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SYFTE: Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av några pedagogers 

erfarenheter av och inställningar till alternativa verktyg, när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter med frågeställningarna: Vilken inställning har pedagoger till alternativa 

verktyg? Hur beskriver pedagoger att alternativa verktyg används när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter? På vilket sätt kan alternativa verktyg främja lärandemöjligheter när det 

gäller elever i läs- och skrivsvårigheter sett ur pedagogers perspektiv? Vilka utmaningar finns, 

enligt pedagoger, i användningen av alternativa verktyg? 

 

METOD: Studiens metod är en kvalitativ studie där åtta pedagogers erfarenheter och 

inställning har studerats genom kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade.  

 

RESULTAT: Resultatet av studien visar att åtta pedagogers inställning till alternativa verktyg 

är god och genom ökad användning och utbildning känner de sig bekväma med dessa som till 

stor del består av iPads. Alternativa verktyg bör introduceras i tidigt år i samråd med eleven 

och de flesta elever har tillgång till alternativa verktyg i skolan men inte som hemlån. 

    Elevernas texter blir bättre, motivationen och självständigheten ökar och eleverna har goda 

erfarenheter av alternativa verktyg på grund av deras mobiltelefoner stämmer väl överens med 

iPads. 

     För att minimera utmaningar på organisationsnivå som består av teknikproblem, att 

tekniken går snabbt framåt samt att användning kommer före utbildning menar pedagogerna 

att skolorna bör ha tillgång till it-stöd och att kommunen bidra till ett Skoldatatek. På 

gruppnivå upplever pedagoger att det är svårt att få till utbildning för kollegor och på 

individnivå ses användningen av otillåtna Internetsidor som en utmaning. Enligt pedagoger 

upplever elever svårigheter med olika program och de känner sig utmärkande vid användning 

av alternativa verktyg men om dessa integreras i undervisningen undanröjs hindren. 

 

SLUTSATSER: Pedagogerna som ingår i studien har god erfarenhet av och inställning till 

alternativa verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter och eleverna har, i de flesta fall, 

god tillgång till olika alternativa verktyg i skolan men inte som hemlån. Utmaningar finns 

men kan undanröjas genom att ha ett tillåtande klassrumsklimat och utbildning på 

organisations- grupp- samt individnivå. 

 

Nyckelord: alternativa verktyg (assistive technology) , kompensatoriska hjälpmedel, läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi, en-till-en, specialundervisning 
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Inledning                                                                                                                                                            
När vi pedagoger, som arbetar i skolan, möter elever är det viktigt att vi har ett 

kompensatoriskt förhållningssätt där stödåtgärder ses som ett medel för att underlätta för 

elever i läs- och skrivsvårigheter och genom detta synsätt kan elever delta i 

klassrumsaktiviteter på samma villkor som sina klasskamrater. Forskare menar för att elever i 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna delta i skolarbetet och klassrumsaktiviteter är det av stor 

vikt att ett kompensatoriskt förhållningssätt och stödåtgärder i form av alternativa verktyg 

finns tillgängliga. Som pedagog, och framöver som speciallärare, stöter jag på elever som inte 

kommer till sin rätt när det gäller att visa sina förmågor på grund av läs- och skrivsvårigheter. 

I läroplanen, Lgr-11, går det att läsa att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och Skollagen (2010:800), skriver att ett sådant stöd ska ges inom 

ramen för den grupp eleven verkar i (3 kap, 7§).  

       Alternativa verktyg, till exempel genom att lyssna på inläst material eller genom att 

använda kompensatoriska program, kan användas för att kompensera för bristande läs- och 

skrivförmåga hos elever i läs- och skrivsvårigheter och detta leder till kunskapsinhämtning för 

eleven. Forskning har visat att elever som lär sig tidigt att använda alternativa verktyg blir i 

högre grad motiverade, åstadkommer bättre resultat och deras självkänsla ökar mer än om de 

endast utsätts för färdighetsträning. För elever som tränat mycket och inte utvecklar sin 

läsning och skrivning finns det anledning att våga välja alternativa verktyg menar Damsby 

(2008) och MacArthur (2009) anser att det är viktigt att lära våra elever att använda nätet som 

kommunikationsverktyg på grund av den ökade betydelsen av Internet i dagens samhälle, där 

publicering av texter kan motivera till att skriva. 

     Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver få möjlighet att utvecklas på samma vis som 

övriga elever och det är pedagogernas uppgift att tillgodose elevernas olika behov. Med 

anledning av detta vill jag få en fördjupad bild av hur några pedagoger arbetar med elever i 

behov av alternativa verktyg i lärandesituationer för att ett lärande ska ske. 

Bakgrund 
I följande kapitel kommer jag att ta upp vad läsning och skrivning innebär, definitionen på 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt alternativa verktyg. Tidigare forskning inom ämnet 

pedagogers erfarenheter av och inställning till alternativa verktyg när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter avslutas med syfte och frågeställningar.      
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     Skolinspektionen (2011) använder begreppet elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

istället för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på grund av att denna formulering 

återfinns i specialpedagogisk teoribildning samt skolförvaltningarnas formuleringar. Jag 

kommer därför genomgående i denna studie att använda mig av begreppet i istället för med 

när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Läsning och skrivning 
Enligt Myrberg (2007) finns det tre utvecklingssteg när det gäller att utveckla läs- och 

skrivförmågan; talspråksplattformen, kodknäckarfasen samt förståelseprocessernas betydelse 

som ständigt samspelar med varandra. Talspråksplattformen utvecklas under förskoleåldern 

genom att kunskapen om bokstavstecken och eget låtsasskrivande utvecklas utan att ljud- 

teckensambandet är utvecklat. Genom att koppla ljudsystemet till teckensystemet har barnet 

kommit in i kodknäckarfasen och övergår gradvis från fonologiska strategier där avkodning 

sker mellan bokstäver och bokstavssekvenser till en fonologisk helhet och vidare till 

ortografiska strategier där orden kopplas till ett inre ortografiskt lexikon. De kodknäckare som 

är framgångsrika läser gärna och mycket och ökar genom detta sitt ordförråd, sin läshastighet 

samt sin genrekunskap. Ordavkodningsförmågan är den faktor som bäst förklarar 

framgångsrik läs- och skrivinlärning i det grundläggande stadiet. När grunden är lagd ökar 

förståelseprocesserna menar Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon (2004) och detta sker 

genom att ordförråd, bakgrundskunskap samt syntaktisk medvetenhet, det vill säga kunskapen 

om hur ord sätts samman till satser, vilka regler som finns i språket samt vilka ord som passar 

in i texten, utvecklas för att läsförståelse ska ske. 

      Det är av stor betydelse hur läsning definieras anser Kamhi och Catts (2012) och det är 

viktigt att skilja på förståelse och resonemang av en text till att innefatta avkodning och 

ordförståelse när läsning mäts och undervisas i. Medan Høien och Lundberg (2013) menar att 

man kan skilja mellan två komponenter när man tittar på läsning: avkodning och förståelse.  

Där avkodning är läsningens tekniska del där man kommer fram till vilket ord som står skrivet 

när man utnyttjar skriftspråkets kod. Detta innebär att omkodningsprocesser sker där ljudning, 

bokstavering och stavelseläsning automatiserats. För att förstå vad som står skrivet är 

automatiserad ordavkodning en nödvändig förutsättning.  Kognitiva resurser krävs av 

personen vid förståelseprocessen vilket innebär att man knyter an till tidigare erfarenheter, gör 

tolkningar och drar slutsatser. Både avkodning och förståelse behövs för att läsning ska 

komma till stånd. 
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     Förmågan att uppfatta språkljuden rätt och att därefter överföra dessa språkljud till rätt 

bokstavstecken är en förutsättning för att kunna analysera och dra rätt slutsats av språkljuden 

när man ska skriva ord, det vill säga att eleven måste vara helt säker på det tecken som ett 

visst språkljud ska översättas med (Carlström, 2010). Det finns relativt lite forskning som 

belyser skrivandet om man jämför med den läsforskning som finns och skrivforskningen har i 

huvudsak handlat om rättstavning med det enskilda ordet som utgångspunkt. Under senare års 

forskning har själva skrivprocessen uppmärksammats som även innefattar färdigheter som att 

skapa meningar, avsnitt och texter vilket leder till att skrivaren ger uttryck för sina idéer och 

tankar genom ord och meningar. Skrivning och läsning är nära förenade och integrerar och 

samverkar i den språkliga utvecklingen (Høien & Lundberg, 2013).   

 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Tunmer och Greaney (2009) beskriver hur ordavkodning och läsförståelse påverkar 

läsprocessen och att lässvårigheter av olika slag kan uppstå när det inte fungerar 

tillfredsställande. Personer som har nedsatt ordavkodningsförmåga men bra läsförståelse har 

lässvårigheter/dyslexi men personer som har bra ordavkodning och har svårt med läsförståelse 

har specifika läsförståelseproblem och en tredje grupp som har nedsatt ordavkodningsförmåga 

och har svårt med läsförståelse har denna en kombination av olika läsförståelseproblem. 

Avkodning och förståelse är nödvändiga komponenter för framgång i läsning men var och en 

av dessa leder nödvändigtvis inte till framgång. Enligt formeln: 

Läsning = Avkodning x Förståelse 

 blir resultat för läsning obefintlig om någon av de övriga komponenterna är noll (Tunmer & 

Greaney, 2009; Taube, 2007). 

     Om barn i de tidiga skolåren har specifika ordavkodningsproblem läser de mindre, 

ordförrådet utvecklas långsammare och de får sämre läsförståelse än de barn som är duktiga 

ordavkodare redan från början. De duktiga ordavkodarna får ett ortografiskt lexikon i minnet 

där ordens visuella form och särdrag kan passa direkt mot bestämda mönster av bokstäverna i 

texten och genom detta kan kognitiva resurser avsättas till att förstå och finna mening med det 

lästa (Myrberg, 2007). Avståndet mellan dessa två grupper ökar och förstärks i den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen genom skolåren och Stanovich (1986) liknar den vid en 

”Matteuseffekt” i läsförmåga vilket innebär att elever som har sämre utgångspunkt läser 

mindre och får genom detta en sämre utveckling, medan elever med bättre utgångspunkt 

utvecklar sin skriftspråkliga förmåga och får en bättre utveckling. 
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    Om en elev har svårt att särskilja på enskilda språkljud behöver denne uppmärksammas på 

hur dessa ljud skiljer sig åt menar Carlström (2010) för om språkljud- teckensamband inte är 

automatiserad belastas minnesfunktionen och då kan resultatet bli att skrivfelen ökar. 

Osäkerhet i segmentering leder ofta till att eleven har svårt att uppfatta ordningsföljden i de 

enskilda språkljuden och det visar sig när eleven skriver. Även betydelsen av hur 

bokstavstecknen skrivs är viktig för att återkopplingen ska bli så bra som möjligt. 

      Definitionen av dyslexi innebär att det är svårt att lära sig läsa trots bra undervisning, 

adekvat intelligens och goda sociala möjligheter. Elever som har betydande problem med 

fonologisk kodning och avkodning har dyslexi (Catts, Kamhi, & Adolf, 2012; Tunmer & 

Greaney, 2009) och enligt Taube (2007) brukar även detta benämnas med att elever har 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Høien och Lundbergs (2013) definition lyder ” Dyslexi är 

en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet.” (2013 s.21). Dyslexi beror på hjärnans förmåga att bearbeta språket 

fonologiskt vilket innebär att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad och de vanligaste 

tecknen på dyslexi är att personen har problem med att stava samt svårigheter med att läsa 

med flyt och förståelse (Vetenskaprådet 1:2008). 

     Elever som har dyslexi har inte i första hand problem med läsförståelsen men den 

långsamma och ansträngande ordavkodningen kan leda till att arbetsminnet belastas hårt och 

läsförståelseproblemen blir svårigheter i andra hand (Wolff, 2009; Taube, 2007). Det är 

mycket svårt att skilja på skriv- och lässvårigheter som uppkommer på grund av 

språkbiologisk svaghet och svårigheter som skapas av att en elev inte fått möjlighet att lära sig 

läsa. Dålig undervisning kan ge upphov till liknande yttring som den vid dyslexi och barn kan 

ha fonologiska problem och svårigheter med att knäcka den alfabetiska koden eftersom barnet 

fått otillräcklig eller missriktad undervisning skriver Vellutino et al. (2004). Heimdahl 

Mattsson och Roll-Pettersson (2007) anser att alla elever som upplever svårigheter med 

läsningen ska få stöd och det finns bara ett litet behov av att skilja mellan dyslexi och andra 

former av lässvårigheter.  

     Carlström (2010) skriver att det finns andra faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan 

och det är motivation, minnesfunktion, uppmärksamhet samt förmågan att uppfatta, bearbeta 

och tolka det vi hör och ser och Kamhi (2012) menar att elevers läsintresse påverkas av 

motivation, men att dessa faktorer påverkas starkt av personens läsförmåga och förståelse för 

uppgiften. Enligt Fouganthine (2012) har forskning visat att fonologiska 

bearbetningssvårigheter är detsamma vid dyslexi som vid andra lässvårigheter och det finns 
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studier med läs- och skrivsvårigheter som har visat att det innebär en förhöjd risk för 

sekundära problem som låg självkänsla, dåligt självförtroende och depression.  

    Grundläggande läs- och skrivkunnighet är inte längre tillräcklig i dagens 

multimediasamhälle utan personer behöver kunna läsa mellan raderna och är inte begränsad 

till tryckta texter utan även förståelse och produktion av en mängd olika 

kommunikationsformer krävs (Westby, 2012).   

     En övergripande term som omfattar alla svårigheter med att läsa och skriva, oavsett vad 

som är skälet menar Fälth (2013), är läs- och skrivsvårigheter. 

    Med stöd av ovanstående diskussion kommer jag att använda begreppet läs- och 

skrivsvårigheter genomgående i denna studie med undantag när författaren använder något 

annat begrepp i sin text.   

 
Alternativa verktyg  

Alternativa verktyg är ett begrepp som innefattar olika tekniska artiklar som kan underlätta 

vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och förstärka och utveckla vissa förmågor 

(Skolinspektionen, 2011).  Att i skolan använda alternativa verktyg i lärande ger stora 

möjligheter till individualisering och detta ökar möjligheten till god måluppfyllelse för elever. 

Det är inte längre möjligt att välja bort alternativa lärande situationer, för elever måste 

förberedas för framtidens utmaningar (SPSM
1
, 2011). 

      Fouganthine (2012) anser att man kan lägga i olika betydelse i begreppet kompensation 

till exempel mer undervisning för att komma ikapp eller att använda ett annorlunda 

tillvägagångssätt för att komma runt svårigheter till exempel alternativa verktyg.  

     IT och IKT
2
 är benämningen på alternativa verktyg som används idag och ordbehandling, 

talsyntes och ljudböcker är några av dessa. Ordbehandling och stavningskontroll bör användas 

när innehåll, sammanhang och struktur är genomförd för att inte fokusera på den formella 

texten. Det bidrar även till att eleven lär sig stava vissa ord korrekt (Mossige, Røskeland & 

Skaathun, 2008).  MacArthur (2009) diskuterar forskning om användning av teknik för att 

underlätta skrivandet för elever med inlärningssvårigheter. Nya former av skrivandet bland 

annat ”chatt och blogg”
3
 kan erbjuda möjligheter och utmaningar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och då öppnar ordbehandling upp möjligheter för meningsfull publicering av 

det som skrivs. För att få full nytta av ordbehandlingsfunktionen bör eleverna få tillgång till 

                                                 
1
SPSM är en förkortning av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

2
 IKT är en förkortning på informations- och kommunikationsteknik och är den del av IT som bygger på 

kommunikation mellan människor (Diaz, 2012). 
3
 Chatt är när två eller flera personer diskuterar via datornätet (ne.se 2014-04-04) och blogg är en personlig 

öppen dagbok på nätet (Diaz, 2012). 
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denna under hela skrivprocessen och då bör eleverna lära sig att skriva minst lika flytande 

med tangentbordet som för hand. 

     Talsyntes omvandlar text till tal och kan fungera som ett komplement till 

stavningskontrollen för att identifiera rättstavade ord som finns i ett felaktigt sammanhang 

(Föhrer & Magnusson 2003) och för att elever ska kunna lyssna på texter i dokument och på 

internet (Skolinspektionen, 2011). Detta innebär även att eleven blir mer självständig i att 

hämta kunskap (Damsby, 2008). Ljudböcker kan kompensera för avkodningssvårigheter och 

om de används tillsammans med en text kan de även förbättra elevens avkodningsfärdigheter 

och ge eleven större ordförråd och ökad genrekunskap (Mossige et al. 2008). 

          SPSM (2010) skriver att alternativa verktyg i lärandet ger eleven olika möjligheter och 

vägar till utveckling och inlärning. Inom skolan och övriga samhället förekommer begreppet 

kompensatoriska hjälpmedel som kan kopplas till en brist hos individen och enligt Damsby 

(2008) har benämningen alternativa verktyg börjat användas för att det ska låta mindre 

avvikande för elever som är i behov av hjälpmedel. Därför väljer jag att använda uttrycket 

alternativa verktyg i denna studie under rubrikerna Resultat och analys samt Diskussion. 

Under rubriken Tidigare forskning använder jag de begrepp som författaren använder i sin 

text. 

Tidigare forskning 
Det finns elever som fått bra intensiv undervisning i stavning men fortsätter ändå att kämpa 

med detta och dessa elever kan vara i behov av alternativa verktyg för att skapa skriftliga 

arbeten i skolan. Det är alltid viktigt att bedöma behoven hos den enskilde eleven och dessa 

elever behöver få utbildning av utbildade lärare som har kunskap om hur olika alternativa 

verktyg används. It-baserade verktyg som inte introduceras på rätt sätt förändrar inte 

elevernas lärande nämnvärt (Simmons och Carpenter, 2010). Teknik är ett verktyg som kan ha 

både positiva och negativa effekter beroende på hur bra undervisningen drar nytta av dess 

möjligheter. För att ett lärande ska ske, speciellt för elever i läs- och skrivsvårigheter, behövs 

en kombination av tekniken, hur den används i undervisningen och hur elever lär sig att 

använda den menar MacArthur (2009). 

Användning 

Tidigare erfarenheter visar att kombinationen av att nyttja alternativa verktyg tillsammans 

med att öva läs- och skrivförmågan ger de mest direkta resultaten.  Intågen av alternativa 
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verktyg som till exempel smarta telefoner
4
, läsplattor och appar

5
 bidrar till att vi kommer att 

läsa mycket mer framöver och fördelen med appar är att de kostar en bråkdel av vad 

programmen till datorer gör skriver Svensson (2013) som just nu arbetar med ett projekt där 

totalt 300 elever kommer att ingå och där man systematiskt arbetar med dessa alternativa 

verktyg i undervisningen. Resultaten är ännu inte färdiga men både elever och lärare som 

fram tills nu deltagit i studien upplever att det är givande, roligt och att motivationen ökar. 

     Skolinspektionen (2011) har gjort en kvalitetsgranskning av skolsituationen i grundskolan 

för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi där 21 verksamheter ingår och de har utgått ifrån 

bland annat intervjuer med lärare. Merparten av skolorna behöver utveckla arbetet när det 

gäller att använda alternativa verktyg som en del i den anpassade undervisningen för även om 

det finns tillgång till alternativa verktyg nyttjas de inte alltid. Lärare menar att det inte är 

vanligt att alternativa verktyg används i den ordinarie undervisningen utan främst vid något 

enstaka tillfälle i veckan utanför klassrummet hos speciallärare/specialpedagog. Lärare ger 

olika förklaring till varför alternativa verktyg sällan används och det kan bero på bristande 

tillgång, systemet uppfattas som besvärligt, att eleverna inte fått tillräcklig information och 

möjlighet att öva sig i att använda de alternativa verktygen och att läraren inte har 

kompetensen hur verktygen fungerar. Något som även framkom från lärarna var att eleverna 

inte vill använda alternativa verktyg antingen för att de upplever dem som utpekande eller för 

att de inte anser sig vara i behov av dem. Det framkommer i intervjuerna att det finns lärare 

som uttrycker att det är fusk om eleverna skulle få redovisa sina kunskaper på ett alternativt 

sätt. 

En-till-en6      

I en amerikansk studie kring allmän it-användning där varje lärare och elev fick tillgång till 

egen bärbar dator, såg forskarna inte några stora förbättrade resultat, men de kunde se att 

elevernas skrivande t.ex. mer idéer, innehåll och stil blir bättre. Även elevernas motivation, 

läxläsning och engagemang ökar och kränkningar minskar (Shapley, Sheehan, Maloney & 

Caranikas – Walker, 2011). Det som även framkom var att lärarna behöver stöd och 

kompetensutveckling för att minimera hinder. Detta innebär att det behövdes kunnig personal 

och tekniksupport tillgängliga i skolan för att lära pedagogerna att använda utrustningen inom 

sitt ämne för att genomföra nya färdigheter i klassrummet. Lärare i teknikrika klassrum 

                                                 
4
 Smarta telefoner (smartmobil) är en mobiltelefon med avancerade datorfunktioner med internetuppkoppling 

och kamera (ne.se, hämtad 2014-06-04). 
5
 App är en förkortning för applikation och är ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 

arbete (ne.se, hämtad 2014-04-04). 
6
 En-till-en anger förhållandet mellan antalet elever och antalet datorer (Fleischer, 2013). 
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organiserade undervisning som gynnar samarbete i små grupper och där lär sig eleverna av 

varandra. Ju mer bekväm alla blir med tekniken ju mer ökar användningen i klassrummet. Det 

kan ta mellan tre till fem år innan någon förbättring syns i verksamheten och då behövs 

engagerade skolledare. 

   I början av 2000-talet genomförde Conway och Amberson (2011) en studie över tre år i 31 

irländska klassrum, där alla elever fick tillgång till en egen bärbar dator. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter menar att det inte är pinsamt att använda dator med olika program eftersom 

alla elever har en egen dator. Men lärare upplever tekniska hinder vid användning av de 

bärbara datorerna i klassrummen och dessa hinder består i komplicerade nätverk, 

säkerhetsproblem vid lagring av data, transporter, egen kunskapsutveckling och färdigheter 

när det gäller it-användning.   

     Fleischer (2013) har i sin avhandling fyra olika delstudier, där en av dessa granskar 

empirisk forskning om en-till-en i skolsammanhang i vetenskapliga fackgranskade tidskrifter 

mellan 2005 och 2010, med fokus på elev- och lärarorienterade studier. Där framkommer det 

att både elever och lärare anser att datorn har en positiv effekt på hur mycket eleverna lär sig, 

till exempel ökad motivation för studier och varandras lärande och få problem rapporteras i 

förhållande till elevernas lärande. För lärarna har det inneburit en del förändringar genom att 

deras position har påverkats genom att elevernas frihet i klassrummet har ökat. Lärarna 

upplever att de agerar här och nu och ägnar mindre tid åt vad datoriseringen betyder för 

elevernas lärande. Lärarnas attityd till en-till-en beror på vilken slags pedagogik som är bäst 

för lärandet och vad det innebär. Kompetensutvecklingen är betydande och samarbete med 

föräldrar och skolbibliotek är avgörande för att lyckas på bästa sätt. Vidare framkommer det i 

avhandlingen att ett skäl till att öka en-till-en användningen är upplevelsen av frihet i form av 

arbetsmetoder samt möjliga uttryckssätt men ingen eller liten påverkan på betygen har kunnat 

visas. 

Pedagogers uppfattning om lärandemöjligheter        

Flera studier visar att lärare anser att eleverna får bättre fokus, blir mer uthålliga och mer 

självständiga när de får tillgång till alternativa verktyg (Föhrer & Magnusson, 2003; Mossige 

et al., 2008; Damsby, 2008; Damsby, 2007). 

     Damsby (2007) skriver i sin studie om kompensatoriska datorprogram, hur de bidrar med 

möjligheter till läsning och skrivning i skolan för elever med dyslexi. Studien baserar på ett 

samarbete med 15 specialpedagoger som fick i uppgift att lära sig olika program till datorn, ge 

instruktioner, att arbeta med de elever som deltog i studien samt att föra loggbok över hur de 
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arbetade. Det finns ett stort intresse bland både elever och specialpedagoger att använda 

kompensatoriska datorprogram i lärandesituationer. Det blir enklare att genomföra skriv- och 

läsuppgifter anser eleverna och lärarna uttrycker att självständigheten ökar och att eleverna 

vill skriva mer när de får tillgång till kompensatoriska datorprogram. Lärarna menar att det är 

viktigt att introducera alternativa verktyg tidigt och att det finns mycket kvar att jobba med 

innan alternativa verktyg fungerar optimalt i vardagens klassrum. Finns det ett nära samarbete 

med klassläraren ökar möjligheten att alltid få tillgång till de alternativa verktygen för eleven. 

De kunskaper specialpedagogerna fick under studien har de fört vidare till andra 

specialpedagoger, klasslärare, skolledningen, föräldrar samt IT- ansvariga. För att använda 

alternativa verktyg i undervisningen anser dessa specialpedagoger att utbildning för 

pedagoger är viktig innan eleverna introduceras, att schemaläggning sker i början av 

inledningsfasen vid arbete med alternativa verktyg samt att introduktionen bör ske med ett 

program i taget.  

       Flanagan, Bouck och Richardson (2013) har genomfört en studie i Indiana, USA, och där 

undersökt specialpedagogers uppfattning om alternativa verktyg i samband med undervisning 

i läsning med elever i individuella behov på högstadiet.  Den största effekten av att använda 

alternativa verktyg är att elevernas läskunnighet ökar och att de individuella behoven kan 

tillgodoses. Mest effektiv är användandet av alternativa verktyg när eleverna förstår hur 

verktygen gynnar dem, hur de ska användas samt hur de underlättar lärandet.   

       Lärarens inställning är av största vikt vid introduktion av alternativa verktyg menar 

Damsby (2008) vilket framkommer i hennes studie där 43 specialpedagoger/lärare deltar. 

Lärarna är eniga om att eleverna bör få tillgång till alternativa verktyg tidigt och senast innan 

de börjar på högstadiet. Vidare framkommer det att med rätt attityd, bra samverkan och tydlig 

ansvarsfördelning kommer användandet av alternativa verktyg att kunna genomföras, men för 

att få utbildning i alternativ verktyg ses bristen på tid som ett hinder. Studien visar även på att 

elevens syn på de alternativa verktyg, intresse för data och teknik påverkar om användandet 

blir framgångsrikt eller inte.  Även rektorns roll är viktig för att påvisa att alternativa verktyg 

bör användas för att inte missa kunskap som skolan förmedlar och föräldrarnas delaktighet i 

barnens skolgång är en betydelsefull framgångsfaktor. Det är bra om eleven har samma 

verktyg hemma som i skolan för då vet de hur det fungerar och risken för tekniska problem 

minimeras. 

      Lärarna ser att eleverna stärks generellt i sitt lärande vid användning av alternativa 

verktyg och framhåller att stödet ska sättas in tidigt. De upplever att eleverna kan arbeta mer 

självständigt och genom det få möjlighet att lyckas samt får ökat självförtroende. 
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Användandet av alternativa verktyg i klassrummet, menar lärare, är positivt för eleven kan 

arbeta tillsammans med klasskamrater och ofta med samma arbetsuppgifter och denna 

delaktighet upplevs positivt (SPSM, 2010). Detta framhåller även Föhrer och Magnusson 

(2003) för elever med stora läs- och skrivsvårigheter kan inte inhämta kunskap på traditionellt 

sätt och följa undervisningen i samma takt, utan arbetsinsatsen blir omänsklig. Effekten av 

traditionell stödundervisning som är inriktad mot att förbättra och utveckla bristfälliga 

förmågor genom drillövningar har börjat ifrågasättas och istället kan datorn användas som 

kompensatoriskt hjälpmedel. Då kan eleven bli bedömd efter sin förmåga istället för sin 

oförmåga.  

     Tjernberg (2013) har i sin avhandling analyserat framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande 

när elever är i läs- och skrivsvårigheter samt hur lärare utvecklar sin yrkesskicklighet. Det är 

centralt att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där olikheter ses som en tillgång anser lärarna. 

Undervisningen i de studerade klassrummen går ut på att eleverna utmanas att klara lite mer 

än de redan kan och lärarna tar tillvara de färdigheter som eleverna visar i det dagliga arbetet, 

ger återkoppling och synliggör lärandet för eleven själv. Lärarna menar att kontinuerlig 

professionell fortbildning är av största vikt men då relaterad till den egna praktiken och även 

pedagogiska samtal med kollegor och mentorskap är ett måste för att främja utvecklingen av 

lärarskicklighet. Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal (1997) skriver att avsikten med kollega-

handledning är att den enskilda läraren ska få hjälp av kollegor att göra sig medveten om och 

vidareutveckla sitt arbete och sin undervisning men även att hela gruppen ska utvecklas 

vidare. Detta arbetssätt gynnar lärargrupper som vill bryta lite mot invanda mönster och vill 

bli mer professionella i sin yrkesroll. 

Utmaning 

SPSM (2011) skriver att arbetet med it är mångsidigt samtidigt som kraven inte är så tydligt 

formulerade för pedagogernas roll. Pedagoger uppger att de har en tilltro till it men att de 

känner sig osäkra och saknar kompetens samtidigt som fortbildning och it-strategier måste 

kombineras med frekvent användning och aktiv it-användning för att ge resultat. För elever 

som är i behov av alternativa verktyg är det viktigt att hela skoldagen ses över för att eleven 

ska känna delaktighet och kunna arbeta utifrån egna förutsättningar för att ett lärande ska ske. 

     Tillgängligheten och stöd spelar en stor roll för att vilja använda alternativa verktyg bland 

lärarna. Skoldatatekens målgrupp är de pedagoger som arbetar i skolan där det finns elever i 

läs- och skrivsvårigheter och främsta styrkan i deras verksamhet är att ha en central position 
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och funktionen med ett övergripande ansvar när det gäller alternativa verktyg. Detta på grund 

av att utvecklingen går snabbt framåt och den enskilda skolan inte hinner med (SPSM, 2010).   

      Hindret som lärare lyfte fram är att alternativa verktygen är kostsamma, användbarheten 

svår och brist på utbildning och erfarenhet är betydande (Flanagan et al., 2013). 

      För att möta hinder vid användandet av alternativa verktyg är det viktigt att ansvarig lärare 

erbjuds utbildning innan utprovningen och användning sker (Damsby, 2008; Jacobson, 

Svensson & Lundberg , 2001; Valiente, 2010). Vidare menar Valiente (2010) att utan kunskap 

om när och hur man använder IKT är motivationen låg för att använda dessa verktyg i 

klassrummet av både elever och lärare och att ge skolorna datorer inte är tillräckligt för att 

öka elevernas prestationer eller för att ändra karaktären av undervisning och lärande. 

Pedagogiska förändringar kräver en helhetssyn för att IKT ska bli verklighet i skolan. De 

insatser som lärare anser det finns en hög tillförlitlighet till är när IKT- satsningar innefattar 

både teknisk stödpersonal som hjälper till med programmen och stödpersonal som klarar av 

omfattande tekniska problem. Det som visat sig mycket framgångrikt och något som lärare 

föredrar är när lärare lär av varandra vid införande av pedagogiska nyheter (Valiente, 2010). 

Enligt Damsby (2007) beskriver lärare att det finns mycket kvar att jobba med när det gäller 

organisatoriska frågor innan alternativa verktyg fungerar optimalt i klassrummet. Enligt 

lärarna är tidiga insatser av stor betydelse för genom detta lär sig eleven använda verktyget på 

ett naturligt sätt (SPSM, 2010; Mossige et al., 2008; Damsby, 2008; Damsby, 2007).  

     För att få ett lustfyllt lärande, anser Tjernberg (2013), är det viktigt att alla elever får 

möjlighet att delta i ett socialt sammanhang med arbetssätt som är tematiska och 

ämnesövergripande, där tillgången till alternativa verktyg finns för att lyckas med sitt läs- och 

skrivlärande.     

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av några pedagogers erfarenheter av och 

inställning till alternativa verktyg, när elever är i läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställning: 

 Vilken inställning har pedagoger till alternativa verktyg? 

 Hur beskriver pedagoger att alternativa verktyg används när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 På vilket sätt kan alternativa verktyg främja lärandemöjligheter när det gäller elever i 

läs- och skrivsvårigheter sett ur pedagogers perspektiv? 

 Vilka utmaningar finns, enligt pedagoger, i användningen av alternativa verktyg? 
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Metod  
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för metodvalet jag använt mig av i studien samt 

beskriva hur urval, genomförande, tillförlitlighet och giltighet samt dataanalys har gått till. 

Kapitlet avslutas med en presentation av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

betydelsen av dem för studien.  

Metodval  
Metoden jag använt mig av är en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer som är 

halvstrukturerad, det vill säga handlar om ett område där öppna frågor används (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En aspekt av den kvalitativa forskningsintervjun kan vara fokusering på 

ett bestämt teman, den är varken strikt strukturerad med standardiserade frågor eller helt utan 

direktiv, utan öppna frågor används för att närma sig forskningsämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009; Creswell, 2013). Samtalsintervjuer går att använda när intervjuaren vill veta hur 

informanter själva uppfattar sin värld och intervjuaren ska stäva mot att förstå världen som 

informanterna själva upplever den (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012). I min 

studie vill jag få en fördjupad förståelse av några pedagogers erfarenheter av och inställning 

till alternativas verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter och valde att göra enskilda 

intervjuer med åtta informanter. Fördelen med att använda intervjuer är att i 

samtalsintervjuundersökningar kan man uppmärksamma oväntade svar, följa upp dem och 

synliggöra hur ett fenomen visar sig ( Esaiasson et al.,2012; Kvale & Brinkman, 2009). 

Samtalsintervjuer och kvalitativa intervjuer stämmer väl överens med mitt sätt att genomföra 

intervjuerna.  

Urval 
Studien baseras på intervjuer med åtta pedagoger som ville delge mig sina erfarenheter av och 

inställningar till alternativa verktyg samt hur de arbetar med dessa tillsammans med elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Jag presenterade mitt problemområde muntligt redan i december 

2013 på ett speciallärar- och specialpedagogforum som finns i kommunen där intervjuerna ägt 

rum.  Detta för att väcka intresse för att delta eller delge övriga pedagoger i kommunen om 

kommande studie. I februari 2014 gjorde jag ett mail-utskick till alla pedagoger på 

kommunens server och där informerade jag om min studie och mitt intresse för att få tillgång 

till pedagoger till intervjustudien
7
. Eftersom ett krav från min sida var att pedagogerna 

använder alternativa verktyg i sin undervisning tillsammans med elever i läs- och 

skrivsvårigheter, använde jag mig av ett strategiskt urval där jag godkände mina informanter 

när jag fann sådana pedagoger som passade för att jag skulle få svar på frågeställningarna 

                                                 
7
 Missivbrev finns under rubriken Bilaga 1 
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(Trost, 2010).  All kommunikation med informanterna skedde via mail-kontakt eftersom då 

kan mottagaren läsa när det finns tid.     

     Informanterna arbetar alla i grundskolans olika stadier på fem skolor i en stor kommun och 

skolorna innefattar elever i årskurs F-6, F-9 samt 7-9. Dessa informanter är pedagoger som är; 

utbildade speciallärare, arbetar som speciallärare och specialpedagoger där specialkompetens 

finns som läs- skriv- och matematikutredare, fritidspedagoger, ämneslärare samt resurslärare. 

Genomförande  
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är bra om man gör provintervjuer för att träna på 

att intervjua, eftersom det är ett hantverk och intervjuaren utvecklas vidare genom att 

intervjua och även Creswell (2013) menar att man måste göra provintervjuer innan man kan 

anses vara en god forskare. Jag genomförde en provintervju innan själva intervjutillfället för 

att se om intervjuguiden svarade mot mina förväntningar och att jag genom denna guide 

kunde besvara mina frågeställningar.  Efter provintervjun gjordes några mindre justeringar 

genom att jag började varje område i intervjuguiden
8
 med att be informanterna berätta om 

eller beskriva sina erfarenheter och inte med en rak fråga. Även olika teman gick att urskilja 

vilket resulterade i att intervjuguiden fick dessa som underrubriker. Därefter genomfördes 

intervjuerna på pedagogernas respektive skola i ett avskilt rum som informanterna hade valt.   

      En intervjuguide är bra att använda där det finns en översikt över de ämnen som ska ingå 

och förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009) och Esaiasson et al. (2012) tillägger även 

att intervjuguiden inte måste följas fullt ut. Jag har använt mig av en intervjuguide för att 

kunna hålla mig till ämnet och kunna ställa relevanta följdfrågor. Intervjufrågorna var korta 

för jag ville att intervjusvaren skulle vara längre och ge innehållsrika svar och detta leder till 

att jag får ett rikt material att arbeta med (Trost, 2010). 

      Intervjuerna, som pågick mellan 30 – 60 minuter, spelades efter informanternas 

godkännande in, för att därefter transkriberas för att kunna struktureras i olika teman. 

Ljudupptagning leder till att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och samspelet i 

intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Trovärdighet  
I denna studie har jag försökt få en fördjupad förståelse av några pedagogers erfarenheter av 

och inställning till alternativa verktyg, när elever är i läs- och skrivsvårigheter. Det är en 

                                                 
8
 Intervjuguiden finns under rubriken Bilaga 2 
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begränsad studie med åtta deltagare som visar dessa pedagogers erfarenheter av och 

inställning till alternativa verktyg samt hur jag tolkat deras utsagor.   

      Tillförlitligheten prövas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid 

andra tillfällen och av andra forskare (Kvale och Brinkmann, 2009). De menar även att 

metodstegen ska skrivas så detaljerat som möjligt för att någon annan i princip ska kunna 

upprepa undersökningen och på så sätt bedöma resultatets tillförlitlighet.  Den intervjuguide 

jag använt mig av, med korta öppna frågor för att informanterna skulle kunna ge längre 

uttömmande svar, har bidragit till att jag har kunnat vara lyhörd och ställa relevanta 

följdfrågor under intervjuernas gång.  Genom detta har jag kunnat använda det material som 

jag fått ta del av för att besvara frågeställningarna i studien. 

     För att få giltighet i studien har jag tagit del av aktuell forskning inom området och detta 

har legat till grund för de intervjuer jag använt mig av. Som hjälp i min urvalsprocess har jag 

använt mig av informanter som inte arbetar på min skola och som själva har visat intresse för 

att delta. Det är viktigt att studien undersöker vad den påstår sig undersöka och att den 

kommer att vara beroende av en skicklig forskare som hela tiden kontrollerar, ifrågasätter och 

tolkar sina resultat på ett teoretiskt vis (Kvale och Brinkmann, 2009).  Enligt Backman (2008) 

får studien bättre precision när man definierar vad begreppen står för. Jag har definierat de 

centrala begrepp som ingår i studien för att klargöra min avsikt med studien och för att få svar 

på de frågor jag ställde. 

Dataanalys 
Jag har använt en teknik för att få en överblick över det transkriberade materialet som innebär 

att man gör en tabell med en rad och en kolumn per person som man har intervjuat och på 

detta sätt får man ett rutmönster (Trost, 2010). Detta innebar att jag fick åtta kolumner med de 

åtta informanterna och övergripande teman som rubrik och delfrågor på de olika raderna. Jag 

använde mig av överstykningspennor i olika färger i de transkriberade textdokumenten för att 

finna de övergripande teman som är; Inställning till alternativa verktyg, Användning av 

alternativa verktyg, Alternativa verktyg främjar lärandet samt Utmaningar. Detta sätt att 

strukturera upp textdokumenten gav mig en tydlig bild över vad informanterna hade 

gemensamt respektive vad som skilde dem åt. 

     För att kunna redovisa vad analysen bygger på har jag använt mig av informanternas citat 

och refererat till uttalanden och situationer som underlag för min analys och tolkning (Trost, 

2010). De citat jag valt att använda i resultatdelen förstärker texten genom att visa exempel 

från pedagogernas utsagor. Citaten är pedagogernas uttalanden och texten är min tolkning av 
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dessa som binds samman till en helhet i resultatdelen. Detta för att underlätta 

tolkningsprocessen för läsaren som därigenom får ökad förståelse för de analyser och 

tolkningar som genomförts. 

      

Etiska överväganden 

Kvalitativa forskningsintervjuare ska vara medveten om de dilemman, mångtydigheter och 

konflikter som kan uppstå under arbetets gång och etiska problem som kan finnas under hela 

intervjuundersökningen.  Konsekvenser måste bedömas i en studie både efter den skada som 

informanterna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien kan 

göra. Forskarens roll är avgörande för kvalitet och hållbarhet under arbetets gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Göransson och Nilholm (2009) menar att man får vara försiktig när man 

tolkar svaren som man får i en kvalitativ undersökning.  Det man ska vara vaksam på är att 

göra generaliseringar av ett allt för lågt deltagande av informanter. 

     Vetenskapsrådet (2002) har i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning tagit fram fyra grundkrav som jag använt mig av: 

 Informationskravet, innebar att jag informerade pedagogerna om vad intervjun skulle 

handla om genom att skicka ett informationsbrev
9
, att deltagandet var frivilligt och de 

kunde avbryta sin medverkan när de ville. 

 Samtyckeskravet, genom att pedagogerna gav sitt muntliga medgivande till att delta i 

studien och även tillät att intervjun spelades in har detta uppfyllts. 

 Konfidentialitetskravet, uppfylldes genom att jag avidentifiera kommunen, skolorna 

och pedagogerna som deltog i studien samt att råmaterialet endast har använts av mig. 

 Nyttjandekravet, uppfylls genom att materialet endast kommer att användas för detta 

forskningsändamål och deltagande pedagoger får ta del av studien. När studien är 

godkänd kommer alla ljudupptagna intervjuer att raderas och det transkriberade 

materialet att förstöras. 

Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras de analyserade intervjuerna och olika teman som framkommit, 

utifrån studiens frågeställningar. I slutet under varje rubrik kommer jag att göra en 

sammanfattning för att resultatet ska bli mer överskådligt. Detta resultat är en sammanfattning 

av informanternas åsikter, såsom jag tolkat dem. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

analys utifrån läsning och skrivning, läs- och skrivsvårigheter samt alternativa verktyg. 

                                                 
9
 Se Bilaga 1 
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Inställning till alternativa verktyg 
Pedagogerna känner sig trygga med att använda alternativa verktyg när det är datorer och 

programmen som hör till, medan iPads
10

 fortfarande är nyheter. Genom att man arbetat ett 

längre tag med datorer leder det till att man blir bekväm med sina favoriter och ju mer man 

arbetar med nyheter ju mer bekväm blir man. Utbildning leder till att pedagogerna känner sig 

trygg med iPads trots att det är en nyhet för dem, medan några anser att när tekniken krånglar 

leder det till att man känner sig otrygg. En strategi för att minimera tekniska problem med 

nyheter är att vänta och se: 

 

Jag känner mig inte så trygg med allt nytt som kommer utan då kan jag 

vänta och se hur det fungerar för andra och sedan ta till mig hur det 

används.  

 

Dessa pedagoger får utbildning i alternativa verktyg på olika sätt men framförallt genom att 

kollegor lär av varandra och att det ligger i deras eget intresse. Genom att delta i olika 

föreläsningar och kurser får de inspiration och kunskap om nyheter. Några av kommunens 

rektorer delar med sig av sina kunskaper till andra skolor genom att föreläsa där och har även 

personlig handledning med personal när det gäller alternativa verktyg. Vikten av pedagogiska 

möten i och utanför den egna skolan bidrar till kunskapsinhämtning: 

 

Vi har haft tur för han som är it har gjort lathundar åt alla här på 

skolan om hur man ska installera olika program…utan det hade det 

varit kaos. 

 

En av pedagogerna arbetar som it-pedagog inom halva sin tjänst och har genom detta stor 

möjlighet att delta i ett samarbete i kommunen. De träffas regelbundet och har då workshop
11

 

och även ett nätverk där de kan ställa frågor till övriga it-samordnare i kommunen.  Medan 

andra pedagoger har anordnat workshop som knyter an till de prioriterade mål som skolan 

har: 

 

I början på den här terminen så hade vi då Lärarnas val…då 

presenterade vi ett litet smörgåsbord… de hade med sig sina egna 

                                                 
10

 iPad är en platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner (ne.se hämtad 2014-04-04). 
11

 Workshop är en verksamhet där syftet inte är att presentera en färdig föreställning inför publik utan att 

genomföra övningar. (ne.se hämtad 2014-04-04) 
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datorer och fick hjälp att lägga in program och sen sitta och testa för 

det är enda sättet att lära sig, att testa själv. 

 

Vidare beskrivs hur en skola har involverat föräldrarna i it-användningen: 

 

I våras hade vi i stället Öppethus med workshop för föräldrarna med en 

it-station, en med mat och sömn och en med något annat och sen hade vi 

barnpassning på fritis så att föräldrarna kunde gå runt på det här och då 

hade vi korta sessioner med olika alternativa verktyg och vi lämnade 

även ut papper med föräldravänliga länkar till exempel Medairådet och 

Skolverket. 

 

Rektorn är den som har ansvaret för skolan och pedagogerna som ingår i studien uttrycker att 

rektorer är positiva och vill vidareutveckla användandet av alternativa verktyg. Prioriteringar 

måste göras menar pedagogerna men politikerna tar inte sitt ansvar: 

 

Politikerna i kommunen tar inte sitt ansvar och jag tror inte att folk förstår 

hur lite resurser det finns i skolorna i kommunen. 

 

Bristen på pengar i skolan till att investera i alternativa verktyg, visar sig genom att skolorna 

har sökt och fått bidrag från Skolverket för att vidareutveckla it-satsningen med alternativa 

verktyg som del och då har några pedagoger och ledning varit drivande krafter till detta.  

Sammanfattning av inställning till alternativa verktyg 

Teknik som inte fungerar beskrivs som en otrygghetsfaktor av pedagogerna men att ökad 

användning bidrar till att de blir mer bekväm och att de känna sig trygg, när de hanterar 

alternativa verktyg. 

     Genom att delta i olika föreläsningar, kurser och att lära av varandra i kollegiet sker en 

utveckling av lärandet bland pedagoger, där en av pedagogerna har möjlighet att delta i ett 

kommunövergripande samarbete medan några pedagoger har genomför egen utbildning för 

kollegor på skolan. 

     På en av skolorna har föräldrarna varit delaktiga genom workshop där alternativa verktyg 

visats upp och de har fått information om föräldravänliga sidor på Internet. 

     Rektorerna har huvudansvaret och då är deras intresse för att vidareutveckla användandet 

av alternativa verktyg av stor vikt och detta har visat sig genom att i skolorna har ledningen 

tillsammans med pedagoger ansökt och fått bidrag från Skolverket. Pedagogerna i studien är 
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medvetna om att prioriteringar måste göras, men menar att politikerna i kommunen inte tar 

sitt ansvar när det gäller resurser till skolan.  

 

Användning av alternativa verktyg  
På de flesta av skolorna är iPads ett vanligt förekommande alternativt verktyg som befinner 

sig i implementeringsstadiet.  Dessa används till att läsa upp text, skriva på, fota av tavlan, 

filma med samt använda program som liknar spel. Fördelarna som pedagogerna beskriver 

med iPads är att det går snabbt att starta upp och arbeta med än med datorer, men 

svårigheterna med iPads är att det är svårt att skriva på skärmen och har eleven motoriska 

svårigheter behövs tangentbord.  

     Programmet Skolstil som ljudar bokstavstecken i kombination med talsyntes och en 

skrivare är bra redskap för att komma igång med att skriva och läsa. Alternativa verktyg 

används även som träningsprogram och då kan elever använda olika matematikspel för att 

befästa kunskap beskriver några av pedagogerna som mest arbetar i de lägre åren. 

    Pedagogerna som arbetar med de äldre eleverna lyfter fram talsyntes, ljudböcker, online-

böcker samt elevernas mobiltelefoner som viktiga alternativa verktyg och detta för att göra 

texterna tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter: 

 

NO-böcker som vi använder ligger ju som ljudfiler på nätet och där kan 

var och en elev gå in och då ligger sidan där, men det krävs mycket energi 

att leta upp de här sidorna så då har vi …laddat ner dem här och lagt dem 

på en särskild hårddisk och sen har jag tagit de sidor som eleven behöver 

och dragit in filerna på en mp3…så då får de bara den text som de just nu 

behöver. 

 

Projektorer som de flesta pedagoger kan använda sig av upplevs som ett bra alternativt 

verktyg och inte bara för elever i läs- och skrivsvårigheter utan det gynnar alla elever genom 

att man kan variera sin undervisning och lägga in små filmsekvenser som förstärker det 

visuella lärandet och koncentrationen: 

 

…man tittar då mycket på UR-program…man har ju med sig allihop på 

ett annat sätt än om man bara använder boken…man kan se att det blir 

något helt annat om man tittat på storbild…vi har ju många utländska 

barn och då behövs ju bilden för att förstärka orden. 
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På skolor där pedagogerna i studien har sin arbetsplats finns ett stort utbud av alternativa 

verktyg, men det förekommer även skolor där det finns datorer med program i ett speciellt 

utrymme där eleverna kan arbeta efter särskild utredning. Eleven kan då få tillgång till ett 

skrivredskap som de kan ha med sig i klassrummet, men för närvarnade är inte något sådant 

utlånat. Det finns även några personliga elevdatorer som följer med från tidigare år och där 

lägger pedagogerna in material på hårddisken. Pedagogerna beställer online-böcker till 

eleverna som de kan använda i hemmet på grund av att det inte finns något trådlöst nätverk på 

skolan. 

     Tillgången till alternativa verktyg finns tillgänglig i klassrummet och/eller i speciella 

grupper där elever i behov kan få stöd och hjälp:  

 

Jag är i klassrummen också om det inte är att eleven ska träningsarbeta på 

något specifikt för då sätter vi oss utanför… om man vill sitta och jobba 

med Lexia eller Provia så är det ju mycket skönare att kunna ta ett krypin 

där det inte är jättemycket rörigt. 

 

Vi ska få 22 datorer på en vagn som jag kan köra in i klassrummet och 

säga att nu ska vi skriva uppsats eller nu jobbar vi med den här texten. 

  

Det finns några datorer med program i resursgruppen till exempel Trädet 

och så kan de skriva på dem också. 

 

Flera av pedagogerna förbereder eleverna innan de ska fortsätta sitt arbete i klassrummet: 

 

Vi brukar göra så att när det gäller iPads att innan de här eleverna som jag 

vet har haft behov så har vi jobbat med samma program innan vid några 

tillfällen, alltså plockat ut dem ur klassen och suttit och jobbat med 

programmet så att de förstår precis vad de ska göra och bli med 

självgående i klassrummet.  

 

De tillgängliga alternativa verktyg som finns i skolan är ett arbetsredskap som är skolbundet. 

När eleverna har haft datorer med sig från tidigare år kan de använda redskapet även i 

hemmet.  Men eleverna erbjuds tillgång till alternativa verktyg i hemmet som finns 

tillgängliga online genom bland annat att kommunen har olika avtal: 

 

Vi har några som sitter vid datorn och tränar på svenska-, engelska-  

matte-  och studieknep….fröken kommer åt alla 1:ors inloggning och då 
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kan de också göra hemma och hon kan gå in dagen efter och se om de 

gjort det, till exempel läxan. Det ligger på webben så det tycker vi är 

jätteroligt. 

 

Ofta, ofta rekommenderar vi det här Legimus …åt de här eleverna i läs- 

och skrivsvårigheter och det ligger ju inte på skolan utan det är 

föräldrarna som får följa med till biblioteket och ordna det…för där finns 

ju även inlästa läromedel. 

 

Övervägande del av pedagogerna beskriver att alla elever i läs- och skrivsvårigheter har 

tillgång till alternativa verktyg, dels iPads och dels stationära datorer i klassrummen. Flera 

pedagoger uttrycker att det är viktigt att starta med alternativa verktyg bland de yngre barnen 

för då kan de till senare. Det framkommer att övriga pedagoger i skolan är insatta i 

användandet av alternativa verktyg när elever är i läs – och skrivsvårigheter: 

 

Vi tittar på vilka elever vi stöttar upp, så de som vi stöttar upp minst är de 

i läs- och skrivsvårigheter för vi har så många lärare som är duktiga på det 

här att få till det… men det är ju klart att även eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter behöver, men någonstans har vi redan börjat arbeta in det 

här… vi har verkligen försökt sprida det här. 

 

Vidare framkommer det att vi pedagoger måste komma fram till att eleverna själva lär sig 

fråga efter alternativa verktyg när de känner att de är i behov av dem. Vi pedagoger pratar för 

lite med vad eleverna tycker om och vad de vill ha tillgång till och att det är pedagoger som 

vill att eleverna ska prov olika alternativa verktyg. 

Sammanfattning av användning av alternativa verktyg 

iPads används på de flesta skolor där pedagoger, som deltar i studien, arbetar och fördelen 

med dessa alternativa verktyg är att det går snabbare att starta upp men är svårare att skriva på 

än datorer. 

     Alternativa verktyg används dels som färdighetsträning enskilt, i liten grupp eller i 

klassrummet, och dels som kompensation för att kunna delta i klassrummet. Träningsprogram 

som liknar olika spel används för att befästa kunskaper. Att göra texter tillgängliga och att ha 

ett skrivredskap är en viktig del av användandet av alternativa verktyg och projektorer som 

finns att tillgå bidrar till att underlätta lärandet för alla elever genom att undervisningen kan 

varieras. 
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    Det förekommer att elever i läs- och skrivsvårigheter har tillgång till personliga bärbara 

datorer som de fått med sig från tidigare år och online-böcker beställs som eleven kan arbeta 

med hemifrån på grund av avsaknad av trådlöst nätverk i skolan. 

     Eleverna har tillgång till alternativ verktyg i speciella grupper och/eller i klassrummet och 

de förbereds för att kunna vara självgående i klassrumssituationer, men de alternativa 

verktygen som är tekniska, är skolbundna. Eleverna erbjuds tillgång till material som finns 

online bland annat genom kommunens olika avtal. 

     Övervägande del av elever i läs- och skrivsvårigheter har tillgång till alternativa verktyg 

och tidiga insatser är av största vikt menar pedagogerna. Det är många pedagoger ute i 

klasserna som är duktiga på att möta elever i läs- och skrivsvårigheter men pedagoger behöver 

bli bättre på att involvera eleverna i att se sina behov av alternativa verktyg. 

 

Alternativa verktyg främjar lärandet 
Pedagogerna anser att eleverna i läs- och skrivsvårigheter lär sig mer när de får tillgång till 

alternativa verktyg och framförallt när det gäller skrivarbete där eleverna har bättre ork att 

redigera sina texter. Ett viktigt sätt att arbeta med skrivredskap och talsyntes är att elevernas 

texter blir utbyggd på ett bättre sätt genom att de skriver texten och därefter lyssnar på den 

med talsyntes och kan då själva redigera och omarbeta den:  

 

Då sitter eleven på datorn och skriver och kan få det uppläst och får 

lyssna på det man skrivit och för många blir det bättre och de skriver mer 

och det går lättare för annars kan man inte prestera någonting. 

 

Att lyssna på inläst text är till stor hjälp för eleverna anser pedagogerna, men det är en 

träningssak för att bli bekväm med detta arbetssätt. Några av pedagogerna menar att det bästa 

sättet att ta till sig text är när det sker i ett samspel med pedagog där det ingår en dialog i 

arbetet och att alternativa verktyg kan ses som ett komplement: 

 

När de lyssnar lär de sig naturligtvis men om en lärare läser upp texten så 

kanske de lär sig ännu bättre för då kanske det även förs en dialog om det 

lästa och det kanske inte förekommer om eleven sitter ensam så 

alternativa verktyg ersätter inte läraren utan är ett komplement. 
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En viktig del av lärandet som gynnas av att arbeta med alternativa verktyg är tillgången till 

Internet, vilket medför att eleverna hittar fler och mer avancerade sökmotorer och viktiga 

diskussioner förs som innebär att källkritik lyfts fram.  

     När alternativa verktyg ska delas ut till elever i läs- och skrivsvårigheter sker det i 

samförstånd mellan vissa av studiens pedagoger, arbetslaget och klasslärare. Det är några av 

pedagogerna i studien som utbildar eleverna och lämnar därefter över ansvaret till de 

pedagoger som arbetar med eleven: 

 

Jag har en flicka i 3:an som har läs och skrivsvårigheter och grav sådan 

och hon har fått en iPad, men då har jag gjort så att jag har gått igenom 

iPaden med eleven hur de ska jobba med den och sen får ju klassläraren ta 

över ansvaret så att eleven kan ha den i skolan när de känner att de 

behöver. 

 

Pedagogerna anser att elevernas motivation och självständighet ökar och att arbetet blir mer 

lustfyllt, vilket gör att eleverna blir mer mottagliga och utvecklar sitt lärande: 

 

…han sitter ju gärna med den där och då sitter han koncentrerat och 

jobbar…men då kan han komma på något som han vill träna på och då 

kommer han och vill att vi ska ta hem något som han hittat och så tittar vi 

tillsammans på det och kanske köper en utökad version… för han är 

intresserad och tycker att det är kul. 

 

Vissa elever är inte intresserade och det är inte alltid lätt att motivera till att använda 

alternativa verktyg och en pedagog nämner att eleven måste bli medveten om sina behov: 

 

…för har de läs- och skrivsvårigheter så är ju datorn de kommer att 

använda eller iPaden eller vad det nu är…men det är inte alltid lätt att få 

dem motiverade…jag tror att eleven måste äga det själv… måste göra det 

till sin egen.  

 

Flera av pedagogerna uttrycker att föräldrarna är nöjda när barnen får tillgång till alternativa 

verktyg: 

 

Framförallt så är ju föräldrarna väldigt nöjda. 
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Elevernas erfarenheter av alternativa verktyg är god och många gånger vet de mer om 

tekniken än pedagogerna i studien. Eleverna är respektlösa och provar allt för detta är deras 

värld och detta beror på att de flesta elever har mobiltelefoner som liknar funktion som finns i 

iPad. Men pedagogerna måste finnas där för att vidareutveckla elevernas kunskaper när det 

gäller att skriva dokument och faktasökning med ett källkritiskt tänkande: 

 

De ligger långt före oss lärare. Det är ju ingen som inte hört talas om en 

iPad, men jag tror inte kunskaperna om rättstavning, faktasök och det 

källkritiska tänkandet finns. 

Sammanfattning av alternativa verktyg främjar lärandet 

Alternativa verktyg som används för att redigera text är av stor vikt och tillsammans med 

talsyntes anser pedagogerna att eleverna förmår redigera sina texter och texterna blir bättre 

och genom detta sker ett lärande. 

      För att tillgodo göra sig texter krävs att eleven tränar på att lyssna på uppläst text och flera 

pedagoger menar att ett samspel mellan elev och pedagog där dialogen står i centrum är det 

bästa sättet och att alternativa verktyg är ett komplement i undervisningen. 

     Internet medför att eleverna använder mer avancerade sökmotorer där källkritiken blir en 

viktig del i lärandet. 

     De flesta av studiens pedagoger, arbetslag och klasslärare är involverade när en elev är i 

behov av att få tillgång till alternativa verktyg och de flesta av pedagogerna i studien är de 

som utbildar eleverna. 

      I de flesta fall ökar elevernas motivation och självständighet, men inte alltid och därför är 

det viktigt att eleverna blir medvetna om sitt sätt att lära, och föräldrarna är nöjda när barnet 

får tillgång till alternativa verktyg.  

      Elevernas erfarenheter av alternativa verktyg är god på grund av att funktionen i iPads är 

liknande de som finns i elevernas mobiltelefoner och pedagogernas roll är att vidareutveckla 

elevernas kunskaper till att innefatta dokumentskrivande, faktasökning samt att ha ett 

källkritiskt tänkande. 

Utmaningar  
På organisationsnivå framkommer det att problem med tekniken är en utmaning och denna 

uppfattning delas av alla pedagoger i studien och den kan bestå av nätproblem, uteblivet 

trådlöst nätverk, tekniken kommer före utbildningen, pedagoger hinner inte lära sig de 
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alternativa verktygen innan berörda ska ta del av dem samt att teknisk utrustning snabbt blir 

omodern innan pedagoger hinner bli bekväm med verktygen: 

 

Vi hade inte trådlöst nätverk utan vi har ju haft sladd och då finns det inte 

i varje klassrum…och inte i grupprummen heller. Så vi har suttit med 

swichar som har gått sönder och det har varit ett elände, så fruktansvärt 

tungjobbat så därför har det ju blivit att man hittat på egna icke it-

lösningar som funkar varje dag. 

 

Vi köpte en anslutningssladd och så blev den omodern så det går ju fort 

allting så det är svårt att hinna med…det går ju så fort när man bestämmer 

sig för en grej och köper den och så är den redan omodern innan den 

hinner komma och innan man har hunnit lärt sig den. 

 

Pedagogerna inser behovet av att ett tekniskt stöd måste finnas på skolan för att de alternativa 

verktygen ska fungera och framhåller en it-samordnare som en viktig insats. Pedagogerna vill 

alla lära sig mer och ett av önskemålen som framkommer är tillgången till ett Skoldatatek som 

anses vara en viktig del av kommunens bidrag till att alternativa verktyg ska bli ett levande 

verktyg för pedagoger, elever och föräldrar. 

 

Man behöver verkligen en it-samordnare för att få saker att fungera, man 

behöver verkligen någon som kan det tekniska. 

 

Sen så sitter man där på skolan och införskaffar verktyg och man vet inte 

vad man ska köpa och så köper man fel verktyg. För ett Skoldatatek 

skulle göra det mer effektivt att lära sig och använda verktygen. 

 

Utmaningar som förekommer på gruppnivå är att få till utbildning för övriga kollegor där man 

använder studiedagar och kortare tillfällen som ska tillvaratas. De alternativa verktygen ska 

ses som ett komplement till övrig undervisning och det krävs ett nytt sätt att tänka: 

 

Jag kan tycka att det är kul men trögt här…jag säger att nu kör vi 30 

minuter på eftermiddagen och så kommer det bara fem stycken lärare och 

då blir man sur för alla tjatar om att de vill ha datorer, iPads och 

projektorer i klassrummen…de tror att tekniken löser allt och då tänker 

jag att hur har du tänkt att  använda dem? 
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Att få lärarna att inse att det här är ett verktyg och det kan man verkligen 

använda och här känns det som om i det arbetslaget som jag är i att man 

börjar se, man börjar få öppna upp och se att datorn kan vara riktigt bra 

och även iPaden. Man kan lära sig liknande saker fast på olika sätt och det 

ena utesluter inte det andra, det hör ihop. 

 

…för det är ett nytt sätt att tänka när man ska undervisa och använda 

tekniska prylar på ett nytt sätt. 

 

När pedagogerna talar om alternativa verktyg på individnivå berör flera av dem farhågor inför 

användandet av Internet på ett negativt sätt där eleverna tittar på sidor som inte ingår i 

undervisningen. 

      Pedagogerna beskriver svårigheter med olika program som används som alternativa 

verktyg till exempel svårighet att lyssna till rösten i talsyntesen, rättstavningsprogram som tar 

lång tid och är krävande att arbeta med samt skillnaden mellan skrivprogram som finns i 

skolan och i hemmet vilket försvårar överföringen av text. 

     Några av pedagogerna anser att det finns elever som upplever att de blir utmärkande om de 

använder alternativa verktyg i klassrummet därför är det viktigt att få in dessa som en naturlig 

del i undervisningen, medan en pedagog säger att på den skola som hon jobbar är det status att 

ha tillgång till egen bärbar dator eller iPad: 

 

När man går i 5:an eller 6.an då är det inte ”normalt” att använda utan de 

som sitter med det här har någonting och då blir man lite utmärkande i 

klassen och då tar man inte hjälp utan man kämpar på ändå, man vill inte 

sitta. Därför tror jag jättemycket på om man får in det då i hela 

undervisningen och då kan ju, att lyssna på sin mobil vara ett sätt för då 

vet ju ingen vad du lyssnar på, om du lyssnar på musik eller på text. 

 

När vi haft elever förut som har haft bärbara datorer och så går det kanske 

en vecka och så sen så är det drygt dels så vill de inte utmärka sig och 

dels så är det lite jobbigt att ta med den där datorn så då ligger den inlåst i 

skåpet.     

 

 Sammanfattning av utmaningar 

Utmaningen på organisationsnivå är problem med tekniken som består av bristen på trådlöst 

nätverk, problem med nätet samt att tekniken kommer innan utbildningen. Utvecklingen går 

snabbt framåt vilket leder till att pedagogerna inte hinner bli bekväm med alternativa verktyg. 
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Detta leder till att skolorna är i behov av tekniskt stöd som till exempel en it-samordnare i den 

egna skolan men även ett Skoldatatek i kommunen för att alternativa verktyg ska bli ett 

levande verktyg för pedagoger, elever och föräldrar. 

     På gruppnivå upplevs utmaningen bestå i att få till utbildning på alternativa verktyg till 

kollegor på skolan som sker på studiedagar och vid kortare tillfällen under arbetsdagen. För 

alternativa verktyg ses som ett komplement till övrig undervisning, där ett nytt sätt att tänka 

krävs. 

     Utmaningen som finns på individnivå är pedagogernas farhågor med elevernas 

Internetanvändning av sidor som inte ingår i undervisningen. Elevernas svårigheter med 

användandet av olika program som till exempel rösten till talsyntesen, tidskrävande 

rättstavningsprogram samt olika skrivprogram i skolan och i hemmet som inte är kompatibla 

med varandra och detta upplevs som en utmaning att bemästra för pedagogerna. Några av 

pedagogerna menar att elever kan känna sig utmärkande vid användning av alternativa 

verktyg i klassrummet men detta kan åtgärdas genom att ta in dessa som en del i 

undervisningen. Medan en pedagog säger att i hennes skola är det status att ha tillgång till 

egen bärbar dator eller iPad. 

Sammanfattande analys 
För att få en fördjupad förståelse av några pedagogers erfarenheter av och inställning till 

alternativa verktyg, när elever är i läs- och skrivsvårigheter, följer här en sammanfattande 

analys med begreppen läsning och skrivning, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt 

alternativa verktyg, som redskap. 

     Under intervjuer med pedagogerna framkommer en positiv inställning till och användning 

av alternativa verktyg i skolorna där de arbetar, när tillgång finns. Detta beror på att eleverna i 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna delta i klassrumsaktiviteter och få möjlighet att visa sina 

förmågor på ett individuellt sätt. Enligt Fouganthine (2012) kan man lägga in olika betydelse i 

begreppet kompensation till exempel mer undervisning för att komma ikapp eller att använda 

ett annorlunda tillvägagångssätt för att komma runt svårigheter och då använda alternativa 

verktyg. Pedagogerna i studien uttrycker att det är viktigt att alla elever får samma möjligheter 

och ser därför alternativa verktyg som ett redskap för att tillgodogöra sig den undervisning 

som bedrivs. Damsby (2008) menar att begreppet alternativa verktyg bör användas i stället för 

kompensatoriska hjälpmedel för att det ska låta mindre avvikande för elever som är i behov. 

      Det är viktigt att elever blir förtrogna med olika alternativa verktyg i tidiga år när de ska 

komma igång med att skriva och läsa påpekar flera pedagoger. Själva skrivprocessen 
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innefattar färdigheter som att skapa mening, avsnitt och texter vilket leder till att skrivaren ger 

uttryck för sina idéer och sina tankar genom ord och meningar påpekar Høien och Lundberg 

(2013). För de kodknäckare som är framgångsrika läser gärna och mycket och ökar genom 

detta sitt ordförråd, sin läshastighet samt sin genrekunskap medan elever som har 

ordavkodningsproblem läser mindre, ordförrådet utvecklas långsammare och de får sämre 

läsförståelse anser Myrberg (2007) och detta beskriver Stanovich (1986) som en 

”Matteuseffekt” där avståndet mellan dessa grupper ökar och förstärks genom skolåren. 

     Elevernas motivation och självständighet leder till att de blir mer intresserade av sitt 

lärande då skriftliga arbeten och att ta till sig text samt ett källkritiskt tänkande utvecklas, när 

de har tillgång till alternativa verktyg uttrycker pedagoger. Motivation, minnesfunktion och 

uppmärksamhet är faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan (Carlström, 2010) och elever 

blir mer självständig i att hämta kunskap när de har tillgång till alternativa verktyg (Damsby, 

2008). Pedagogerna anser att det även finns omotiverade elever och dessa behöver bli mer 

medvetna om sitt sätt att lära. Dessa elever kanske känner sig utmärkande och då är det av 

största vikt att få in alternativa verktyg som en del i den ordinarie undervisningen. Dålig 

undervisning som innebär otillräcklig eller missriktad undervisning kan ge upphov till 

liknande yttringar som den vid dyslexi (jfr Vellutino et al., 2004). 

     En kombination av alternativa verktyg och dialog med pedagog ses som en 

framgångsfaktor av flera pedagoger när elever ska utveckla sin läsförståelse. Arbetar eleven 

enbart med att använda talsyntesen för att ta till sig text går eleven miste om dialogen där en 

fördjupning av förståelsen tillkommer. Avkodning och förståelse är nödvändiga komponenter 

för framgång i läsning men resultatet blir obefintligt om någon av dessa komponenter är noll 

 (Tunmer & Greaney, 2009; Taube, 2007). 

     Alternativa verktyg i lärandet ger elever olika möjligheter och vägar till utveckling och 

inlärning (SPSM, 2010) men avsaknaden av tillgången till hemlån är en britsvara i skolorna 

som enligt mig bidrar till en skillnad i tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Elever i hem där alternativa verktyg finns att tillgå får bättre förutsättningar än elever i hem 

där tillgången till alternativa verktyg är mindre och enligt pedagogerna visar sig föräldrarna 

nöjda när deras barn får tillgång till alternativa verktyg och föräldrarnas delaktighet är en 

framgångsfaktor enligt Damsby (2008).   

     Elevernas erfarenheter av alternativa verktyg upplever dessa pedagoger som god på grund 

av att iPads, som används mest av de deltagande informanterna, har liknande funktioner som 

elevernas mobiltelefoner men att eleverna behöver utbildas i faktasök, rättstavning och 

källkritiskt tänkande. I dagens multimediasamhälle behöver personer kunna läsa mellan 
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raderna och inte bara vara begränsade till tryckta texter. Personer behöver även ha förståelse 

för och produktion av en mängd olika kommunikationsformer anser Westby (2012) och ”chatt 

och blogg” erbjuder möjligheter och utmaningar för elever i läs- och skrivsvårigheter 

(MacArthur, 2009). Det är inte längre möjligt att välja bort alternativa lärande situationer, för 

elever måste förberedas för framtida utmaningar (SPSM, 2011). 

Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras med utgångspunkt i syftet och frågeställningar 

med stöd av tidigare forskning och resultatet av intervjuerna. Metoden kommer att diskuteras 

samt avslutande reflektioner återfinns här.       

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av några pedagogers erfarenheter av och 

inställning till alternativa verktyg, när elever är i läs- och skrivsvårigheter. Frågeställningarna 

är: Vilken inställning har pedagoger till alternativa verktyg? Hur beskriver pedagoger att 

alternativa verktyg används när elever är i läs- och skrivsvårigheter? På vilket sätt kan 

alternativa verktyg främja lärandemöjligheter när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter 

sett ur pedagogers perspektiv? Vilka utmaningar finns, enligt pedagoger, i användningen av 

alternativa verktyg? 

Inställning och utbildning 

Inställningen är viktig för att se fördelar med alternativa verktyg och att tekniken inte fungerar 

är en bidragande otrygghetsfaktor men en ökad användning och utbildning bidrar till att 

pedagoger i studien känner sig trygg och med detta blir inställningen mer positiv. Shapley et 

al. (2011) menar att lärarna behöver stöd och kompetensutveckling och ju mer bekväm alla 

blir med tekniken ju mer ökar användningen i klassrummet och ett samarbete med föräldrar är 

avgörande för att lyckas på bästa sätt (Fleischer, 2013; Damsby, 2008). På en av skolorna i 

studien har föräldrarna varit delaktiga genom att delta i workshop där alternativa verktyg 

visats upp.  Ett vanligt sätt för att få utbildning enligt flera författare (Damsby, 2007; 

Tjernberg, 2013; Lauvås et al.1997; Valiente, 2010) är att kollegor delar med sig av sina 

kunskaper till varandra och detta är det vanligaste sättet att få tillgång till utbildning i studien. 

Kommunen och skolledare behöver erbjuda pedagoger fortlöpande utbildning med 

genomgående röd tråd för att få en långsiktig utveckling av pedagogernas kunskaper och 

användande av alternativa verktyg som en integrerad del i undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 
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     Enligt pedagogerna är rektorernas intresse stort för att vidareutveckla användandet av 

alternativa verktyg och enligt Shapley et al. (2011) och Damsby (2008) behövs engagerade 

skolledare för att en utveckling ska ske. Pedagogerna är medvetna om att prioriteringar måste 

göras men att de högst ansvariga politikerna inte tar sitt ansvar när det gäller resurser till 

skolan. Flera av skolorna som ingår i studien har sökt och fått bidrag från Skolverket vilket 

leder till ökad tillgång till alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter och det är 

främst iPads som köpts in och programmen till dessa är betydligt billigare i inköp än program 

till datorer. Detta innebär att skolor som har ambitiösa skolledare och pedagoger får större 

tillgång till alternativa verktyg än skolor som enbart använder de resurser som tilldelas av 

kommunen. Kommunens bidrag till skolan räcker inte till att följa med i utvecklingen av 

alternativa verktyg som gynnar elever i behov. Lärarna som ingår i Flanagan et al. (2013) 

studie menar att alternativa verktygen är kostsamma, men Svensson (2013) anser att fördelen 

med appar är att de kostar en bråkdel av vad programmen till datorer gör.    

Pedagogers och elevers användningsområden av alternativa verktyg 

Övervägande del av pedagoger som ingår i studien ser fördelar med iPads på grund av att de 

går snabbare att starta upp men är svårare att skriva på än datorer. Intågen av alternativa 

verktyg som till exempel smarta telefoner, läsplattor och appar bidrar till att vi kommer att 

läsa mycket mer framöver (Svensson, 2013). För att tillgodose olikheter hos eleverna behövs 

en kombination av datorer och iPads i undervisningen för användandet sker på olika sätt; 

ibland ska eleven skriva en text och då kan dators tangentbord vara att föredra och ibland sker 

enbart informationssökning och då kan iPads snabba start vara bättre att använda.  

     Något som visats i tidigare forskning är att alternativa verktyg resulterar i att elever kan 

arbeta i klassrummet med samma arbetsuppgifter som övriga elever och detta leder till ökad 

delaktighet och att kunna arbeta utifrån egna förutsättningar och behov (Föhrer & Magnusson, 

2003; SPSM, 2010; SPSM, 2011). Det bekräftas i min studie av pedagogerna som uttrycker 

att alternativa verktyg används både som kompensation för att eleverna ska kunna delta i 

klassrumsundervisningen och som färdighetsträning för att befästa kunskaper i klassrummet, i 

liten grupp och enskilt.  Medan Skolinspektionens (2011) studie kommer fram till att det inte 

är vanligt att alternativa verktyg används i den ordinarie undervisningen utan främst någon 

gång i veckan utanför klassrummet hos speciallärare/specialpedagog. Pedagogerna i studien 

använder alternativa verktyg i flera miljöer där färdighetsträning ingår i ett pedagogiskt 

sammanhang eftersom det finns situationer där eleven behöver arbeta en-mot-en för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och även senare i klassrumssituationer kunna använda 
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alternativa verktyg i sitt sätt att lära. Man har i skolan och övriga samhället gått från att 

använda begreppet kompensatoriska hjälpmedel till alternativa verktyg för att synliggöra 

svårigheterna som uppkommer beroende på i vilken miljö eleven befinner sig i. Det är inte 

eleven som bär svårigheterna och ska kompenseras utan det är miljön som utgör olika hinder 

och dessa hinder behöver undanröjas och detta sker med hjälp av alternativa verktyg. 

     Att göra texter tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter beskriver pedagoger som 

en viktig del av användandet av alternativa verktyg samt att använda det som ett skrivredskap. 

Tillgången till projektorer bidrar till att underlätta lärandet för alla elever genom att 

undervisningen kan varieras. SPSM (2010) skriver att alternativa verktyg i lärandet ger eleven 

olika möjligheter och vägar till utveckling och inlärning. Talsyntes omvandlar text till tal och 

bidrar till att elever kan lyssna på texter i dokument och på Internet (Föhrer & Magnusson, 

2003; Skolinspektionen, 2011) och ljudböcker kan kompensera för avkodningssvårigheter 

(Mossige et al. 2008). Något som saknas i pedagogernas utsagor är användandet av alternativa 

verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter i kombination med matematikinlärning och 

svårigheter som kan framträda där. Det som framkommer är att eleverna arbetar med olika 

träningsprogram som liknar spel för att befästa matematikkunskap. Har pedagoger prövat på 

olika material till exempel matematikböcker online, men upplever att de utgör ett hinder vid 

inlärning och genom detta uteslutit det för eleverna? Hur löser pedagoger i studien det när 

elever arbetar med problemlösning i matematik? Läs- och skrivsvårigheter kopplas i huvudsak 

av pedagogerna till längre texter som förekommer i olika ämnen. 

     Några av pedagogerna som ingår i studien beskriver att de har små resurser när det gäller 

alternativa verktyg och Skolinspektionen (2011) menar att bristen på tillgång kan vara en 

förklaring till att de sällan används. Det pedagoger beskriver är att resurserna ser olika ut i 

olika skolor i samma kommun och detta kan leda till att föräldrar gör skolval efter tillgången 

på resurser. 

    De flesta alternativa verktyg som finns i skolorna är inte till för hemlån men Damsby 

(2008) anser att eleven bör ha tillgång till samma verktyg hemma som i skolan för att 

eliminera problem som kan vara att eleven inte vet hur det fungerar eller tekniska svårigheter. 

Men kommunen kompenserar en del av detta genom att olika avtal finns där elever kan få 

tillgång till nätbaserat material att använda i hemmet. Elevernas tillgång till nätbaserat 

material förutsätter att det finns ett nätverk i hemmet. Fördelen med att ha personliga 

alternativa verktyg både i skolan och för hemlån är att verktyget är inställt för den enskilde 

eleven med de program som denne är i behov av för tillfället. Används ett stationärt 

alternativt verktyg eller ett skolbundet som inte är personligt behöver inställningar göras vid 
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varje tillfälle och detta leder till ökade svårigheter för den enskilde eleven och är 

tidskrävande.  

     De flesta av pedagogerna i studien anser att alla elever i läs- och skrivsvårigheter har 

tillgång till alternativa verktyg och att tidiga insatser är viktig och enligt flera forskare bör 

eleverna få tillgång till dessa tidigt för att lära sig använda verktyget på ett naturligt sätt. 

Tidiga insatser är av största vikt för att eleverna inte ska hinna misslyckas i så stor grad och 

avståndet till andra elever inta ska bli så stort. Damsby (2007) menar att om det finns ett nära 

samarbete mellan specialpedagog och klassläraren ökar möjligheten för att få tillgång till 

alternativa verktyg och pedagoger i studien uttrycker att det finns många lärare ute i klasserna 

som är duktiga på att möta elever i läs- och skrivsvårigheter. Genom att utbilda kollegor i 

användandet av alternativa verktyg har kunskaper spridits och detta innebär att eleverna får 

tillgång till alternativa verktyg i större utsträckning.  Även elevernas förbereds för att bli 

självgående i klassrummet beskriver flera pedagoger och detta är en framgångsfaktor för att 

lyckas i skolarbetet.  

    Pedagogerna upplever att vi lärare vill att eleverna ska prova olika alternativa verktyg utan 

att rådfråga dem och Flanagan et al. (2013) anser att mest effektiv var användandet av 

alternativa verktyg när eleverna förstod hur verktygen fungerade, hur de skulle använda dem 

samt hur de underlättade lärandet. Svårigheter som jag ser för eleven är att veta vilka 

alternativa verktyg som finns att få tillgång till. Något som förevisas vid ett tillfälle för eleven 

kanske inte passar just då utan behöver visas vid flera tillfällen för att få eleven intresserad. 

Då är det av största vikt att undervisande pedagoger vet vad som finns att tillgå i olika 

situationer.  

Lärandet 

Alternativa verktyg som används av pedagoger och elever i studien bidrar till att texter 

redigeras och kan användas tillsammans med talsyntes och detta leder till att texterna blir mer 

utbyggda och ett lärande sker. Shapley et al. (2011) skriver att man kan se att elevernas 

skrivande med mer idéer, innehåll och stil blev bättre och de ville skriva mer (Damsby, 2007) 

samt att elevernas läskunnighet ökar (Flangan et al. 2013). Eleverna behöver träna på att 

lyssna på uppläst text och flera pedagoger menar att dialogen bör vara i centrum och att 

alternativa verktyg är ett komplement till detta. Att lämna eleverna ensam med alternativa 

verktyg skulle vara förödande för lärande och utveckling sker i samspel med andra. 

     Något som framkommit i tidigare forskning är att grundläggande läs- och skrivkunnighet 

inte är tillräcklig i dagens multimediasamhälle utan man behöver kunna läsa mellan raderna 
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och inte vara begränsad till tryckt text utan även förståelsen och produktion av en mängd olika 

kommunikationsformer är av stor vikt (Westby, 2012). Det bekräftas av pedagogerna i min 

studie då Internet ses som en tillgång när eleverna använder avancerade sökmotorer där 

källkritiskt tänkande blir en viktig del av lärandet. Då ställs höga krav på elever i läs- och 

skrivsvårigheter genom att man ska kunna manövrera mellan olika sidor och hitta relevant 

information och söka efter kunskap på djupet och inte bara göra ytliga sökningar.    

    Det är pedagoger som står eleverna närmast, som är involverade när det finns behov för 

eleven av att få tillgång till alternativa verktyg och de flesta av pedagogerna i studien är de 

som utbildar eleverna. Detta för att eleverna behöver få utbildning av utbildade pedagoger 

som har kunskap om hur alternativa verktyg används för om dessa inte introduceras på rätt 

sätt förändrar inte elevernas lärande nämnvärt (Simmons & Carpenter, 2010). Pedagogerna i 

studien menar att eleverna lär sig när de får tillgång till alternativa verktyg men enligt 

Fleischer (2013) och Shapley et al. (2011) har en-till-en satsningar inom skolan inte visat på 

några stora förbättrade resultat eller påverkat betygen i någon större utsträckning. Denna 

forskning bygger på alla elever i undersökningen och inte bara på dem i läs- och 

skrivsvårigheter. Hur ska elever i läs- och skrivsvårigheter kunna tillgodogöra sig text utan att 

få möjlighet att lyssna på den och utan att få möjlighet att använda rättstavningsprogram för 

att korrigera sina texter? Arbetssätt som involverar alternativa verktyg bör leda till ökad 

måluppfyllelse för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

      Pedagogerna anser att motivationen och självständigheten ökar hos de flesta elever men 

inte hos alla, därför behöver vissa elever bli medvetna om sitt sätt att lära. För att få med de 

elever som är i behov av alternativa verktyg kan pedagogen låta eleven utföra samma uppgift 

på olika sätt för att denna ska bli medveten om vilket sätt som passar bäst för just den eleven 

och det tillfället. För att ett lärande ska ske behövs en kombination av tekniken, hur den 

används i undervisningen samt hur elever lär sig att använda den menar MacArthur (2009). 

Motivationen och engagemanget ökar (Shapley, et al. 2011; Fleischer; 2013) samt visar flera 

studier att eleverna får bättre fokus, blir mer uthålliga samt mer självständiga när de får 

tillgång till alternativa verktyg och både elever och lärare som deltar i Svenssons (2013) 

studie upplever att det är givande, roligt och att motivationen ökar när tillgången till smarta 

telefoner, läsplattor och appar finns.  

     Föräldrarna är nöjda när deras barn får tillgång till alternativa verktyg uttrycker 

pedagogerna och Damsby (2008) framhåller att föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång är 

en betydelsefull framgångsfaktor. Tillgången till alternativa verktyg kan ge en falsk trygghet 

anser jag om de inte används på rätt sätt och en stor fördel är om föräldrarna är insatta i de 
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alternativa verktyg som deras barn får tillgång till för att kunna stötta vid behov. Men 

föräldrarnas intresse och kunskap ska inte vara avgörande om en elev ska lyckas eller inte i 

sitt användande av alternativa verktyg utan skolan har det övergripande ansvaret. 

    Enligt pedagogerna i studien har eleverna goda erfarenheter av alternativa verktyg på grund 

av att funktionerna i iPads är de samma som i elevernas mobiltelefoner, men att pedagogernas 

roll är att vidareutveckla elevernas kunskaper i dokumentskrivande, faktasök med ett 

källkritiskt tänkande. Damsby (2008) menar att elevernas syn på alternativa verktyg, intresse 

för data och teknik påverkar om användandet ska bli framgångsrikt eller inte. Därför är det 

viktigt att eleverna är förtrogna med de alternativa verktyg som de blir erbjudna att använda 

och det är pedagogernas ansvar anser jag. 

      

Utmaningar – tre olika nivåer 

Pedagogerna i studien anser att utmaningarna på organisationsnivå är problem med tekniken 

till exempel bristen på trådlöst nätverk, problem med nätet samt att tekniken ska användas 

innan de fått utbildning. För att minimera hindren behövs kunnig personal och tekniksupport 

tillgängliga i skolan (Shapley et al., 2011) och enligt Conway och Amberson (2011) upplever 

pedagoger i deras studie att tekniska hinder bland annat bestod av komplicerade nätverk. 

Kommunen behöver bidra med resurser till skolan för att eliminera hinder av teknisk karaktär 

och resurserna måste vara genomtänka och följa en röd tråd genom hela skoltillvaron. En 

felande länk raserar hela arbetet och pedagoger använder hellre egna lösningar i 

undervisningen som fungerar varje dag än alternativa verktyg när det uppstår för många 

hinder. 

    Något som framkommit i tidigare forskning är att pedagoger behöver utbildning innan 

eleverna introduceras i arbetet med alternativa verktyg (Damsby 2008; Damsby, 2007; 

Jacobson et al. 2001; Valiente, 2010) och för att få utbildning ses bristen på tid som ett hinder 

(Damsby, 2008). Skoldatatekens verksamhet har en central position och funktion med ett 

övergripande ansvar för elever i läs- och skrivsvårigheter och detta för att utvecklingen går 

snabbt och den egna skolan hinner inte med när det gäller alternativa verktyg (SPSM, 2010). 

Det bekräftas i min studie av pedagogerna som uttrycker att utvecklingen går snabbt framåt 

och på grund av detta hinner de inte bli bekväma med de alternativa verktyg som de ska 

arbeta med. Det resulterar i att de upplever att ett it-stöd på den egna skolan behövs men även 

ett Skoldatatek i kommunen skulle underlätta användandet av alternativa verktyg. 

Pedagogerna i studien är alla intresserade av alternativa verktyg och ser dem som en tillgång 
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för elever i läs- och skrivsvårigheter och tillgången till it-samordnare upplever de som ett 

måste för att de ska bli uppdaterad på de alternativa verktyg som erbjuds på marknaden. 

     På gruppnivå består utmaningen i att få till utbildning till kollegor för att alternativa 

verktyg ses som ett komplement till övrig undervisning. Då är det viktigt att skapa ett 

tillåtande klassrumsklimat där olikheter ses som en tillgång anser Tjernberg (2013) och 

Valiente (2010) menar att ge skolorna datorer inte är tillräckligt för att öka elevernas 

prestationer eller för att ändra karaktären på undervisning och lärande. Pedagogiska 

förändringar kräver en helhetssyn för att IKT ska bli verklighet i skolan. Detta är något som 

pedagogerna i studien påpekar att det är ett nytt sätt att tänka när man ska undervisa och 

använda alternativa verktyg och att eleverna kan lära sig liknande saker fast på flera olika sätt. 

Då behöver pedagoger få utbildning och tips om hur undervisningen kan bedrivas för att 

alternativa verktyg ska gynna elever i läs- och skrivsvårigheter och inte bli ett hinder. Den 

utbildning som främst bedrivs på skolorna som ingår i studien är kollega-handledning som 

förekommer på studiedagar och vid kortare tillfällen som tillvaratas av många pedagoger. 

Detta leder till att kollegor vidareutvecklar sitt arbete och sin undervisning när pedagoger vill 

bryta lite mot invanda mönster och bli mer professionella i sin yrkesroll (Lauvås et al., 1997). 

     Utmaningen som pedagogerna upplever finns på individnivå är att eleverna ska använda 

sig av Internetsidor som inte ingår i undervisningen samt att eleverna upplever svårigheter 

med att hantera olika program som till exempel rösten till talsyntesen, tidskrävande 

rättstavningsprogram och skrivprogram som finns i skolan och i hemmet inte är kompatibla 

med varandra. Tekniken är ett verktyg som kan ha både positiva och negativa effekter 

beroende på hur bra undervisningen drar nytta av dessa möjligheter (MacArthur, 2009). Enligt 

Skolinspektionen (2011) kan orsaken till varför alternativa verktyg sällan används bero på att 

systemet uppfattas som besvärligt, eleverna inte fått tillräcklig information och möjlighet att 

öva sig i att använda alternativa verktyg inte ges. För att eliminera hinder för eleverna krävs 

att de får många tillfällen till att träna sig i att använda alternativa verktyg och genom att få 

tillgång i tidiga år ökar elevernas förtrogenhet med dessa anser jag. 

     Genom att ta in alternativa verktyg i undervisningen kan elevernas upplevelser av 

utmärkande elimineras menar pedagogerna. Conway och Amberson (2011) har i sin studie 

sett att elever i läs- och skrivsvårigheter inte upplever det pinsamt när alla elever har tillgång 

till egen bärbar dator med olika program i klassrummet. Men en av pedagogerna i studien 

uttrycker att i hennes skola är det status att ha tillgång till egen bärbar dator eller iPad. Vi som 

pedagoger kan bidra och uppmuntra till ett klimat i klassrummet som ser olikheter som en 

tillgång och får övriga elever vetskap och kunskap om olikheter visar de respekt för detta. För 
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att få ett lustfyllt lärande är det viktigt att alla elever får möjlighet att delta i ett socialt 

sammanhang där tillgången till alternativa verktyg finns för att lyckas med sitt läs- och 

skrivlärande anser Tjernberg (2013). 

     Sammantaget ses relevant utbildning som ett viktigt inslag på de tre nivåerna i arbetet med 

alternativa verktyg. Detta för att pedagoger och elever ska bli förtrogna med dessa som ska 

bidra med möjligheter och inte vara ett hinder på vägen till lärande.  

     Genom att ta del av pedagogernas erfarenheter av och inställning till alternativa verktyg 

när elever är i läs- och skrivsvårigheter har jag fått en fördjupad förståelse för fenomenet. 

Vilket innebär att pedagogerna är väl förtrogna med alternativa verktyg och att alla ser 

fördelar med att använda dessa i undervisningen tillsammans med elever i läs- och 

skrivsvårigheter, men bristen på hemlån av alternativa verktyg försvårar för eleverna. 

 

Metoddiskussion 
I en studie måste konsekvenserna bedömas både efter den skada som informanterna kan lida 

och efter vetenskapliga fördelar som deras deltagande kan göra (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag har tagit detta i beaktning när jag genomfört och analyserat informanternas utsagor, men 

inser att genom deras speciella position som till exempel att det är de som till övervägande del 

utbildar elever och övriga pedagog går det eventuellt att identifiera dem om man är väl bekant 

i kommunen. Informanternas deltagande har bidragit till att ge en fördjupad syn på åtta 

pedagogers erfarenheter av och inställning till alternativa verktyg när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter. 

     Fördelen när jag använt mig av kvalitativa intervjuer som handlar om ett område med 

öppna frågor är att jag kunnat ställa följdfrågor för att kunna närma mig studiens syfte och 

frågeställningar. Tillvägagångssättet har även nackdelar, detta att intervjuer tar mycket tid i 

anspråk och transkriberingen lika så. 

     Intervjuguiden korrigerades efter att en provintervju genomförts, men inser att jag borde 

genomfört flera provintervjuer innan starten av studien för att öka tillförlitligheten, eftersom 

min förmåga att ställa följdfrågor utvecklades under studiens gång.  

    Urvalet bestod av åtta pedagoger som arbetar i samma kommun och som använde 

alternativa verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter. Detta ledde till jag använde mig 

att ett strategiskt urval där jag godkände mina informanter. Jag inser bristerna med att 

intervjua pedagoger där vi känner till varandra, men jag arbetar inte tillsamman med någon av 

dessa och har heller aldrig gjort det och detta bidrar till en ökad giltighet. Giltigheten har även 
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stärkts genom att många citat har redovisats och detta gör det möjligt för läsaren att avgöra 

hur överförbara resultaten är.     

      Informanternas speciella roll i skolan och deras erfarenheter har möjligen påverkat 

resultatet genom dessa pedagogers positiva inställning till alternativa verktyg när elever är i 

läs- och skrivsvårigheter, även om inte alla hade lika stor tillgång. Studien har kunnat ge en 

bredare bild om jag haft en mer varierad urvalsgrupp och bara använt informanter till exempel 

på en skola, men deltagandet ska vara frivilligt vilket leder till att jag använt mig av de 

informanter som visat intresse för att delta och haft möjlighet att avsätta tid för en intervju. 

Inställningen till alternativa verktyg är av största vikt för användandet kan vara påtryckningar 

från skolledning och/eller kollegor utan att informanterna själva väljer att använda dessa i 

undervisningen. Även informanternas kunnigheter skulle kunna äventyra deras anonymitet i 

resultatredovisningen, därför har inte informanternas enskilda erfarenheter redovisats som 

skol- eller personbundna.  

     Göransson och Nilholm (2009) menar att man får vara försiktig när man tolkar svaren i en 

kvalitativ undersökning.  Det man ska vara vaksam på är att göra generaliseringar av ett allt 

för lågt deltagande av informanter. Jag är medveten om att antalet informanter, med endast 

åtta deltagare, är lågt och att resultatet är en tolkning från min sida utifrån de erfarenheter av 

och inställning till alternativa verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter som 

informanterna beskrivit för mig och genom detta går det inte att dra några generella slutsatser 

utifrån denna studie. 

Avslutande reflektioner 
 Vilken inställning har pedagoger av alternativa verktyg? 

Inställningen till alternativa verktyg är god bland studiens pedagoger men när tekniken inte 

fungerar upplevs det som en otrygghetsfaktor. Genom ökad användning och utbildning känner 

de sig mer bekväma och rektorernas intresse är stor för att vidareutveckla tillgången och 

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

 Hur beskriver pedagoger att alternativa verktyg används när elever är i läs- och 

skrivsvårigheter? 

Övervägande del av pedagogerna i studien ser fördelar med iPad när de ska användas som 

kompensation och/eller färdighetsträning i klassrummet, i liten grupp och enskilt. Alternativa 

verktygen ses som viktiga när eleverna ska tillgodogöra sig text och som ett skrivredskap och 

dessa bör introduceras tidigt i samråd med eleven. De flesta elever i läs- och skrivsvårigheter 

har tillgång till alternativa verktygen i skolan men inte som hemlån. 
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 På vilket sätt kan alternativa verktyg främja lärandemöjligheter när det gäller elever i 

läs- och skrivsvårigheter sett ur pedagogers perspektiv? 

Pedagogerna anser att texter redigeras, blir mer utbyggda men att eleverna behöver träna på 

att lyssna på uppläst text samt att Internet är en tillgång för mer avancerade sökmotorer finns 

att tillgå. Tillgången till alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter sker i samråd 

med olika pedagoger och utbildningen av dessa står i stor sett studiens pedagoger för. 

     Motivationen och självständigheten ökar hos de flesta elever och föräldrarna är nöjda och 

pedagogerna menar att eleverna har goda erfarenheter av alternativa verktyg på grund av att 

de har mobiltelefoner som stämmer väl överrens med skolans iPad.  

 Vilka utmaningar finns, enligt pedagoger, i användningen av alternativa verktyg? 

På organisationsnivå upplevs problem med tekniken vara ett hinder för användandet av 

alternativa verktyg och att tekniken går snabbt framåt och att användning kommer innan de 

fått utbildning på de olika alternativa verktygen. Detta kan motverkas genom att skolorna har 

it-stöd och att kommunen bidrar till ett Skoldatatek. 

    Att få möjlighet att utbilda kollegor ses som en utmaning på gruppnivå och på individnivå 

finns en oro för att eleverna ska använda otillåtna Internetsidor. Enligt pedagogerna upplever 

eleverna svårigheter med olika program och de känner sig utmärkande vid användningen av 

alternativt verktyg men om dessa tas in i den ordinarie undervisningen undanröjs hindren. 

     Slutsatsen är att pedagogerna som ingår i studien har god erfarenhet av och inställning till 

alternativa verktyg när elever är i läs- och skrivsvårigheter och eleverna har, i de flesta fall, 

god tillgång till olika alternativa verktyg i skolan men inte som hemlån. Utmaningar finns 

men kan undanröjas genom att ha ett tillåtande klassrumsklimat och utbildning på 

organisations- grupp- samt individnivå.   

 

Fortsatt forskning      

Tillgången till alternativa verktyg är en rättighet för elever i läs- och skrivsvårigheter för att 

de ska kunna delta i sociala sammanhang och detta sker till stor del via sociala medier där 

elever idag är den första generationen som vuxit upp med digitala media. Därför är en 

intressant fråga att ställa för vidare forskning hur elever i läs- och skrivsvårigheter ser på 

dessa möjligheter när det gäller att delta i sociala sammanhang. Behöver skolan använda 

sociala medier för lärande? Finns det några hinder? Hur vill elever arbeta för att tillgodogöra 

sig lärande på bästa sätt? För som en av studiens informanter säger: 
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...för har dom läs- och skrivsvårigheter så är ju datorn dom kommer 

att använda eller iPaden eller vad det nu är… 

 

Då är det av största vikt att dessa elever blir förtrogna med alternativa verktyg och att det 

finns en stor fördel med att lyfta in elevernas åsikter i deras eget lärande för de lär sig inte 

bara för skolan utan för livet! 
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Bilaga 1 
Hej!                                                                                                                   2014-01-17 

 

Jag heter Bitte Montén och studerar till speciallärare i svenska på Mälardalens högskola i 

Västerås och ska skriva mitt examensarbete under våren 2014. Det kommer att handla om 

alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel, när elever är i läs- och skrivsvårigheter. Med 

alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel menar jag de tekniska hjälpmedel elever 

behöver för att kunna delta och tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Mitt syfte med examensarbetet är att få en fördjupad förståelse av pedagogers erfarenheter 

och upplevelser av alternativa verktyg, när elever är i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Jag skulle vilja samtala med dig om detta och om du kan/vill delta i denna undersökning, så 

vore jag tacksamma. Oavsett om du har stor eller liten erfarenhet av alternativa 

verktyg/kompensatoriska hjälpmedel är jag intresserade av att ta del av dina upplevelser. 

 

Till min hjälp vid samtalen, som kommer att ta ca 60 minuter, kommer jag att göra en 

ljudupptagning och senare göra en transkribering av det som sagts. Det är viktigt att vet om, 

att du kan avbryta samtalet när du vill och att du kommer att vara anonym i min 

resultatredovisning. 

 

Om du vill delta kan du ringa eller maila mig så hör jag av mig och vi bestämmer en tid som 

passar oss båda. 

 

Tack på förhand! 

 

Bitte Montén, XXXXXXXXXXX   

Telefon mobil XXXXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
  

Inledning - Kan du berätta lite om dig själv och vilka elever du undervisar! 

 Din utbildning? Hur länge har du arbetat? 

 Hur många elever går det på skolan? 

 Vilken åldersgrupp undervisar du i? Hur stor är gruppen? 

 

Inställning till alternativa verktyg 

 

 Känner du dig trygg/otrygg när du använder alternativa verktyg? 

 Vem utbildar dig/pedagoger? 

 Hur ser samarbetet ut i kollegiet? 

 Rektorns inställning? 

 Vem ansvarar för alternativ verktyg? Kommunen, skolan? 

 

 

Användning – Beskriv hur du och dina elever använder alternativa verktyg! 

 

 Vilka alternativa verktyg får eleven tillgång till? Kompensation, färdighetsträning? 

Var? När (olika ämnen)? Hur? 

 Hur ser undervisningen ut?  Anpassad efter olikheter, eleven anpassar sig? 

 

 Vid vilka tillfällen används alternativa verktyg? Skolan, hemma (föräldrar?)? 

 

 Har alla elever med läs- och skrivsvårigheter tillgång till alternativa verktyg? Om inte, 

vilka? 

 

 

Lärande – Berätta om hur du ser på lärandet när elever är i läs- och skrivsvårigheter 

och har tillgång till alternativa verktyg!  

 

 Hur fungerar det i lärandesituationer för eleven? Hur lär eleverna sig? Skriver mer, 

bättre? Lyssnar/läser mer, bättre? Samarbetar mer, bättre? 

 Vem avgör vilka alternativa verktyg eleven får tillgång till? 

 

 Behövs en diagnos/utredning? Vad krävs?  

 

 Vem utbildar eleven? När? Var? Hur? Finns hinder? 
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 Är eleven motiverade att använda alternativa verktyg? Fokus, självständiga, uthålliga? 

 

 Hur upplever du att elevernas inställning till att använda alternativa verktyg är? 

 

 Hur är elevernas erfarenheter av alternativa verktyg när de kommer till din årskurs? 

 

 

 

Utmaning  - Beskriv om det finns utmaningar när du och dina elever arbetar med 

alternativa verktyg! 

 

 

 Vilka utmaningar finns? 

 

 

Avslutning 

 

 Har du något som du vill tillägga? Förtydliga?  

 

 Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 


