen förs in har stor betydelse. Intresserade 

lärare som har rektorn med sig lyckas bättre med införandet. Rådande organisation och 

arbetssätt på skolor gör det svårt att använda alternativa verktyg och att det ibland finns för få 

datorer och elevinställda datorer för att tillgänglighet för alla ska uppnås (Damsby, 2008; 

Bonn, 2006). Alternativa verktyg fungerar som bäst då de används i en datatät omgivning, en 

effekt blir då, enligt Söderqvist (2012), att elever som behöver använda speciella program inte 

sticker ut så mycket. 

 

Det är viktigt att utbildare förstår hur eleverna använder teknik och att de utvecklar modeller 

och metoder att använda i undervisning. Detta eftersom de alternativa verktygen både kan ha 

positiva och negativa effekter avseende måluppfyllelse beroende på hur de används i 

undervisningen (MacArthur, 2009). Det är angeläget, enligt Michael och Trezek (2006), att 

läraren redan i planeringen utgår utifrån den variation av elever som finns i gruppen istället 
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för att i efterhand stötta de som inte riktigt lyckades med uppgiften. Med variationen av både 

traditionella och alternativa verktyg finns fler möjligheter att hitta arbetssätt och metoder som 

passar alla. Edyburn (2013) anser att för att elever med inlärningssvårigheter ska bli mer 

delaktiga i vanlig klassrumsundervisning behöver speciallärare bli kunnigare inom vilka 

pedagogiska hjälpmedel som är förebyggande. Sämfors (2009) menar att när tekniken 

används utav lärare som har dåliga kunskaper kring den kan resultaten för eleven utebli.  

 

Vissa forskare (MacArthur, 2009; Myrberg, 2007) anser att läraren själv ibland bromsar 

användandet av kompensatoriska hjälpmedel eftersom de tycker att eleven i stället behöver 

träna färdigheterna. Raskind och Higgins (1998) reflekterar kring dilemmat med att sätta in 

alternativa verktyg för tidigt. Kan risken vara att man berövar eleven chansen att lära och 

utveckla sina förmågor? Är det i så fall så att man istället för att göra eleven mer självständig 

med de alternativa verktygen istället gör den mer beroende av dem. De är osäkra på om det 

går att hitta en tidpunkt för när det är lämpligt att börja använda alternativa verktyg för att 

kompensera ett tillkortakommande. Orsakerna Raskind och Higgins nämner är att detta är 

individuellt och beroende av en mängd faktorer. Pedagoger måste vara medvetna om detta 

etiska dilemma och ha det med i sitt övervägande när de inför alternativa verktyg för att 

kompensera en oförmåga. Damsby (2008, s. 36) ser istället risken med att vänta för länge med 

att sätta in alternativa verktyg för kompensation och menar att det är så att ”sen igångsättning 

tycks i praktiken vara lika med ingen igångsättning.” Hon trycker även på att det tar lång tid 

innan, särskilt yngre elever, blir förtrogna med sina alternativa verktyg och att de behöver 

arbeta med dem ungefär ett år innan de själva kan se nyttan av dem. 

Måluppfyllelse och delaktighet med hjälp av alternativa verktyg 
Arbete med alternativa verktyg har av flera forskare (Bonn, 2006; Damsby, 2008; 

Fouganthine, 2012) lyfts fram som en framgångsfaktor för elever med läs- och 

skrivsvårigheter dels i förhållande till måluppfyllelse och dels i förhållande till delaktighet.  

Måluppfyllelse 
Michael och Trezek (2006) menar att det inte bara är bra för elever i svårigheter att få stöd av 

teknik i sitt lärande utan att det också kan vara ett sätt som hjälper många elever att utveckla 

sina förmågor och sitt lärande.  

Det finns en del forskning som riktat in sig på hur skrivandet kan utvecklas med hjälp av 

alternativa verktyg. Mac Arthur (2009) nämner att för att datoranvändande ska leda till 

måluppfyllelse är det viktigt att eleverna åtminstone lär sig skriva lika fort med datorn som för 
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hand. Den stora vinsten när det gäller skrivande är att texten blir mer meningsfull och av 

bättre kvalitet med hjälp av t.ex. 1ordprediktion, stavningskontroller och planeringsverktyg 

(Mac Arthur, 2009; Maor et al., 2011). Det finns bevis på att ordprediktion gör texterna 

läsligare, men det är viktigt att anpassa ordprediktionsprogrammens storlek med vilken slags 

text eleven ska skriva och på vilken nivå. En för stor ordlista kan förvirra eleverna medan en 

för liten kan begränsa. Ett annat vanligt problem med ordprediktionsprogram är att de har 

svårt att rätta ord som är felstavade i början (Mac Arthur, 2009). Rättstavningsprogram kan 

hjälpa elever med stavningssvårigheter att producera texter utan så många stavfel (McKenna 

& Walpole, 2007). Mac Arthur (2009) har undersökt effekten av att använda 

rättstavningsprogram. Nackdelar med stavningsprogrammen är att de bara fångar upp ca 37 % 

av stavfelen eller att eleverna inte själva klarar av att välja rätt ord från den lista som föreslås. 

I en undersökning av elevers texter, blev det inte någon större skillnad på handskrivna texter 

eller texter skrivna på dator när det gäller textlängder och omskrivningar. Men om man 

kombinerade datorskrivandet med instruktioner om vad man vill att de ska tänka på och 

förbättra så blev det skillnad. Eleverna behöver instruktioner om hur de bäst använder 

tekniken för att det ska leda till måluppfyllelse anser Mac Arthur. 

 

När det gäller att läsa ser flera forskare fördelar med att låta elever som har svårt med detta 

använda alternativa verktyg. Det finns studier som visar att elever som använder 

datorprogram för att träna fonologisk eller ortografisk ordavkodning förbättrar 

ordavkodningsförmågan (Maor et al., 2011). Studien var dock inte statistiskt signifikant.   

En annan fördel är när elever i läs- och skrivsvårigheter får lyssna till en text finns mer energi 

kvar till att tänka kring den och får då större möjligheter att utveckla sitt tänkande. Att 

använda uppläsning av text på olika sätt har visat sig ge effekt angående läsförståelse enligt 

Jacobsson et al. (2009).  Genom att ha tillgång till uppläsning kan eleverna läsa längre och 

mer komplicerade texter. När elever i läs- och skrivsvårigheter arbetar med läsprogram som 

möjliggör att få uppläst enstaka svåra ord väljer de svårare texter än de annars skulle gjort 

(Michael & Trezek, 2006; Myrberg, 2007). Att få möjlighet att lyssna på texten samtidigt som 

eleven följer med i texten är mest effektivt för elever med dyslexi menar Jacobsson et al. 

(2009). De påstår även att genom att använda t.ex. uppläsning ska skillnaden i betyg mellan 

elever med samma begåvning men olika läsförmågor inte vara så stor. Däremot varnar de för 

                                                        
1 Ordprediktion är ett hjälpprogram som föreslår ord i en ordlista.  Används t ex för att 
underlätta skrivandet motoriskt och för att hjälpa till med stavning. 
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att det finns risk för att ett okritiskt och felaktigt sätt att använda alternativa verktyg istället 

kan få motsatt effekt, exempelvis om man låter en elev med litet ordförråd, svag 

språkförståelse eller dålig hörförståelse lyssna på texter istället för att läsa själv.  

Delaktighet 
Nilholm (2006) ser ett dilemma i den svenska skolan idag att trots att elevers förutsättningar 

skiljer sig åt och bör mötas utifrån dessa har alla samma kunskapskrav att uppfylla. I Sverige 

har de elever som haft svårt att läsa och skriva ofta arbetat med en speciallärare i ett annat 

rum än den övriga klassen för att träna sina färdigheter. Skolinspektionen (2011) har i en 

granskning sett att anpassningarna som elever med läs- och skrivsvårigheter får ofta sker 

utanför klassens ramar och delaktigheten blir lidande. Granskningen kom dock inte fram till 

orsaken till att anpassningarna och de alternativa verktygen inte används under elevernas hela 

skoldagar. Sämfors (2009) påstår att den viktigaste orsaken till att elever kompenseras med 

alternativa verktyg är att de ska få tillgång till samma kunskaper som sina klasskamrater.  

Michael och Trezek (2006) menar att det kan leda till ökad delaktighet om de alternativa 

verktygen används av alla elever i klassen oavsett förutsättningar. De menar även att med 

hjälp av de alternativa verktygen kan elever i läs- och skrivsvårigheter få tillgång till samma 

kunskaper vilket kan leda till större delaktighet i klassrumsundervisningen. 

 

Som vi skrivit i vår teoretiska bakgrund får många elever i läs- och skrivsvårigheter i tidig 

ålder negativ självbild och det påverkar deras inlärning och självkänsla (Groth, 2007). 

Viss forskning (Fouganthine, 2012; Myrberg, 2007) menar att genom att använda alternativa 

verktyg får många som lider av lågt självförtroende högre tilltro till sig själv och känner större 

delaktighet. Med hjälp av datorer kan eleverna få feedback utan att de behöver vidga sina 

problem inför kompisarna. Vissa elever i läs- och skrivsvårigheter vill inte anamma de 

alternativa verktygen eftersom det känns utpekande när endast de använder dessa (Groth, 

2007; Myrberg, 2007). Forskare anser att det är viktigt att pedagoger tränar eleverna att ta 

ansvar för att bli självständiga och självgående med sina alternativa verktyg (Savage, 2006; 

Damsby, 2008). Tillgång till och kunskap om hur man använder alternativa verktyg kan leda 

till delaktighet inte bara i klassrummet utan även i samhället (Fouganthine, 2012; Sämfors, 

2009).   

Övergripande syfte och frågeställning 
Några forskare har utgått från hur elever upplever alternativa verktyg (Fougantine, 2012; 

MacArthur, 2009). Andra forskare har i sina studier utgått från speciallärare och 
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specialpedagogers perspektiv på alternativa verktyg (Damsby, 2008; Groth, 2007). Vi ser att 

en studie som belyser klasslärares uppfattningar om alternativa verktyg kan ge ytterligare en 

vägledning i hur alternativa verktyg kan användas i klassrummet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Som speciallärare är det viktigt att veta hur klasslärare kan uppfatta sin 

kunskap om alternativa verktyg för att vi ska kunna stötta klasslärarna i deras arbete med 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta kan också ge oss som speciallärare en förståelse för 

vilka uppfattningar vi kommer att mötas av då vi vill ge elever i läs- och skrivsvårigheter 

tillgång till alternativa verktyg i klassrummet samt vad som kommer att forma hur dessa 

verktyg används för ökad måluppfyllelse och delaktighet.  

Vi kan inte hitta någon forskning som utgår från klasslärares uppfattningar av hur de 

alternativa verktygen kan påverka situationen för elever i läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet. 

Vårt syfte är att belysa klasslärares uppfattningar om alternativa verktyg i klassrummet för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Våra frågeställningar är: 

Hur uppfattar klasslärare sin kunskap om alternativa verktyg? 

Hur uppfattar klasslärare att alternativa verktyg kan påverka elever i läs- och skrivsvårigheter 

avseende måluppfyllelse och delaktighet? 

Metod 

Metodval och forskningsansats 
Vår studie har inspirerats av fenomenografin som är inriktad på att försöka beskriva 

människors sätt att se på fenomen. Fenomenografins huvudsyfte är att urskilja likheter och 

skillnader mellan uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2012). Ett syfte som väl 

överensstämmer med att vi vill få grepp om olika klasslärares uppfattningar av alternativa 

verktyg. Vi vill få en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar sin kunskap om 

alternativa verktyg samt hur de uppfattar att användningen av alternativa hjälpmedel i 

klassrummen kan påverka elever i läs- och skrivsvårigheter gällande måluppfyllelse och 

delaktighet. Vi använde en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer för att få svar på 

frågeställningen. För att få tag i pedagogernas uppfattningar har vi genomfört intervjuer med 

16 klasslärare. 
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Deltagare och Urval 
Trost (2010) menar att i en kvalitativ studie är det viktiga inte att ha ett representativt urval 

utan att man är ute efter variationen, i vårt fall variation av uppfattningar.  Vi har använt ett 

strategiskt urval. I ett strategiskt urval ska man finna sitt urval utifrån variabler som gör att 

urvalet är heterogent (Trost, 2010). I ett strategiskt urval bör inte alla personer ha samma 

variabler utan även där ska en viss variation finnas för att spridningen av uppfattningar ska bli 

så stor som möjligt, något som är viktigt i en fenomenografisk studie. Vi valde ut 

pedagogerna utifrån följande variabler:1. De arbetar i närliggande kommuner med alternativa 

verktyg 2. De arbetar i klasser där det finns elever i läs- och skrivsvårigheter. 3. De är 

intresserade att delta i en intervju. 4. De är rekommenderade för deras arbete med alternativa 

verktyg. 5. De är lärledare eller på annat sätt rekommenderade för sin pedagogik. 6. De 

arbetar som klasslärare i skolåren 1-9. 

Våra informanter uppfyllde minst 4 av ovanstående variabler. 

Genomförande (datainsamling och tillvägagångssätt) 
Vi fördelade arbetet med datainsamlingen jämt mellan oss. Var och en ansvarade för att få tag 

i lämpliga klasslärare att intervjua. Vi kontaktade per telefon rektorer samt ansvariga för 

Skoldatateket i tre närliggande kommuner för att få namn på lämpliga klasslärare att intervjua. 

Vi tog kontakt med våra informanter via mail och bestämde tid och plats för intervju. Vi 

genomförde 8 intervjuer var. Själva intervjutillfällena tog ca 30-45 minuter och vi träffades på 

klasslärarnas skolor. I intervjuerna utgick vi från teman som vi båda hade med oss i en 

intervjuguide (bilaga 1).  Detta rekommenderar Dahlgren och Johansson (2012). De menar att 

man utgår från övergripande teman för att sedan utifrån de berättelser som informanterna har 

ställa relevanta följdfrågor. Vi hade förberett några lämpliga följdfrågor om såväl delaktighet 

som måluppfyllelse i förhållande till alternativa verktyg men valt att inte redovisa dessa i 

intervjuguiden då de varierade utifrån de olika lärarnas berättelser. 

 

Eftersom vi är två om detta arbete vill vi öppet delge läsaren vår ansvarsfördelning. 

Intervjuerna och transkriberingarna har skötts på varsitt håll utifrån vår intervjuguide med 

tematiska frågor. Även litteratursökning har skett på varsitt håll, även om vi sedan tagit del av 

litteraturen båda två. Det övriga arbetet har vi till största del arbetat med gemensamt. Vi har 

träffats för att diskutera och skriva. Emellanåt har vi sedan arbetat på egen hand med att 

skriva och förbättra olika avsnitt för att sedan träffas och diskutera och ändra tillsammans. I 

slutprodukten går det inte att skilja ut några delar som någon av oss ensam har arbetat med.  



 
 

 

18 

Tillförlitlighet och giltighet 
Inom fenomenografin menar man att oavsett antal fall (informanter) kan man aldrig vara säker 

på att helt belysa alla uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2012) något som inte heller är 

vårt syfte. Holme och Solvang (1997, s. 104) menar att det finns en risk att genom att använda 

sig av personer som på goda grunder sägs ha rikligt med kunskap inom området så kan 

resultatet speglas av att de kan ”frisera verkligheten och ge övertygande, men förvrängda, 

beskrivningar”. Men de individerna kan tillföra värdefull information då de är vana att 

reflektera över studiens ämne och så länge som man är medveten om faran med överdrivna 

svar så kan det vara ett lämpligt urval (Holme & Solvang, 1997). 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp fem viktiga etiska ställningstaganden att ta hänsyn till vid alla 

studier: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet, rätten att ändra sig och konfidentialitet. Eftersom 

våra pedagogers identitet inte är intressant för oss utan endast deras uppfattningar är våra 

intervjuer anonymiserade. Samtliga deltagare informerades om att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. De informerades också om syftet 

med intervjun och att deras identitet inte skulle bli känd i uppsatsen. Vi fick även deltagarnas 

tillåtelse att spela in intervjuerna och informerade att inspelningarna endast skulle användas 

för att transkriberas och lyssnas på av oss. Vid redovisning av resultat har vi strävat efter att 

personernas uppfattningar inte ska gå att härleda till någon speciell klasslärare. 

Dataanalys 
En fenomenografisk intervju ska spelas in och sedan transkriberas för att analysarbetet ska 

kunna ske tillförlitligt (Dahlgren & Johansson, 2012), och så har vi också gjort.  Vi har utgått 

vår analys utifrån Dahlgren och Fallsbergs analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2012):  

1. Transkribering och genomläsning av allt material för att bekanta sig med materialet.  

2. Kondensation, urskiljning av de viktigaste uttalanden genom att klippa ut stycken/passager 

ur intervjuerna.  

3. Jämförelse hitta likheter och skillnader mellan olika passager.   

4. Gruppering av likheter och skillnader.  

5. Artikulera kategorierna bestämma vilka likheter och skillnader som faller under samma 

kategori, hitta kärnan av likheterna.  
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 6. Namnge kategorierna, korta namn på kategorierna som beskriver själva uppfattningen. 

7. Kontrastiv fas, jämföra passagerna och se om de passar in i fler kategorier. De tidigare 

kategorierna förs ihop för att bilda ett färre antal kategorier som helst ska vara helt 

uttömmande. De slutliga kategorierna bildar utfallsrummet (resultatet). 

Efter att vi på varsitt håll transkriberat de 16 intervjuerna (8 st. var) så läste vi igenom dem 

högt för varandra för att bekanta oss med materialet. Utifrån vårt syfte klippte vi ut intressanta 

passager ur intervjuerna. Dessa passager diskuterade och jämförde vi för att hitta likheter och 

skillnader mellan uppfattningarna. Vi sorterade in likheter och skillnader i högar. Några av 

passagerna föll under olika uppfattningar, de skrev vi anteckningar på sidan om för att vi 

skulle komma ihåg att titta på dem vid varje kategori. Här tejpade vi upp likheterna och 

skillnaderna på papper för att förtydliga dem ytterligare, men att de ändå skulle vara flyttbara. 

Utifrån vårt syfte enades vi om kategorierna klasslärares uppfattning om deras kunskap om 

alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter samt deras uppfattning om alternativa 

verktyg kopplat till måluppfyllelse och delaktighet. Slutligen satte vi in passagerna i de tre 

kategorier vi fokuserat på. Det visade sig att inom varje kategori fanns det passager som 

visade på uppfattningar inom kategorierna klasslärararens kunskap, måluppfyllelse och 

delaktighet. Likheter och skillnader mellan uppfattningarna grupperades inom kategorierna. 

Flera av passagerna hamnade också under flera olika kategorier.    

Resultat 
Vi kommer att redovisa resultatet utifrån tre kategorier som är kopplade till vårt syfte och vår 

frågeställning. Resultatet presenteras i följande kategorier: Kunskap (klasslärares uppfattning 

om sin egen kunskap gällande alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter), 

Måluppfyllelse (klasslärares uppfattningar om hur alternativa verktyg kan påverka 

måluppfyllelse för elever i läs- och skrivsvårigheter) samt Delaktighet (klasslärares 

uppfattningar om hur användandet av alternativa verktyg kan påverka delaktigheten för elever 

i läs- och skrivsvårigheter). Vi har förtydligat vårt resultat med citat som belyser de olika 

uppfattningar vi hittat. Under rubrikerna sammanfattande analys kommer vi sedan att just 

sammanfatta de uppfattningar som framkommit och analysera dessa utifrån vår teoretiska 

bakgrund, de specialpedagogiska perspektiven. De olika specialpedagogiska perspektiven är 

intressanta att granska i förhållande till vårt resultat, då de kan förstärka de uppfattningar vi 

funnit. 



 
 

 

20 

Kunskap 
Vi kommer härmed beskriva vad vi fann för uppfattningar hos klasslärare gällande deras 

kunskaper kring alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det framkom även 

skillnader och likheter i uppfattningarna kring kunskapen om elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Dessa valde vi att till viss del belysa då det i vår bakgrund framkommit att 

kunskap om detta är en förutsättning för att arbetet med alternativa verktyg för elever i läs- 

och skrivsvårigheter ska bli väl fungerande.  

Kunskap kring läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg 
Bland klasslärarna fanns uppfattningen att det inte fanns elever i läs- och skrivsvårigheter 

eller att det var sällsynt med läs- och skrivsvårigheter. Några klasslärare kände själva att de 

hade för dålig kunskap om läs- och skrivsvårigheter och att de behövde större kunskap om hur 

de ska använda de alternativa verktygen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

- om du tänker under alla dina år då, om du tänker elever i läs- och 

skrivsvårigheter, de måste du stött på under åren, hur har de jobbat? 

- Ja, nej, väldigt lite. Nej jag har inte haft det någon gång. Nej det har varit 

väldigt sparsamt… Men vi hade ju en tjej som jobbade med det men hon var ju 

särskole, så det var väldigt låg nivå. Men hon kunde ju jobba med många 

appar. 

 

Det jag behöver kompetensutveckling i är läs- och skrivsvårigheter, där känner 

jag att jag vet för lite hur jag ska hjälpa. 

 

Å andra sidan fann vi uppfattningar bland klasslärare att de hade tillräcklig kunskap om både 

läs- och skrivsvårigheter samt vilka alternativa verktyg de kunde använda både i 

förebyggande och åtgärdande syfte. Att använda alternativa verktyg i sin undervisning för 

hela klassen uppfattade de flesta klasslärare vara förebyggande när det gäller elever som 

riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

 

I våra intervjuer framkom att samtliga klasslärare uppfattade att deras kunskap om alternativa 

verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter till stor del byggde på eget intresse. 
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Du måste underhålla mest hela tiden att det är, man måste uppdatera sig själv. 

Det är ditt eget ansvar men som sagt det är svårt när jag inte vet vad jag missar. 

 

Några av lärarna var bara intresserade av ett specifikt alternativt verktyg och det var också där 

deras kunskaper fanns. Medan andra var intresserade och hade kunskap om flertalet 

alternativa verktyg. De klasslärare som uppfattade alternativa verktyg som mindre intressanta 

såg också i större utsträckning detta arbete som något som sköttes av någon annan eller som 

något man inte ansåg sig behöva kunna så mycket om. I lärarnas uppfattningar kunde vi också 

se att de som uppfattade arbetet med dessa verktyg som intressant, också sa sig arbeta mer 

med dessa. De hade också en större variation av verktyg och mer utvecklade metoder för att 

använda dessa i klassrummet, de uppfattade arbetet med alternativa verktyg för elever med 

läs- och skrivsvårigheter som något självklart. De använde olika alternativa verktyg för att 

anpassa sig till sina elever. 

 

Det är ju jättesvårt det där, det finns ju ingen standardlösning, men går vi mot 

att alla. Hinder kan jag också tycka när man låser sig till plattformen, t.ex. om 

vi bara har pc eller om vi bara har iPad… då låser man sig också. Man skulle 

ha en mix att det finns ett standardverktyg att alla har en dator. För datorn är 

fortfarande bra. För den går att använda till så mycket men sen skulle det 

finnas en i klassrummet skulle man ha det finnas 5 st iPad som ett ex. som 

komplement. För de är jättebra till vissa saker... 

 

Klasslärarnas uppfattningar om vad som var alternativt verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter skilde sig åt. En klasslärare var frågande till huruvida ett alternativt verktyg 

är alternativt eller bara ett verktyg som ska användas. ”Jag har verktyg som jag kan använda 

för att nå målen och sedan finns det inga alternativa, ja det finns många alternativ att välja.” 

Uppfattningen var att i dagens samhälle ska alla använda verktyg oavsett om intresse hos 

pedagogen finns eller inte. ”… vi ska följa samhället, vi ska hänga med vad som händer där 

ute...” 

 

Även om kunskapen om vilka alternativa verktyg som kunde underlätta för elever i läs- och 

skrivsvårigheter fanns hos de flesta av de intervjuade klasslärarna skilde sig deras kunskap att 

praktiskt använda dem åt. Detta uppfattades bero på olika saker, t ex för lite tid till att ta reda 
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på hur man gör. Man uppfattade bristen på alternativa verktyg som ett hinder samt att man 

uppfattade tekniska problem som ett motstånd till att lära sig.  

 

…men när man kommer in måste man ändå ha en tanke med det… Det krävs tid 

för mig att inte bli bäst, men ändå. 

…men när det är många som strular samtidigt får man ju ett litet stresspåslag 

kan man ju säga… och den inte funkar då… man vill ju gärna kunna hjälpa dem 

då. 

 

Klasslärarna i studien uttryckte att hur skolledningen styr samt tillgång till alternativa verktyg 

var viktiga faktorer för att användandet av alternativa verktyg kommit igång på skolorna och 

att kunskapen kring dessa spridit sig. Uppfattningar om att klasslärarna bara förväntades vara 

uppdaterade om alternativa verktyg och att de skulle vara självlärda inom nya program och 

verktyg trots att skolledningen inte bistod med någon kompetensutveckling framkom också. 

 

Kanske tänker man att det har förväntats att man ska hänga med. Vilket jag 

ibland tänkt att det är lite… Det förväntas att man ska kunna det helt enkelt. 

 

Skolledningen och tillgången hade också, enligt uppfattningarna, gett effekt på vilken 

skolkultur som genomsyrade skolorna, samt hur pass självklara de alternativa verktygen var 

på skolan. Uppfattningarna visade också att drivande personer var viktiga för att kunskapen 

om de alternativa verktygen spridit sig på skolorna. 

 

Vi har väldigt driven personal när det gäller datorer på vår skola, så vi har en 

väldig fördel kan jag säga. Man blir peppad och inspirerad och… av att kunna 

mer och vi har fått hjälp av sådana saker så det känns jättebra. 

 

Förutom att speciallärarna uppfattades som kunskapsspridare i användandet av alternativa 

verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter, uppfattades de av några klasslärare vara de som 

skulle vara ansvariga för denna undervisning och något som inte var så viktigt för klasslärarna 

själva att kunna. Andra uppfattningar var istället att det var självklart att klassläraren själv 

behövde kunskap om många olika alternativa verktyg för att kunna tillhandahålla en mängd 

olika metoder för alla olika behov som kan finnas i en klass. 
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… specialpedagogiska ut över allt utan vi har liksom en central för det. Sen får 

vi hjälpa när vi kan när det kommer ut. 

- Men då får ni inte hjälp med hur ni ska hjälpa? 

- Nej inte så än. 

 

Valet ska ju vara att vi ska ha en verktygslåda, med fungerande verktyg som 

fungerar på alla på något sätt. Och sedan ska jag bara kunna ta och använda det 

jag behöver. För det finns inga alternativ. Alla verktyg är viktiga på sitt sätt. 

Sammanfattande analys 
När det gäller klasslärares uppfattningar om sin kunskap kring alternativa verktyg för elever i 

läs- och skrivsvårigheter så var de flesta överens om att kunskap om detta var viktigt för att 

möta behov hos olika elever.  

I våra intervjuer framkom en stor skillnad gällande hur klasslärare uppfattade sin kunskap om 

vad läs- och skrivsvårigheter är och hur man kan stödja elever i läs- skrivsvårigheter med 

hjälp av alternativa verktyg. Skillnaden i vilka alternativa verktyg klasslärarna uppfattade att 

de har kunskap inom varierade även det stort. Från att säga sig kunna och använda endast ett 

alternativt verktyg till att säga sig bemästra de verktyg som behövs för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska få möjlighet till ökad måluppfyllelse och delaktighet. Däremot skilde sig 

uppfattningarna åt om vad som var alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Ytterligare ett ämne som vi såg stor enighet kring var hur pass viktig en eller ett par personer 

var för kunskapsspridningen kring de alternativa verktygen. Uppfattningarna om att 

skolledningen var viktig i införandet och kunskapsutvecklandet gällande alternativa verktyg 

samt läs- och skrivsvårigheter fanns också hos flertalet av klasslärarna. Vissa klasslärare 

ansåg inte sig behöva ha kunskap om alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter 

utan att det räckte att specialläraren/pedagogen hade den kunskapen.  En tydlig uppfattning 

var att klasslärarnas eget intresse för alternativa verktyg var viktigt för kunskapsinhämtandet.  

 

Klasslärarnas uppfattningar om vilka hinder som fanns i användandet av alternativa verktyg 

skilde sig åt från att se så stora hinder att de väljer bort själva användandet till att se de 

eventuella hindren som så små att de inte påverkar användandet. Hindren de nämnde var t.ex. 

teknikstrul, tidsbrist samt tillgänglighet. Kunskapen om att kringgå hindren skilde sig åt.  
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När vi tittar på våra resultat utifrån de specialpedagogiska perspektiven som vi redogjorde för 

i vår teoretiska bakgrund kan vi se att det finns klasslärare som tydligt visar ett kategoriskt 

perspektiv (Emanuelsson et al., 2001) då de anser att elever i läs- och skrivsvårigheter bör 

skiljas ut från den övriga gruppen för att använda de alternativa verktygen på en annan plats 

än i klassrummet och att klassläraren själv inte behöver så mycket kunskap kring detta. Vi kan 

också se att det relationella perspektivet (Clark, Dyson & Millward, 1998) framträdde då 

klasslärare uppfattade att alternativa verktyg var förebyggande för att elever inte ska behöva 

hamna i läs- och skrivsvårigheter och att det krävdes kunskap om många olika alternativa 

verktyg för att möta olika elevers förutsättningar.  Uppfattningen att skolledningen eller andra 

intresserade personer var viktiga då det gällde kunskapsspridningen avseende såväl alternativa 

verktyg som läs- och skrivsvårigheter visar på ett relationellt kommunikativt perspektiv. 

Kommunikationen mellan personalen på skolan har varit viktig för att kunskapen om detta 

arbetssätt fått fäste i verksamheten. 

Måluppfyllelse 
Vi kommer härmed beskriva vad vi fann för uppfattningar hos klasslärare om alternativa 

verktyg kopplat till måluppfyllelse för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Produktivitet och kvalité 
De flesta klasslärarna i vår studie ser att användningen av alternativa verktyg kan leda till 

ökad måluppfyllelse. Vi har hos flera av våra klasslärare funnit uppfattning att elever i läs- 

och skrivsvårigheter med hjälp av alternativa verktyg hinner producera mer, exempelvis 

genom att de skriver längre texter: 

 

För nu när de skriver mera själv. Nu har vi jobbat jättemycket med skrivande på 

sistone så tycker jag att de har utvecklats i det just för att man vet att… jamen… 

har man lyssnat och sett texter som inte är minimala för att jag ska klara av att 

läsa den utan jag har fått lyssna på den och fått ett mer sammanhang, en större 

bild av hur en bok kan vara så visar det sig i skrivandet sen. Det blir mer fylligt 

där också. Kan jag tycka. 

 

När det gäller elevers textproduktion fanns även uppfattningen att måluppfyllelsen ökar då 

användandet av alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter förbättrar 

textkvalitén. 
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Sen om man tänker på det här med datorer, rättstavning och att de kan rätta sig 

själv, det har ju hjälpt en del elever väldigt mycket. Nu förstår jag faktiskt vad 

han skriver liksom och det här med punkt och storbokstav och så.  

 

Uppfattningarna som vi stött på visar också att det finns faktorer som på något sätt gör att alla 

elever inte blir hjälpta av de alternativa verktygen. De uppfattade att elever som har svårt att 

koncentrera sig eller som inte har så mycket eget driv blir t ex inte alltid hjälpta av verktygen. 

Några av klasslärarna har uppfattningen att vissa elever inte blir mer produktiva av att 

använda alternativa verktyg. Orsaker de nämner är att de blir distraherade av t.ex. typsnitt 

eller röda streck under ord.  

 

Det är ju inte… om jag jämför en elev som inte har drivet av sig själv, de 

producerar ju inte mer när de sitter vid datorn än om de sitter vid en 

pappersuppgift. 

 

När det gäller färdighetsträning har vi hittat uppfattningar om att datorn samt ipad kan vara ett 

mer effektivt sätt att färdighetsträna. Den ger direkt feedback på det eleverna gör och eleverna 

hinner också träna mycket på kort tid med hjälp av datorn eller ipaden. Det är bara att klicka i 

ett svar och sedan gå vidare till nästa uppgift.  

 

Jag tror att man skulle kunna få högre måluppfyllelse just genom att man kan 

träna en liten stund varje dag lätt på en padda till exempel. Om det är något ljud 

man har svårt för…  

 

Vi har också funnit den motsatta uppfattningen som menar att teknikstrul gör att mycket tid 

går åt till detta istället för att eleverna använder tiden till träning. Uppfattningen finns också 

att när man ska lära sig hantera datorn kan detta ta tid från själva användandet av den och att 

eleverna därmed producerar mindre. 

 

… Inloggning och lösenord och så ska man komma ihåg det också till varje 

gång. Så det går ganska mycket tid åt till introduktionen av själva datorn.  
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Kompensation 
En uppfattning att alternativa verktyg kan vara kompenserande är något som många av de 

intervjuade klasslärare delar. De menar t.ex. att genom att eleverna kan repetera, nöta och ha 

tillgång till inläsning och talsyntes får de större förståelse och att det leder till ökad 

måluppfyllelse samt att eleverna kan bli mer självgående.  Även när det gäller de som har 

mödosamt med att skriva för hand uppfattar flera klasslärare att datorn kan vara ett sätt att 

kompensera. 

Det är väl inte att de ska falla på det, men jag har en som har haft väldigt dåligt 

självförtroende i svenskan för att han inte skriver snyggt. 

 

En del av klasslärarna uppfattar att för mycket användande av alternativa verktyg som 

kompensation leder till att de inte heller får öva på deras bristande förmågor.  

   

Jag tycker ändå att de behöver träna på det motoriska också… 

… man kan ju tänka att de blir så fast i sitt verktyg… att man inte tränar… alltså 

man måste ju kunna släppa det någon gång på något vis också. 

 

Några av klasslärarna lyfte fram möjligheten att gå tillbaka till föreläsningar eller planeringar 

som en kompensation för elever i läs- och skrivsvårigheter. Klasslärare uppfattade att det 

kunde möjliggöra för elever med läs- och skrivsvårigheter att repetera genomgångar genom 

att lyssna och titta på föreläsningar på internet. Möjligheten att även förbereda sig genom att 

titta på planeringar i förväg gjorde att elever med läs- och skrivsvårigheter kunde vara mer 

förberedda på lektionerna. Detta med att vara förberedd och kunna repetera uppfattade 

klasslärare vara en framgångsfaktor och leda till ökad måluppfyllelse för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Jag är mycket för att man ska kunna gå tillbaka och titta igen eller läsa. Här är 

föreläsningar jag hade om fabler, då ligger den här också. Ibland spelar jag in 

föreläsningar innan. 

 

Något som framkom i vår analys var också uppfattningen att trots att de alternativa verktygen 

verkade kompenserande för elever med läs- och skrivsvårigheter, så kunde de aldrig vara 

kompenserande fullt ut. Trots sina verktyg uppfattades det som om dessa elever får svårare att 

nå de högre betygen.  
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Sedan finns det ju flera delar. Men jag tror att med hjälp av ditt pedagogiska 

hjälpmedel så kan du ändå få ett betyg. Du får inte ett underkännande utan du 

blir… men du kan få ett högre betyg om du inte har problematik, det tror jag. 

 

Ytterligare en uppfattning var att trots att ett alternativt verktyg verkade kompensatoriskt, så 

kan det aldrig ersätta den mänskliga kontakten och dialogen mellan elev och lärare är viktig 

då det gäller måluppfyllelse. 

 

… ett alternativt verktyg kan aldrig ersätta en människa. För att… man kan inte 

säga att det löser sig bara med hjälp av datorer. Det är ett hjälpmedel, ett otroligt 

hjälpmedel, men när du är liten så behöver du ändå ha en vuxenkontakt. 

Motivation, ansvar och variation 
Vi har stött på många uppfattningar om att arbetet med alternativa verktyg är motiverande och 

lustfyllt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom att det är motiverande kan 

måluppfyllelsen också förbättras. Vissa uppfattade att tekniken i sig är motiverande medan 

andra uppfattade att den ökade motivationen hos elever beror på att deras arbeten blir 

snyggare, är mindre mödosamma att göra eller att flera sinnen aktiveras samtidigt då man kan 

få bilder, ljud och text i samspel. 

 

Och just det här med att lyssna på böcker är ju väldigt värdefullt för de som har 

läs- och skrivsvårigheter. När man ändå kan… Istället för att läsa små korta 

tråkiga böcker så får man ändå läsupplevelsen via att man får lyssna och läsa 

och se texten. Det ger ju en större glädje i det här med böcker… 

 

Det finns också uppfattningar som visar att en del elever med läs- och skrivsvårigheter inte 

alltid blir motiverade av att använda dator. En orsak var att de tyckte att arbetssättet var 

tråkigt.  

Fast ibland… jag vet inte… får man en känsla av att han tycker nog inte att det 

är roligare med datorn. Så ibland funkar det inte… Så när jag ser att han sitter 

och inte är koncentrerad på sin uppgift så tar jag bort datorn och så får han 

göra som de andra gör och då kan det gå bättre. 
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En del tycker det är tråkigt, de har svårt att, en del tycker det är jobbigt att lyssna 

ändå. Fast man säger, det beror på dagsform för många utav de här.  De tycker 

det är jobbigt att sitta och lyssna att det tar förbannad tid. 

 

Uppfattningen att elever i läs- och skrivsvårigheter själva borde välja att använda de 

alternativa verktygen i större omfattning fanns också. Klasslärare uppfattade det lite som 

konstigt eller brist på eget ansvar då de inte använde de alternativa verktyg som de erbjudits 

och att de inte använde de alternativa verktygen fullt ut för att nå högre måluppfyllelse.  

 

När de sitter och skriver ser du där att det blivit röda prickar? Vad kan det vara? 

Man tycker också att nu när de är så gamla som våra att de skulle själv som du 

och jag när vi sitter och skriver, vad har jag gjort nu? Varför är det rött? Men de 

gladligen skriver vidare ändå. 

 

Vid våra intervjuer framkom det att valet av alternativa verktyg varierade beroende på vilken 

elev som behövde det. Att ha möjlighet att välja alternativt verktyg gjorde att klasslärarna 

uppfattade att måluppfyllelsen ökade och att de kunde möta varje elevs behov. Deras 

uppfattning är att det finns alternativa verktyg som passar varje individ, några behöver t.ex. 

bildstöd, få uppläst, få repetition eller inspiration. 

 

 … vi måste lära med alla sinnen, min övertygelse är att ju fler sinnen vi har 

med oss desto bättre. 

Jag har verktyg som jag kan använda för att nå målen och sedan finns det inga 

som är alternativa, ja det finns ju många alternativ att välja mellan... 

Sammanfattande analys 

De flesta klasslärare var eniga om att alternativa verktyg kan leda till ökad måluppfyllelse för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. T.ex. anser klasslärarna att textkvalitén och textmängden 

kan öka samt att det kan hjälpa eleverna att vara förberedda inför en lektion eller ett 

arbetsområde. 

Uppfattningen att alternativa verktyg kan vara motiverande och stärka elevernas 

självförtroende fanns. Några klasslärare ansåg att tekniken i sig var motiverande och att 

eleverna tyckte om att arbeta med den som ett verktyg, medan andra uppfattade att det fanns 

elever som tyckte att detta arbetssätt var tråkigt och inte motiverande. 
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Att alternativa verktyg verkar kompenserande för elever i läs- och skrivsvårigheter var en 

vanlig uppfattning bland klasslärarna även om flera ansåg att elevers brister inte alltid kan 

kompenseras fullt ut.  

Flera klasslärare uppfattade att användandet av alternativa verktyg inte per automatik leder till 

ökad måluppfyllelse då det fortfarande krävs att eleven har en egen motor och ett driv samt att 

den mänskliga kontakten mellan elev och lärare fortfarande är otroligt viktig.  

Flera klasslärare påpekade också att det är variationen av metoder och inlärningssätt som ökar 

måluppfyllelsen och med hjälp av alternativa verktyg finns fler möjligheter att möta olika 

elevers inlärningsstilar. Vi stötte också på uppfattningen att eleverna själva behöver bli mer 

aktiva i att använda de alternativa verktyg som finns för att nå högre måluppfyllelse. 

 

Just att utgå från variationerna som finns bland eleverna i klassen och ge dem fungerande 

verktyg utifrån deras förutsättningar tyder på ett relationellt perspektiv. Uppfattningarna som 

handlar om att det finns individuella brister hos eleverna som ska kompenseras med hjälp av 

alternativa verktyg tyder däremot på ett kategoriskt perspektiv (Rosenqvist, 2007). 

Den uppfattning som tar upp yttre orsaker till att användningen av att alternativa verktyg inte 

fungerar speglar ett relationellt perspektiv, medan uppfattningar som har att göra med att det 

är eleven själv som ska ta ansvar för och se till att den använder de alternativa verktygen 

vittnar om ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson et al., 2001). 

De klasslärare som lyfter vikten av att inte glömma kontakten mellan elev och lärare och 

kommunikationen dem emellan är inne på det kommunikativa relationsinriktade perspektivet 

(Ahlberg, 2010).  

Delaktighet  
Här kommer vi beskriva klasslärarnas uppfattningar om alternativa verktyg kopplat till 

delaktighet gällande elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Specialundervisning 
Några klasslärare uppfattade att eleverna inte kan vara fullt delaktiga i klassrummet p.g.a. av 

sina läs- och skrivsvårigheter. Orsakerna de nämnde var att de behövde speciallärarstöd samt 

att det krävdes en viss läsförmåga för att kunna delta fullt ut i undervisningen. 

  

Du menar en som vi konstaterat har läs- och skrivsvårigheter och sedan 

utnyttjat… jag kanske inte är rätt person att svara där. Kanske en speciallärare är 

bättre att svara på det. 
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- Tycker du att det här systemet ni har gör att alla kan delta? 

- Ja men det kräver att du har en viss läskapacitet 

 

Uppfattningen att det var klasslärarna som upptäckte en elevs behov och bestämde vad 

eleverna skulle arbeta med hos specialläraren fanns. Uppfattningen genomsyrades av synsättet 

att det var där hos specialläraren eleven skulle få hjälp med sina svårigheter och med att 

använda de alternativa verktygen. Några lärare var själva inte insatta i det arbetet som skedde 

hos specialläraren och kunde därför inte anamma detta arbetssätt i klassrummet.  

 

Ja fast de jobbar mer med enskilda elever på speciella tider under dagen… Nej 

det är mer att den här eleven behöver hjälp med det här, eller det här ämnet är 

svårt, kan ni jobba med det här nu? Så gör de så.  

 

Så ibland kör de ju mycket hos specialläraren som de skulle kunna köra här 

också, men jag vet inte ens att de finns. 

 

En uppfattning var att vissa elever kunde använda sig av de alternativa verktygen i 

klassrummet, men om de inte var självgående med dem var det bättre att de skulle få gå till 

specialläraren för att använda dem där.  

 

Ja, det beror så på hur stor grupp man har tänker jag. Om en ska ha några 

tekniska hjälpmedel som den behöver hjälp med, då är det svårare. Men om man 

har en elev som är självgående med sina tekniska hjälpmedel så är det ju bara 

positivt. 

Alternativa verktyg i klassrummet, utpekande eller inte? 
Vissa klasslärare såg att ett hinder för att eleverna skulle vara fullt ut delaktiga i klassrummet 

var att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ofta kände sig utpekade. Många klasslärare 

uppfattade att det ibland fanns ett visst motstånd hos eleverna till att använda de alternativa 

verktygen. Det kunde vara om det var begränsad tillgång och endast elever i läs- och 

skrivsvårigheter erbjöds de alternativa verktygen. Klasslärarna uppfattade att eleverna 

skämdes för att de behövde använda andra verktyg än de övriga i klassen. 
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Hinder är väl det här också att de blir ju väldigt utpekade, jag har sex datorer 

och tre är anpassade. Då blir det ju lite så här, de tre sitter alltid vid datorn då är 

det klart att de andra fattar att de tre behöver det så. Men de är väl lite 

avundsjuka också men det är ju väldigt utpekande, det är ju negativt.  

 

Orsakerna till att eleverna kände sig utpekade uppfattade klasslärarna många gånger var 

tillgången samt tillgängligheten till datorer eller ipads. Många av klasslärarna uppfattade 

tillgängligheten som avgörande för att få eleverna i läs- och skrivsvårigheter att använda de 

alternativa verktygen. Med tillgänglighet menade klasslärarna förutom tillgång, att det ska 

vara lättanvänt och att datorerna ska finnas i klassrummen. De upplevde att bristen på 

tillgänglighet minskade delaktigheten för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

… nu skulle det passa dig Nisse att du ska lyssna på texten eller något, då står 

datorn i något rum och i ett skåp. Jaha, då var den inte laddad. Hela det där jag 

skrev tillgång och tillgänglighet, det är något som sätter käppar i hjulet. 

 

Klasslärare som nyligen fått god tillgång till datorer uppfattade tillgången som en stor orsak 

till ökad delaktighet och acceptans. De menar att genom att alla har tillgång till dator blir det 

mindre utpekande och pinsamt att använda sig av de alternativa verktygen.  

 

- Hur upplever du att eleverna upplevde det? Någon skillnad nu eller nu när det 

är en till en?1 

- Det är lättare att använda kompensatoriska hjälpmedel att man kan tycka att 

det är skämmigt annars om du förstår vad jag menar? Men en del elever tycker 

att, nä jag vill inte skriva på dator när det inte är någon annan som gör det. Det 

är utpekande. Men här nu är det ju inte det, här är det alla. 

 

Andra klasslärare uppfattade däremot inte att tillgången hade någon betydelse för huruvida 

elever i läs- och skrivsvårigheter blev utpekade eller inte. 

 

Nu ska vi ju gå in på en-till-en. Och det här antalet datorer och antalet elever 

som haft möjlighet till att få datorer har ju ökat, men det har även när det kanske 

                                                        
1 Med en till en avses en dator per elev. 
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bara var två datorer i klassen… Två elever som haft egna datorer så har det 

aldrig varit något problem. Det kanske är så att de har uttryckt någon gång att: 

Jag vill också eller Varför får hon ha och inte jag? Men man har fått förklara det 

som glasögon. En del behöver glasögon och andra behöver inte. 

 

Uppfattningen att användandet av alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter 

gjorde eleverna mindre utpekade. Klasslärarna menade att från att ha behövt en vuxen vid sin 

sida gjorde verktyget att de kunde få stöd på egen hand. 

 

Och då hade men kanske stått som vuxen då och läst för dem. Vilket vissa barn 

kanske accepterar, helt okej. Medan andra inte alls tycker att det är kul att ha 

någon. Det blir väldigt utpekande. Speciellt nu med våra I-pads så blir det inte 

utpekande. 

 

Klasslärarna menar att eleverna kompenserades för sina läs- och skrivsvårigheter och kunde 

följa med i undervisningen. Detta tack vare att de exempelvis kunde de producera egna texter 

samt lyssna på texter inom ämnena. Genom att få tillgång till samma kunskaper blev eleverna 

delaktiga i undervisningen. 

 

Jag har en genomgång och när jag gått igenom säger jag, att var det något du 

inte förstod eller behöver mer hjälp? Titta och lyssna på bloggen… Jag är 

mycket för att man ska kunna gå tillbaka och titta igen eller läsa. Här är 

föreläsningar… 

 

Uppfattningen fanns att genom att låta alla elever i klassen använda de alternativa verktygen 

släpper motståndet till att använda dessa för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Men jag tror att om du är lässvag har du ett ännu större behov att vara som alla 

andra, så jag tror det kan brista där även om de tar hem och läser… Därför 

menar jag att vi skulle behöva att alla läser med öronen en gång. 

  

En ytterligare uppfattning vi fann var att eleverna i läs- och skrivsvårigheter på ett självklart 

sätt var delaktiga i klassrumsundervisningen fullt ut med hjälp av sina alternativa verktyg, 
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utan att detta sågs som något konstigt. Att låta hela klasser använda sig av de alternativa 

verktyg var en uppfattning som många klasslärare ansåg leda till delaktighet för alla.  

 

Och då börjar det ju med de som hade läs- och skrivsvårigheter, men sen har vi 

ju använt de i helklass också. Då blir det ju mer normaliserat på något vis. Ja, 

men alla kan ju använda det här. Det blir inte utpekande att det bara är du som 

får använda det för att du inte kan utan … det blir ändå att alla kan använda det. 

Så blir det extra bra för de som har svårigheter. 

 

Det handlar mycket om ett klassrumsklimat. Att man jobbar med det aktivt från 

början. Att man är olika. Och eftersom vi startar med datorerna här så är det helt 

naturligt… pedagogiskt hjälpmedel för de här barnen. Och inge annorlunda. 

Där har vi ju det där vi behöver utvecklas på det området för att inte göra det, 

det ska inte kunna skilja sig utan där, det kan vara många som… ja. Det är för 

alla, vi behöver normalisera mer om jag säger så. Att det ska vara gynnsamt för 

alla.  

 

Några uppfattningar visade också att när elever i läs- och skrivsvårigheter använder sina 

alternativa verktyg i klassrummet upptäcker även andra elever att detta arbetssätt kan utveckla 

även deras förmågor.  

 

De är väl fler som väljer att lyssna på texterna än de som har dyslexi. De som 

har svenska som andra språk tycker det är svårt ibland och så.  

 

Dock uppfattades det som att tekniktillgången eller teknik som inte fungerade kunde utgöra 

ett hinder när de försökte använda de alternativa verktygen för hela klassen och när de ville 

öka delaktigheten för alla elever oavsett problematik. 

 

Jag frågade också då det var tänkt att vi skulle göra för hela klassen, då vi pratat 

om det tidigare, att fler får läsa så att de inte blir så utpekande och så. Så jag 

frågade hur många det var som hellre ville ha sin text uppläst och då var det 70 – 

80 % av klassen som ville det. Då föll det på hårdvara att de inte har tillräckligt 

med hörlurar och så… 
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Sammanfattande analys 
Vissa klasslärare uppfattade att elever i läs- och skrivsvårigheter i första hand skulle använda 

de alternativa verktygen hos en speciallärare och att deras läs- och skrivsvårigheter 

omöjliggjorde att de kunde delta fullt ut i klassrumsundervisningen. De som hade denna 

uppfattning sade sig ha liten kunskap om vilka verktyg eleverna använde och vilken hjälp de 

fick av dem. De såg detta som speciallärarnas uppgift. 

Några av de klasslärare som använde alternativa verktyg i större utsträckning i klassrummet 

för elever i läs och skrivsvårigheter såg det som ett hinder att vissa elever kände sig utpekade 

då det endast var de som använde dessa verktyg och att de inte ville vara annorlunda. Andra 

klasslärare bedömde att det inte var utpekande för eleverna då de istället för att behöva ha en 

vuxen vid sin sida kunde få hjälp av sitt verktyg och följa med i undervisningen med hjälp av 

det alternativa verktyget. 

 

Något som uppfattades som en möjlig väg att gå för att elever inte skulle känna sig utpekade 

var att låta alla elever i klassen använda alternativa verktyg. Detta ansågs av flera klasslärare 

inte bara gynna eleverna i läs- och skrivsvårigheter utan även de andra eleverna. Alla eleverna 

kunde hitta sätt att utveckla sina förmågor genom att använda alternativa verktyg. Viljan 

fanns hos flera klasslärare att använda de alternativa verktygen i större utsträckning för hela 

klassen, men upplevde tillgången till och den ibland bristande funktionen hos de alternativa 

verktygen som ett hinder. Men några klasslärare uppfattade inte tillgången till alternativa 

verktyg som ett krav för ökad användning av de alternativa verktygen. De hade hittat 

fungerande metoder för att öka användandet av alternativa verktyg och delaktigheten för alla 

elever i klassen. De ansåg t.ex. att genom att använda de alternativa verktygen kunde eleverna 

få tillgång till samma kunskaper. 

 

Inom de ovan nämnda uppfattningarna kan vi tydligt se olika bakomliggande 

specialpedagogiska perspektiv. De uppfattningar som menar att alternativa verktyg till stor del 

är till för elever i läs- och skrivsvårigheter och att de i första hand arbetar med dessa på ett 

annat ställe än i klassrummet visar på ett kategoriskt perspektiv. Uppfattningar som framhåller 

vikten av att använda sig av olika typer av alternativa verktyg för alla elever i klassen på ett 

naturligt sätt visar på ett relationellt perspektiv (Emanuelsson et al., 2001). Flera lärare 

uppfattade dilemmat att när alternativa verktyg skulle användas av elever i läs- och 

skrivsvårigheter, blev resultatet att eleverna kände sig utpekade och annorlunda. Detta trots att 

syftet från början var att få dem att bli mer delaktiga i klassrumsundervisningen. De lärare 
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som hade god tillgång till alternativa verktyg lyckades i större utsträckning att få elever i läs- 

och skrivsvårigheter att använda dessa. Klasslärarna uppfattade då inte att eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter kände sig utpekade. Här är det miljön som har betydelse för hur eleverna 

uppfattas känna sig, vilket visar på ett relationellt perspektiv.  

 

Vissa klasslärare uppfattade sig ha lyckats att, trots liten tillgång till alternativa verktyg, få 

elever i läs- och skrivsvårigheter att känna sig delaktiga och inte utpekade. Metoden de 

använde då var att arbeta aktivt i klassen med acceptans och förståelse för varandras olikheter 

och att detta var något naturligt. Här ser vi också att man genom att arbeta aktivt med miljön 

runt eleverna intagit ett relationellt perspektiv (Clark, Dyson & Millward, 1998). Vi kan också 

se det som att dessa klasslärare kommunicerat olika individers behov av särskilt stöd med 

omgivningen de befinner sig i. Detta skulle man då kunna se på utifrån ett kommunikativt 

relationsteoretiskt perspektiv (Ahlberg, 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metodval och forskningsansats 
Att få syn på alla nyanser av uppfattningar och på de olika sätt man kan uttrycka samma 

uppfattning var en utmaning som vi haft. Dahlgren och Johansson (2012) påtalar att det är just 

det som är den största utmaningen inom fenomenografin. En annan utmaning var att försöka 

kategorisera uppfattningarna och att dra några slutsatser av dessa.  Dahlgren och Johansson 

menar att det är viktigt att få med alla uppfattningar och att inte sortera bort någon del p.g.a. 

att det är en unik uppfattning, vilket gjort att vårt resultat innehåller många olika 

uppfattningar. Just att vi verkligen fick syn på många olika uppfattningar gör att 

fenomenografin passar bra till vår studie. 

Vi känner att vårt val av att genomföra kvalitativa intervjuer och sedan analysera dem har 

varit relevant för vår studies syfte och att vi genom detta fått syn på olika uppfattningar. 

Urval 

Vi är medvetna om att vårt urval har påverkat vårt resultat då det till stor del varit klasslärare 

som sagt sig vara intresserade av alternativa verktyg som deltagit. Trots detta har vi fått en 

stor spridning på uppfattningar. Vi kan inte låta bli att undra, hur stor spridning på 

uppfattningar och kunskaper det finns hos våra klasslärare? Vi hade eventuellt fått större 
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variation av uppfattningar om vi valt ett slumpmässigt urval, men då riskerat att missa de som 

verkligen hade kunskap om ämnet.  

Studiens kvalitét  
Vi har följt Larssons (2005) kvalitetskriterier i vår studie. Det innebär bl.a. att vi i vår studie 

har sett till att alla våra delar hänger ihop och att det är en logisk helhet mellan de olika 

delarna. När vi granskat och analyserat vårt resultat har vi tagit med det mest väsentliga vi 

hittat samtidigt som vi även tagit med uppfattningar som visar på nyanser. Studier som tar upp 

olika nyanser av uppfattningar har innebörsdsrikedom anser Larsson (2005). Då vår studie 

blivit inspirerad av en fenomenografisk ansats anser vi att alla olika uppfattningar berikar vår 

studie. Vi anser att resultatet vi kommit fram tillfört ett teoritillskott då vi fått ytterligare 

kunskaper om hur klasslärare kan uppfatta att alternativa verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan leda till ökad delaktighet och måluppfyllelse. Dessutom har studien gett 

en insyn om hur klasslärare kan uppfatta sin egen kunskap om alternativa verktyg. 

Tillförlitlighet och giltighet 
Syftet med vår studie var att beskriva klasslärares uppfattningar om alternativa verktyg för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.  I vår kvalitativa studie är det väsentliga att fånga nyanser 

och skillnader mellan uppfattningar. Holme och Solvang (1997)  beskriver problemet med när 

man försöker fånga människors olika uppfattningar och upplevelser kan validiteten bli 

lidande. Holme och Solvang menar att forskarna aldrig kan vara helt säkra på att deras egna 

uppfattningar eller tolkningar påverkar resultatet. T.ex. kan vår förförståelse av hur vi ser att 

användandet av alternativa verktyg kan verka förebyggande för elever i läs och 

skrivsvårigheter påverka vad vi anser viktigt i ett yttrande. Vi använder oss av ett relationellt 

perspektiv i vårt begrepp alternativa verktyg. Men vi använder även ett kategoriskt synsätt då 

vi i våra intervjuer frågar specifikt om elever i läs- och skrivsvårigheter.  Risken är att vi leder 

in klasslärare på detta perspektiv och att det påverkat resultatet. Vi har i så stor utsträckning 

som möjligt försökt att säkerställa att det är just klasslärares uppfattningar som tagits med i 

resultatet men vi kan inte vara helt säker på att t.ex. våra klasslärares uppfattningar färgats av 

vad de tror att vi är ute efter.  Det finns en risk i att när man intervjuar personer kring ett 

specifikt ämne, så säger de sig vara mer kunniga, intresserade eller använda sig mer av, i vårt 

fall, alternativa verktyg än man i själva verket gör (Holme & Solvang, 1997; Thornberg & 

Fejes, 2012). En risk kan vara att några av klasslärarna utgett sig för att vara mer positivt 

inställda till de alternativa verktygen än de i själva verket var. Ett sätt att minska risken för 

oreflekterade svar som speglar en uppfattning som inte den intervjuade har är enligt 
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Thornberg och Fejes (2012) att använda halvstrukturerade och tematiska intervjuer. Vi anser 

att vi genom att börja med temaområden i våra intervjuer, och sedan fördjupa oss med 

följdfrågor, lyckades fånga klasslärarnas uppfattningar på ett till större delen rättvisande sätt. 

Ibland har även uppfattningar som saknar direkta citat tagits med i resultatdelen. 

Uppfattningarna kan ha framkommit i sammanhanget eller genom att klasslärarnas 

uppfattning lyst igenom då de svarat t.ex. undvikande. Vi har sett att vårt resultat till stor del 

stämmer överens med tidigare forskning inom området. Detta anser Larsson (2005) vara ett 

tecken på god tillförlitlighet. 

Analys 
Vi valde att använda oss av Dahlgren och Fallsbergs analysmodell (Dahlgren & Johansson, 

2012). Vi är fullt medvetna om att vi, som nybörjare i att analysera fenomenografiska 

intervjuer, kan ha missat något i analysarbetet. I direkt anslutning till utfallsrummet kopplade 

vi teori, något som Dahlgren och Fallberg föreslår. Vi har till stor del följt modellen för att få 

ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Dahlgren och Fallberg påtalar att i en analys samspelar 

de olika stegen och det var något som även vi anammade i analysfasen då vi vandrade fram 

och tillbaka mellan de olika stegen. Det har ibland varit svårt att veta inom vilken av våra 

kategorier som olika uppfattningar tillhör och om de tillför något för studiens syfte. En annan 

svårighet har varit att skilja uppfattningar som handlar om måluppfyllelse från de som handlar 

om delaktighet, då dessa två kategorier ligger så nära varandra och kan vara en förutsättning 

för varandra. Vi valde ändå att skilja dessa två områden åt för att läsaren på ett tydligare sätt 

ska kunna ta del av resultatet. I våra sammanfattande analyser tar vi upp alla olika 

uppfattningar på ett övergripande sätt. Svårigheter att se inom vilka perspektiv dessa 

uppfattningar ligger inom fanns. Det fanns t.ex. uppfattningar som kunde visa på flera olika 

perspektiv beroende på hur de tolkas. Vi har dock valt att inte fördjupa oss i detta utan att göra 

det på ett översiktligt sätt. Syftet med vårt arbete var inte att analysera de olika perspektiven 

utan att få syn på uppfattningarna. 

Resultatdiskussion 

Precis som vi gick igenom i syftet så använder vi ett kategoriskt synsätt genom att benämna 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Därför genomsyras klasslärarnas uppfattningar av det 

kategoriska perspektivet, då vi i våra intervjuer för in samtalet kring denna specifika 

elevgrupp. Ahlberg (2010) tar upp att det ofta är det kategoriska perspektivet som dominerar i 

skolverksamheten. Trots att vi i våra intervjuer leder in klasslärarna i det kategoriska 

perspektivet framkommer många uppfattningar som tyder på dels ett relationellt och dels ett 
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kommunikativt relationsinriktat perspektiv hos klasslärarna. Genom att få syn på de 

bakomliggande perspektiven i klasslärarnas uppfattningar anser vi att detta ger oss en inblick i 

hur de också ser på alternativa verktyg i klassrummet. Detta kan vara viktigt för oss som 

speciallärare då vi vill påverka hur arbetet för elever i läs- och skrivsvårigheter ska utformas i 

klassrummet. Om vi har möjlighet att se klasslärarens bakomliggande perspektiv i sin 

uppfattning har vi också möjlighet att öppna upp och vidga uppfattningarna utifrån andra 

perspektiv om det gynnar våra elever. 

 

Skolan ska vara likvärdig i hela Sverige och all utbildning ska anpassas efter alla elevers olika 

förutsättningar (Skolverket, 2011). Ändå skiljer sig klasslärarnas uppfattning om vad som är 

alternativa verktyg och hur de ska användas åt rejält. Det är t.ex. stor skillnad på tillgänglighet 

ute på skolorna samt på klasslärares kunskap om alternativa verktyg. I vår studie framkom det 

att mycket av klasslärarnas kunskap kring alternativa verktyg för elever i läs- och 

skrivsvårigheter bygger på eget intresse. De flesta av våra klasslärare var rekommenderade att 

delta i vår studie just p.g.a. sitt intresse och sin kunskap. De ansågs ligga långt fram när det 

gäller användningen av alternativa verktyg. Vår studies resultat hade kunnat vara annorlunda 

om våra informanter varit slumpmässigt utvalda. Då hade deras intresse och därmed kunskap 

med största sannolikhet varit lägre. Att skolornas tillgång till alternativa verktyg samt 

klasslärares eget intresse ska spela roll i utformandet av likvärdig skola anser vi vara 

olyckligt. I vår studie framkom det att just tillgängligheten samt klasslärares kunskap har 

betydelse avseende hur elever i läs- och skrivsvårigheter använder de alternativa verktygen. 

Detta uppfattar vi även spela roll i hur användningen av alternativa verktyg ledde till ökad 

måluppfyllelse samt delaktighet. Eftersom kunskapen kring olika verktyg anses som en 

framgångsfaktor av flera forskare (Edyburn, 2013; Mac Arthur, 2009; Myrberg, 2007) kan det 

ju tyckas märkligt att lärare inte fortbildas inom detta område i större utsträckning. Eller är det 

helt enkelt så att utvecklingen inom området är så snabb att det är svårt att veta vilka verktyg 

som faktiskt är resultathöjande (Edyburn, 2013) och därmed blir det svårt att veta vad man 

ska utbilda pedagogerna i? Eller är det precis som för eleverna att de behöver längre tid på sig 

att lära ett verktyg innan de ser vinsterna med dem? Damsby (2007) menar ju att elever 

behöver cirka ett år innan de lärt sig hantera ett verktyg. Att det i svensk skola är beroende av 

om man har tur att få en klasslärare som på eget intresse skaffat sig kunskap och valt att införa 

alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter är minst sagt konstigt. Sämfors (2009) 

menar i sin forskning att om okunskap och ointresse finns hos lärarna kan resultaten utebli hos 
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eleven. Här ser vi en risk att ointresserade lärare som saknar kunskap kring de alternativa 

verktygen för elever i läs- och skrivsvårigheter hamnar i en nedåtgående spiral. Ser de inte 

resultat hos eleverna motiverar det heller inte till att lära sig mer om verktygen och lyckas 

därför heller inte med att få resultat. 

 

Förutom att kommunerna har olika förutsättningar verkar det vara väldigt olika hur 

intresserade rektorer och skolledning är att införa alternativa verktyg och säkerställa 

kompetens hos sin personal. Även vissa forskare (Bonn, 2006; Damsby, 2008; Edyburn, 

2013) beskriver i sina studier hur viktigt det är att ha en skolledning som är drivande i frågan 

om alternativa verktyg samt att det finns tillgång till alternativa verktyg. Forskarna menar 

också att kunskap och engagemang från speciallärare och rektorer är viktigt för att arbetet 

med de alternativa verktygen ska komma igång.  

 

När det gäller den stora variationen av uppfattningar om huruvida alternativa verktyg leder till 

ökad måluppfyllelse eller delaktighet för elever i läs- och skrivsvårigheter, kan vi tänka oss att 

en del av förklaringen ligger i att elever i läs- och skrivsvårigheter är en mycket heterogen 

grupp. Som vi tagit upp i vår bakgrund finns många olika anledningar till att en elev hamnar i 

läs- och skrivsvårigheter och hur dessa svårigheter yttrar sig skiljer sig också mycket åt (Catts, 

Kahmi & Adolf, 2005b; Jacobson, 2006). Det är därför viktigt att de pedagoger som arbetar i 

skolan är förtrogna med många olika alternativa verktyg för att kunna möta de olika 

svårigheterna alternativt förebygga att elever hamnar i svårigheter. Dessutom behöver de 

besitta kunskaper om vad läs- och skrivsvårigheter är och hur man bäst stöder elever som 

befinner sig i dessa svårigheter (Catts, Kahmi & Adolf, 2005b; Jacobson, 2006). Just 

variationen av verktyg och metoder lyfter Michael och Trezek (2006) också som en 

framgångsfaktor. Forskningen visade, precis som vår studie, att intresserade lärare som 

utvecklar modeller och metoder för arbetet med alternativa verktyg var en framgångsfaktor 

för att användandet av alternativa verktyg blir väl fungerade. 

 

Några av våra klasslärare var mest inriktade på ett eller ett fåtal alternativa verktyg. Vad 

händer med de elever i läs- och skrivsvårigheter som inte blir hjälpta av just de alternativa 

verktygen? Det kan också vara svårt att bedöma när det är optimalt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att börja med de olika alternativa verktygen. Forskare så som Raskind och 

Higgins (1998) menar att det kan vara en vits med att vänta med att införa alternativa verktyg 
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för att ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga istället. Denna uppfattning delades av 

några av klasslärarna och angav detta som orsak till att inte använda alternativa verktyg fullt 

ut.  Detta leder till att elevernas användande av alternativa verktyg bromsas upp, just det är 

något som Myrberg (2007) samt Mc Arthur (2009) påtalar. Här har vi hos våra klasslärare sett 

att genom att klassläraren använder alternativa verktyg för alla i klassen, t.ex. vid läsinlärning 

genom metoden ”Att skriva sig till läsning” (Trageton, 2005), så slipper man dilemmat om 

när och hur de alternativa verktygen ska införas. Frågan blir då istället när vissa elever slutar 

använda vissa alternativa verktyg.   

 

Flera forskare (Fouganthine, 2012; Groth, 2007; Myrberg, 2007) samt flera av klasslärarnas 

uppfattningar beskriver dilemmat att alternativa verktyg kan vara utpekande samtidigt som det 

kan göra eleverna mer delaktiga. Bland uppfattningarna framkom att klasslärarna har en viktig 

roll i utformandet av en accepterande klassrumsmiljön. Vi anser att för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter inte ska känna sig utpekade bör klasslärarna arbeta aktivt med värdegrunden i 

klassen. Detta för att alla elever ska känna sig trygga med de alternativa verktyg som finns att 

tillgå och att det är naturligt att olika individer har olika behov. Denna uppfattning fann vi 

även hos vissa klasslärare. 

 

När det gäller att nå ökad måluppfyllelse med hjälp av alternativa verktyg och på så sätt få ett 

högre betyg menar tidigare forskning (Jacobsson et al., 2009) att vissa alternativa verktyg kan 

minska betygsskillnaderna mellan elever med samma begåvning, fastän vissa har läs- och 

skrivsvårigheter. Denna uppfattning fann vi också hos våra klasslärare. Tillgången till samma 

kunskap menar Sämfors (2009) är den främsta orsaken till att använda alternativa verktyg. 

Något vi bör fråga oss är varför elever i läs- och skrivsvårigheter inte anses kunna få lika höga 

betyg som elever som inte befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. För elever i läs- och 

skrivsvårigheter, som genom att använda alternativa verktyg, kan kompensera sina brister fullt 

ut, ser inte vi någon orsak till betygsskillnaderna. Vi anser att det är det viktigt att 

diskussioner förs ute på skolor angående hur elever i läs- och skrivsvårigheter ska få ett betyg 

grundat på deras kunskaper, inte på deras svårigheter.  

 

Skolinspektionen (2011) kom fram till att elever i läs- och skrivsvårigheter ofta får 

anpassningar utanför klassrummet och att delaktigheten blir lidande. Nilholm (2006) lyfter 

dilemmat att om man missar att se en elevs behov finns det risk att man heller inte lyckas 
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möta dessa på ett bra sätt och därigenom kan eleven riskera att hamna i svårigheter av den 

anledningen. Vi anser därför att det är viktigt att klasslärare besitter kunskap om vilka 

svårigheter en elev kan befinna sig i samt hur du t.ex. med hjälp av alternativa verktyg kan 

åtgärda eller förebygga dessa. Ute på skolorna behövs det diskuteras hur alternativa verktyg 

kan öka måluppfyllelse samt delaktighet för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Avslutningsvis ser vi att arbetet med alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter 

kan vara framgångsrikt. För att så ska ske behövs de rätta förutsättningarna. Alla skolor ska ha 

tillgång till klasslärare med kunskaper inom både läs- och skrivsvårigheter samt alternativa 

verktyg. Alla skolor ska ha tillgång till alternativa verktyg. Vi ser att de alternativa verktygen 

med fördel kan användas av alla elever i klassrummet då det leder till ökade möjligheter till 

delaktighet och till måluppfyllelse. 

 Vidare forskning 
Efter vår studie har vi blivit intresserade av att ta reda på mer inom ämnet alternativa verktyg 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. I vår studie har det framkommit att lärarnas egna 

kunskaper, om alternativa verktyg samt om läs- och skrivsvårigheter, kan ha spelat roll för hur 

de ser på nyttan med verktygen. Vi ser därför att det finns idé att vidare undersöka vilka olika 

metoder och arbetssätt som finns i klassrummen för elever i läs- och skrivsvårigheter. En 

möjlighet skulle kunna vara att göra en crosscasestudy där man jämför två olika klassrum där 

elever med läs- och skrivsvårigheter får möta två olika metoder/arbetssätt och hur dessa olika 

metoder/arbetssätt kan påverka dessa elever. Flera forskare (Fouganthine, 2012; Groth, 2007; 

Myrberg, 2007) menar att just tillgängligheten kan vara avgörande för ökad delaktighet för 

elever i läs- och skrivsvårigheter och att motsatsen, bristen på tillgänglighet, kan minska 

elevernas vilja att använda de alternativa verktygen. Denna uppfattning fanns också hos 

klasslärarna i vår studie. I vår studie framgick dock att det fanns klasslärare som uppfattade 

att de lyckats få elever att vara delaktiga i klassrummet utan att känna sig utpekade trots att 

tillgången till alternativa verktyg var låg. Det skulle vara intressant att studera detta fenomen 

på djupet utifrån ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv för att få syn på vad i 

samspelet mellan individ och miljö som möjliggör detta. 
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor, teman 
 
Informantens Bakgrund 

Beskrivning av arbetet med alternativa verktyg 

Uppfattningar om att använda alternativa verktyg 

Påverkan av att använda alternativa verktyg 

Möjligheter och hinder med att använda alternativa verktyg 

 


