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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur och i vilken omfattning alternativa verktyg 
används i skolan för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I studien 
tas också upp hur pedagoger ser på alternativa verktyg och sin egen kompetens gällande 
de verktyg de har att tillgå på skolan. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sju 
olika pedagoger som arbetar på tre olika skolor inom samma kommun. Fyra av dessa 
pedagoger är grundskollärare, två är specialpedagoger och en är speciallärare. Resultatet 
visar att trots att pedagogerna har en positiv syn på alternativa verktyg används dessa 
inte dagligen då det finns hindrande faktorer. För att kunna utnyttja alternativa verktyg i 
större utsträckning än vad de gör idag önskar sig lärarna mer tid för att sätta sig in i 
verktygen, bättre teknisk support och mer kompetens. Alternativa verktyg används först 
och främst i ämnen där eleven ska läsa eller producera längre texter. En central aspekt 
som majoriteten av pedagogerna i studien framhäver är vikten av mänskligt stöd när 
elever ska lära sig använda och utnyttja alternativa verktyg samt färdighetstränande 
program. Studiens resultat analyseras och diskuteras med hjälp av det sociokulturella 
perspektivet.  

 

Nyckelord: elever, pedagoger, alternativa verktyg, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, 
grundskolans tidigare år.
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1 INTRODUKTION 
Skolverket (2007) tar upp att i en årskull har 20 procent av eleverna vissa bekymmer 
med att lära sig läsa och skriva och av dessa elever har 3-5 procent mer komplexa 
läs- och skrivsvårigheter. Skolan har som uppdrag att uppmärksamma och hjälpa 
dessa elever så att de får det stöd de är i behov av (Skolverket 2007). Det vanligaste 
sättet att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter har varit att låta dem träna på olika 
skriftspråkliga funktioner med hjälp av t.ex. träningsprogram såsom Lexia (Jacobson 
& Svensson 2006). För vissa elever räcker det emellertid inte att träna, utan för en 
del är den kompensatoriska vägen i form av alternativa verktyg mer framkomlig 
(a.a.). 

Det finns idag relativt lite forskning om hur pedagoger använder alternativa verktyg i 
grundskolans tidigare år för att kompensera läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. 
De studier som finns handlar oftast om ungdomar från 15 år och uppåt (Jacobson, 
Björn & Svensson 2009). Detta tycker vi är intressant och tankarna dras till varför 
det inte har utförts mer forskning på detta område, då vi på våra verksamhetsförlagda 
utbildningar erfarit att alternativa verktyg finns men att dessa dock inte alltid 
utnyttjas. En fråga som vi ställer oss då är i vilken omfattning verktygen egentligen 
används.  

Det framkommer också i forskningen att trots att det funnits alternativa verktyg i 
över tio år har dessa ännu inte slagit igenom, något som bland annat kan bero på att 
det kompensatoriska tankesättet ännu inte befästs hos varken lärarna eller på 
lärarutbildningarna (Jacobson, Björn & Svensson 2009). Det här kan vi känna igen 
då vi i vår utbildning har erhållit väldigt lite kunskap om hur man på bästa sätt kan 
stödja en elev med hjälp av alternativa verktyg. Med tanke på att vi upplever oss ha 
fått lite utbildning i detta kan det kanske också vara så att redan verksamma lärare 
också saknar kunskap om alternativa verktyg. Vi anser därför att det vore intressant 
att undersöka pedagogers synsätt på alternativa verktyg och om pedagogerna själva 
anser sig ha den kompetens de behöver. I skolan måste vi som lärare se till alla 
elevers behov och kunna ge det stöd som behövs för att alla elever ska kunna nå 
kunskapskraven i alla ämnen i läroplanen. Vi anser därför att det är högst relevant att 
ha kännedom om hur alternativa verktyg fungerar och hur man på bästa sätt kan 
använda dem för att stödja elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. I 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det nämligen 
att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att hänsyn ska tas till alla 
elevers individuella förutsättningar (Skolverket 2011).  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer inledningsvis olika centrala begrepp definieras. Därefter 
kommer relevanta lagar och regler för denna studie beröras. Vidare förklaras hur 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter har påverkats av att kraven på läs- och 
skrivförmåga har ökat, samt vilka faktorer som kan förklara dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter. Utöver detta kommer skoldatatekens historia och syfte beröras. 
Avslutningsvis kommer tidigare forskning behandlas samt det sociokulturella 
perspektivet. 

2.1 Begreppsförklaring 
Ordet dyslexi betyder på grekiska svårigheter med ord (Taube 2004). Enligt Høien & 
Lundberg (2009) är dyslexi:  

en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först tillkänna som 
svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 
Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den 
dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 
genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, 
kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av 
de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta 
också kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien & Lundberg 2009, s. 20-21)  

Dessa svagheter kan i sin tur leda till att elever får svårt att förstå skrivna texter 
(Høien & Lundberg 2009). Elever som har dyslexi vänder ofta på ord, kastar om eller 
utelämnar bokstäver, stavar fel, hakar lätt upp sig på ord vid läsning eller utläser 
orden fel (Bjeneroth Lindström 2011). Dyslexi har dock ingenting att göra 
med intelligens, utan har att göra med att vissa hjärnfunktioner som styr språket inte 
har utvecklats som de ska (a.a.).  

Gränsen mellan dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter kan dock enligt Jacobson 
& Svensson (2006) vara svår att dra. Skillnaden mot dyslexi är att andra läs- och 
skrivsvårigheter inte behöver beröra fonologiska brister, utan kan bero på andra 
faktorer såsom: sociala problem, annat modersmål, mognad, syn- och 
hörselnedsättning, för lite övning med mera (a.a.). 

Det har tidigare pågått en diskussion om vilken benämning de verktyg som används 
av elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ska ha. Tidigare kallades verktyg 
för kompensatoriska hjälpmedel men idag kallas det istället för alternativa verktyg 
(Skoldatateket 2012c). I denna uppsats kommer emellertid begreppet alternativa 
verktyg användas då det i dagsläget är det mest etablerade begreppet. När vi i denna 
studie tar upp begreppet alternativa verktyg, menas ”teknik som hjälper individen att 
kringgå sina svårigheter” (Ahrnéll m.fl. 2005 s. 33). Denna teknik kan t.ex. vara 
dator, skanner, mp3-spelare, surfplatta, ljudbok eller olika sorters mjukvaruprogram 
såsom t.ex. rättstavningsprogrammet Stava Rex och talsyntesprogrammet ClaroRead 
Plus (Ungkompensation). Med talsyntesprogram menas ett program som hjälper en 
elev läsa upp olika sorters texter såsom e-mail och word-dokument. Ett 
talsyntesprogram kan också användas för att läsa upp inskannade texter (a.a.). Elever 
som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi arbetar också ofta med 
färdighetstränande program. När vi i denna studie tar upp färdighetstränande 
program menas program som tränar elevens förmåga att läsa och skriva (Rönnåsen 
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& Ekstedt 2006). Exempel på sådana program är Läshuset, Lexia och Läsia 
(Elevdata).  

2.2 Lagar & regler 
I Skollagen står det att elever ”ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (Skollagen 2010:800). Med 
lärverktyg betyder enligt riksdagens proposition ”utrustning och materiel, förutom 
böcker, som eleverna behöver för att kunna nå målen för utbildningen. Sådana 
lärverktyg kan även avse alternativa verktyg för lärandet, t.ex. talsyntes” 
(Proposition 2009/10:165 s. 374). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 står det att alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma och 
stödja elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket 2011, s. 14). Läraren ska också 
”organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 
och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket 
2011, s. 14) samt ”får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (a.a., s. 14). 
Det är också rektorns ansvar att se till att ”skolans arbetsmiljö utformas så att 
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att 
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel” (Skolverket 2011, s.18).  

1994 antogs Salamancadeklarationen av flera länder i världen. Deklarationen handlar 
om hur skolan ska organisera sin undervisning för de elever som är i behov av 
särskilt stöd. I deklarationen står det bland annat att ”lämplig och överkomlig 
teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till framgångsrika 
skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning” 
(Salamancadeklarationen och Salamanca +10 2006, s. 25). Vidare står det att:  

resurser måste även avsättas till stödåtgärder för utbildning av ordinarie lärare, 
tillhandahållande av resurscentra och av special- och resurslärare. Erforderliga 
tekniska hjälpmedel måste likaledes ställas till förfogande, för att det integrerade 
skolsystemet skall kunna fungera bra. En metodik som bygger på 
integreringsprincipen bör därför vara kopplad till en utbyggnad av stödtjänsterna 
på centrala och mellanliggande nivåer. (Salamancadeklarationen och Salamanca 
+10 2006, s. 35) 

Det står också på flera ställen i läroplanen att elever i grundskolans tidigare år ska 
kunna behärska olika digitala verktyg och medier (Skolverket 2011). I det centrala 
innehållet för ämnet svenska för årskurs 4-6 står det t.ex. att elever ska kunna 
genomföra muntliga presentationer med hjälp av digitala medier. Vidare ska elever 
också kunna skriva, disponera och redigera texter på datorn. I det centrala innehållet 
för ämnet bild står det även att elever i årskurs 4-6 t.ex. ska arbeta med att skapa 
bilder med hjälp av digitala verktyg (a.a.). 

2.3 Dyslexi & läs- och skrivsvårigheter 
Kraven på läsförmåga har under årens lopp förändrats. För hundra år sedan var inte 
läs- och skrivsvårigheter ett lika uppmärksammat problem, då man inte ställde lika 
höga krav på läskunnighet som idag. Under 1930-1940-talet hade allmänheten en 
läsförmåga som motsvarar vad en elev i årskurs 6 kan idag. Kraven har idag blivit 
ännu större och allmänhetens läsförmåga motsvarar ungefär gymnasienivå (Jacobson 
& Svensson 2006). För att vara en aktiv deltagare i samhällslivet krävs det idag att 
man har en god läs- och skrivförmåga och kan hantera det ständigt skriftliga 
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informationsflödet (Carlström 2010). Läs- och skrivsvårigheter utgör därför en av de 

omständigheter som hämmar en individs valmöjligheter och deltagande i samhället 
(Arnqvist 1993).  

2.3.1 Orsaker  
 

 

Jacobson & Svensson (2006) menar att det finns många olika faktorer som påverkar 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter och de har i denna figur försökt att illustrera hur 
dessa faktorer hänger samman (se figur 1). Cirkeln symboliserar alla individer som 
har någon form av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I cirkeln har även en 
avgränsning gjorts mellan allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi med hjälp 
av en streckad linje. Linjen är dock inte heldragen på grund av att man vill illustrera 
att det är en oskarp gräns mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Runt cirkeln 
finns ett antal faktorer i olika rektanglar uppskrivna som påverkar läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi såsom fonologiska faktorer, språkliga faktorer (t.ex. 
svenska som andra språk), begåvnings faktorer, sociala faktorer, emotionella 
faktorer, medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, mognad, brist i syn och 
hörsel samt för lite övning.  Inåtgående pilar markerar ett antal potentiella orsaker till 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, medan utåtgående pilar markerar potentiella 
komplikationer/konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (a.a.).  
Rektangeln med fonologiska färdigheter är extra markerad, då man vid dyslexi har 
brister i det fonologiska systemet (Høien & Lundberg 2009; Jacobson & Svensson 
2006; Rack, Snowling & Olson 1992). Den yttre ramen står enligt Jacobson & 
Svensson (2006) för samhälleliga och pedagogiska faktorer som på olika vis har 
inverkan på den enskilde individens läs- och skrivsvårigheter samt hur man ser på 
dessa svårigheter. Ett exempel på en pedagogisk faktor som kan påverka 
läsinlärningen negativt är att man använt sig av felaktiga metoder, för en elev i den 

Figur 1: Faktorer som enligt Jacobson & Svensson (2006, s. 11) kan förklara läs- och 
skrivsvårigheter samt dyslexi. 
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första läsundervisningen, på grund av okunnighet och oerfarenhet. Vidare menar 
Jacobson & Svensson (2006) att arv och miljö är två övergripande faktorer som 
påverkar alla de faktorer som finns innanför den yttre ramen i figuren.  

2.4 Skoldatatek 
De första skoldatateken bildades år 2002 efter att Hjälpmedelsinstitutet startat ett 
treårigt projekt (2002-2005) vid namn ”Skoldatatek - en särskild IT-satsning för 
elever i behov av särskilt stöd" (Skoldatatek 2012a). Med i projektet fanns även 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), och organisationerna Attention, 
Dyslexiförbundet (FMLS) samt Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar (RBU). Syftet med projektet var bland annat att ge pedagoger inspiration 
till att nyttja IT i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd, man ville också 
göra det enklare för elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och ADHD-
problematik att få tillgång till datorbaserad undervisning. Under det första året 
existerade det endast skoldatatek i sex kommuner; Boden Göteborg, Norrköping, 
Södertälje, Uppsala och Västervik. Med stöd från SPSM och från de första 
Skoldatateken har dock fler skoldatatek startas och idag finns det skoldatatek i cirka 
200 kommuner (a.a.). I framtiden finns det en önskan om att det ska finnas 
skoldatatek i alla Sveriges kommuner (Skoldatateket 2012c). 

Enligt skoldatatekets (2012b) hemsida är skoldatatekens syfte idag bland annat att: 
Vara en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning. 

Vara en utbildningsverksamhet om IT och specialpedagogik. 

Medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola. 

Verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen. 

Bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn som ett 
pedagogiskt verktyg. 

Vara informerade och uppdaterade om IT-hjälpmedel och programvara. 

Låna ut "alternativa verktyg" på kort tid för att underlätta valet av rätt verktyg 
senare.  

För att pedagoger ska ha möjlighet att hjälpa elever i behov av särskilt stöd behövs 
träning och kunskap om olika sorters IT-baserade verktyg och programvaror. Denna 
träning och kunskap är något som Skoldatateket påpekar finns för lite av idag på 
majoriteten av våra skolor, vilket var en av anledningarna till att 
skoldatateksprojektet startade. Pedagoger behöver ha någonstans att vända sig för att 
höja sin kompetens och få hjälp med alternativa verktyg (Skoldatateket 2012c). På 
Skoldatatekets hemsida står det även att ”när åtgärdsprogram upprättas tänker många 
lärare inte ens på de möjligheter som IT erbjuder” (a.a.).  

2.5 Forskningsresultat från utvalda studier 
Tidigare forskning gällande alternativa verktyg samt dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter tar upp att flera faktorer påverkar användningen av alternativa 
verktyg i skolan. Nedan belyses dessa faktorer under rubrikerna alternativa verktyg, 
lärarna samt eleverna. 
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2.5.1 Alternativa verktyg  
Att använda alternativa ”datorprogram i läsning och skrivning för att gottgöra för 
sina läs- och skrivsvårigheter borde inte vara märkvärdigare än att den som har 
nedsatt syn gottgör med glasögon” (Damsby 2007, s. 32). Alternativa verktyg ger 
inga speciella fördelar utan möjliggör att en elev i läs- och skrivsvårigheter kan 
inhämta kunskap på samma premisser som en elev som inte är i läs- och 
skrivsvårigheter (Gregg 2012; Svensson 2012).   

Initiativ till att börja använda alternativa verktyg kommer oftast från föräldrar eller 
någon välinsatt specialpedagog med övergripande ansvar (Henricson 2006). När de 
alternativa verktygen sedan introduceras är det viktigt att man inte introducerar för 
många verktyg på samma gång utan det är bättre om man tar ett i taget, samt att 
eleven ska ha möjlighet att utnyttja de alternativa verktygen både i hemmet och 
skolan (Svensson m.fl. 2002).  Det är också viktigt att de alternativa verktygen 
fungerar, är väl underhållna och att man snabbt ska kunna få tag i datasupport 
(Damsby 2008; Svensson m.fl. 2002). Henricson (2006) menar också att 
läskompensatoriska hjälpmedel ska införas i tidigare år p.g.a. att det då oftast är 
enklare då eleven för det mesta bara har en lärare. Föhrer & Magnusson (2003) tar 
också upp att i tidigare år kan det också vara enklare att införa alternativa verktyg för 
elever då de inte är lika känsliga för vad klasskamraterna tycker. När de däremot 
kommer upp i tonåren bryr de sig mer och vill oftast inte vara annorlunda gentemot 
klasskamraterna (a.a.). Men har man infört hjälpmedlen tidigt och eleven har insett 
nyttan med dem får man en bättre grund för att eleven ska använda hjälpmedlen även 
när de kommer upp i tonåren (Damsby 2007; Henricsson 2006). Alternativa verktyg 
måste också bli ett naturligt inslag i skolmiljön, för att man som elev inte ska behöva 
känna sig avvikande (Svensson 2012). Det är även angeläget att eleven lär sig att 
hantera sina alternativa verktyg på egen hand, så att de kan bli självgående när de når 
de högre klasserna (Damsby 2008; Henricson 2006).  Märker man som lärare att en 
elev har svårt att läsa och läser sakta måste man tidigt hjälpa eleven att hitta 
alternativa metoder för att läsa, väntar man till högstadiet kan det vara för sent och 
eleven ha tappat motivationen (Föhrer & Magnusson 2003). Elever som uppvisar läs- 
och skrivsvårigheter bör tidigt utredas och få tillgång till alternativa verktyg så att 
eleven inte hamnar på efterkälken i allt för många skolämnen (Svensson 2012). För 
elever som har svårt med att läsa flytande bör också kompensation ges både i skolan 
och i hemmet (a.a.). Svensson (2012) menar också att det idag finns många 
hjälpmedel som en elev kan använda som inte avslöjar att man har något speciellt 
problem t.ex. kan man idag med hjälp en smartphone eller en surfplatta utnyttja 
många alternativa verktyg i form av appar (a.a.). 

Hetzroni & Shrieber (2004) och Rönnåsen & Ekstedt (2006) menar att elever i 
skrivsvårigheter bör ha fri tillgång till datorer med ordbehandlingsprogram, samt att 
man ska uppmuntra dessa elever till att använda datorn som skrivhjälpmedel både i 
klassrummet och hemma. Damsby (2008) säger också i en studie att en förutsättning 
för att få en framgångsrik användning av alternativa verktyg är en god tillgång till 
datorer och de flesta pedagoger i hennes studie önskade sig fler av dessa i skolan. 
Svensson m.fl. (2002) menar vidare att en skola bör ha som målsättning att elever 
som behöver en egen dator ska erhålla detta. I en studie av Rönnåsen & Ekstedt 
(2006) har det dock framkommit att det är få elever som har tillgång till en egen 
dator som alternativt verktyg. Deras resultat visade att endast 0,9 % av alla elever 
hade en ”egen” dator som alternativt verktyg. Det framkom också att få elever (4,3 
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%) hade tillgång till dator för att på något sätt stödja sina läs- och skrivsvårigheter. 
Av de lärare som ingick i studien använde 57 % datorn som alternativt verktyg 2-3 
gånger per vecka för att stödja sina elever i deras skolarbete.  När eleverna sedan 
arbetade med datorn var det mest färdighetstränande program som användes (66 %) 
och när man använde sig av kompenserande datorhantering användes i första hand 
ordbehandlingsprogram med rättstavningsfunktioner (Rönnåsen & Ekstedt 2006). 

I Hetzroni & Shriebers (2004) studie har det visat sig att elever som har 
skrivsvårigheter får bättre resultat om de använder sig av ordbehandlingsprogram i 
klassrummet. När elever använder sig av ordbehandlingsprogram blir de mer 
medvetna både vad gäller stavning och grammatiska fel. Det blir också lättare för 
eleven att organisera och läsa sin egen text när den är skriven på datorn.  
Ordbehandlaren hjälper också eleven att skilja på olika typer av fel (a.a.). För att 
skriva i ett ordbehandlingsprogram underlättar det dock om du kan behärska 
tangentbordet och Damsby (2007) menar att tangentbordsträning borde ingå i 
undervisningen redan i årskurs 1. 

Henricson (2006) har i en studie undersökt hur det läskompensatoriska 
datorprogrammet ViTex kan hjälpa elever i läs och skrivsvårigheter med bristande 
avkodningsförmåga i deras vardagliga klassrumsmiljö. Med hjälp av programmet 
kan eleven både höra och se sin text, efter att han/hon har scannat in den på datorn. I 
studien framkom det att eleverna för det mesta inte tyckte att det syntestiska talet 
som användes i programmet var svårt att förstå, och de uppskattade att både kunna få 
se och höra texten på en och samma gång. Alla elever som deltog i studien kunde 
med hjälp av programmet läsa texter som hade högre svårighetsgrad än de som de 
tidigare hade läst på egen hand. Med hjälp av programmet kunde eleverna också 
använda samma läromedel som sina klasskamrater, vilket tidigare inte var ett 
alternativ på grund av att texterna då hade varit för svåra för eleverna att läsa själv 
utan stöd. Lärarna i studien ansåg dock att scanna in böcker var en sorts nödlösning, 
och de hade hellre sett att alla läromedel fanns både i tryckt form och inläst form på 
datorn från början från förlagen så att de slapp scanna in dem (Henricson 2006). 
Detta återspeglas i Jacobson & Nordmans (2008) studie där det framkom att det mest 
utnyttjade hjälpmedlet var just inlästa läroböcker. Både bland yngre elever i årskurs 
4-8, samt bland universitetsstudenter har det i två olika studier framkommit att de 
mest populära alternativa verktygen är talsyntesen samt olika former av 
rättstavningsprogram (Björklund 2011; Svensson m.fl. 2002). Bland de yngre 
eleverna uppskattades också bandspelaren för att bl.a. lyssna på skönlitterära texter, 
och andra texter på t.ex. engelska som läraren läste in (Svensson m.fl. 2002). I 
studien framkom det också att alternativa verktyg utnyttjades i olika stor uträckning 
av olika elever, hade eleven en låg läsförmåga utnyttjades verktygen mindre. 
Svensson m.fl (2002) menar dock att alternativa verktyg fungerar bra på alla de olika 
läsnivåerna.  

I olika studier framkommer det dock att det finns hindrande faktorer när det gäller 
inköp och användning av alternativa verktyg. För det första så är många alternativa 
verktyg dyra och skolor har ofta inte ekonomiska resurser till att köpa in de verktyg 
man är i behov av (Chmiliar 2007; Damsby 2008; Rönnåsen & Ekstedt 2006). 
Resultat från Statistiska centralbyråns (2011) nyckeltal visar också att kostnaden per 
elev för läromedel, utrustning och skolbibliotek varierar kraftigt mellan olika 
kommuner. I en kommun investerar man t.ex. 1 084 kr medans en annan investerar 
8 584 kr. Även den totala kostnaden för elevers skolgång skiljer sig mellan olika 
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kommuner. I en kommun är den totala kostnaden per elev i grundskolan 107 063 kr, 
medans den totala kostnaden i en annan kommun är 63 996 kr (a.a.).  

För det andra så uppdagas det i flera studier att tekniska problem ofta förekommer 
och att användarvänligheten påverkar hur programmen används (Björklund 2011; 
Damsby 2008; Svensson m.fl. 2002; Svensson 2009; Svensson 2012). Två studier 
har t.ex. belyst att elever och lärare ofta stöter på tekniska svårigheter när de ska 
skanna in texter (Björklund 2011; Svensson m.fl. 2002). I en annan studie av Bonn 
(2006) framkom det även att det ibland var så krångligt för elever att använda sig av 
sina hjälpmedel under lektionstid att en del elever hellre avstod från att utnyttja dem 
på lektionen. Bonn (2006) menar att skolans arbetssätt och organisation kan vara en 
hindrande faktor för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det är angeläget när man 
introducerar alternativa verktyg ”att man har en positiv skolledning, kan köpa in de 
program som behövs och får hjälp med det tekniska” (Damsby 2008, s.52).  

2.5.2 Pedagogerna 
Ska man arbeta med alternativa verktyg är det viktigt att skolans personal har en 
positiv attityd till verktygen och förstår hur viktiga de är samt att man har ett gott 
samarbete i arbetslagen (Damsby 2008). I flera studier har det visat sig att pedagoger 
är positiva till alternativa verktyg av olika slag t.ex. datorn, läskompensatoriska 
datorhjälpmedel, samt mobiltelefon eller surfplatta med dess tillhörande appar (Bonn 
2006; Henricson 2006; Rönnåsen & Ekstedt 2006; Svensson m.fl. 2002; Svensson 
2012). I en studie av Bonn (2006) framkom det också att lärarna ansåg att alternativa 
verktyg gav ”eleven bättre förutsättningar att klara sitt skolarbete” (Bonn 2006, 
s.105). Lärarna uppfattade det även som att när de använde alternativa verktyg på 
sina lektioner lyckades elever i läs- och skrivsvårigheter och dyslexi bättre med sina 
studier. Vidare tyckte man att fler elever än de som idag har alternativa verktyg 
skulle ha nytta utav dem (Bonn 2006). I några studier har det också framkommit att 
lärarna uppfattar det som att elevers motivation och självförtroende har ökat när de 
använt alternativa verktyg (Damsby 2008; Svensson m.fl. 2002; Svensson 2012). 
Med hjälp av alternativa verktyg ansåg lärarna att eleverna vågade ta på sig mer och 
större arbeten än vad de tidigare gjort (Damsby 2008). Svensson m.fl.(2002) skriver 
dock i sin studie att vissa av lärarna upplevde det som att en del alternativa verktyg 
lämpade sig bättre för högstadieelever eller ”att eleven måste ha uppnått en viss läs- 
och skrivnivå innan det går att använda dem” (Svensson m.fl. 2002, s.7-8). 

Flera studier har visat att lärare behöver mer kompetens om hur man använder 
alternativa verktyg, skolan behöver därför ge lärarna mer utbildning samt tid för att 
lära sig och sätta sig in i de alternativa verktygen (Bonn 2006; Chmiliar 2007; 
Damsby 2008; Henricson 2006; Rönnåsen & Ekstedt 2006; Svensson m.fl. 2002; 
Svensson 2012). Det tar längre tid att sätta sig in i alternativa verktyg än vad man 
tror och det är viktigt att lärare får all den tid de behöver för att befästa sin kunskap 
om alternativa verktyg (Damsby 2008). I flera studier har det även framkommit att 
lärare idag inte får tillräckligt med tid till att sätta sig in i hur de alternativa verktygen 
fungerar (Bonn 2006; Chmiliar 2007; Damsby 2008; Svensson m.fl. 2002; Svensson 
2012). Lärares kunskap om de alternativa verktygen är dock avgörande för hur 
eleverna kommer att nyttja verktygen (Damsby 2007; Föhrer & Magnusson 2003; 
Rönnåsen & Ekstedt 2006; Svensson m.fl. 2002). När lärarna känner att de behärskar 
ett program blir de oftast mer positivt inställda till dem, vilket är en fördel för att 
hjälpmedlen ska fungera så optimalt som möjligt i undervisningen (Damsby 2007). 
Det är också av stor vikt att man hittar rutiner kring arbetet med verktygen 
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(Henricson 2006). Köper en skola in alternativa verktyg måste lärarna få utbildning i 
hur man använder dem, annars kan detta enligt Chmiliar (2007) leda till att lärarna 
blir frustrerade och verktygen bara står utan att bli använda. Att köpa in fler datorer 
leder alltså inte automatiskt till bättre utgångspunkter för elever i läs- och 
skrivsvårigheter (Henricson 2006). Det räcker heller inte att lärarna får en utbildning 
utan de måste kontinuerligt få tillgång till vidareutbildning (Föhrer & Magnusson, 
2003). 

Bonn (2006) har i sin studie bl.a. bedömt effekterna av en utbildning om alternativa 
verktyg som 83 lärare (årskurs F-9) erhållit. Av resultatet kunde man utläsa att nästan 
alla lärare tyckte att utbildningen har gett dem en bättre grund för att möta och 
tillgodose elevernas behov. Trots att lärarna i studien hade fått en viss utbildning i 
alternativa verktyg ansåg 75 % att de behövde ännu mer utbildning (Bonn 2006). 
Flera av lärarna uttryckte också att det var svårt att finna tid till att lära eleverna 
bruka sina alternativa verktyg fullt ut (a.a.).  

I Rönnåsen & Ekstedts (2006) studie framkom det också att det inte är särskilt 
vanligt att datorn utnyttjas som stöd inne i klassrummet under den vanliga 
undervisningen, utan det är vanligare att man använder datorn som kompensation 
utanför klassrummet i t.ex. grupprum eller hos specialpedagogen/specialläraren. 
Lärarna i studien likställer också färdighetstränande program och 
rättstavningsprogram med kompensatoriskt arbete och lärarna lär inte eleverna hur 
t.ex. en dator kan användas för att kompensera bristande läs- och skrivförmåga. 
Dessa resultat pekar enligt Rönnåsen & Ekstedt (2006) på en brist i pedagogernas 
synsätt på hur ett kompensatoriskt redskap kan utnyttjas och inkluderas i elevers 
vanliga skolarbete. Ska datorn användas som kompensatoriskt stöd måste den enligt 
dem användas dagligen på lektionerna inom den ordinarie undervisningen, så att 
eleverna får kunskap om hur man ska använda den för att stödja inlärningen (a.a.). 
Det är viktigt enligt Föhrer & Magnusson (2003) att datorn inte bara används till 
färdighetsträning utan att eleverna lär sig använda datorn som ett alternativt verktyg 
som kan hjälpa dem att utföra samma skoluppgifter som de övriga eleverna i klassen. 

2.5.3 Eleverna 
Dyslektiska elever kan ha olika sorters behov och de kan därför ibland behöva olika 
sorters alternativa verktyg (Björklund 2011). Det är viktigt att man gör en ordentlig 
utredning av vilka alternativa verktyg en elev behöver (Svensson m.fl. 2002). 
Eleverna måste också själva får vara delaktiga när de ska välja och prova ut vilka 
alternativa verktyg och program de ska ha, för att undvika att eleven blir överhopad 
av teknologi och program som inte passar för hans/hennes behov (Björklund 2011). 
En grundläggande förutsättning för att eleverna ska bli framgångsrika i användandet 
av alternativa verktyg är också om de är motiverade eller inte (Damsby 2008). I en 
studie av Svensson m.fl. (2002) framkom att vissa elever kände sig betydande och 
motiverade av att få tillgång till de alternativa verktygen, vilket stärkte deras 
självförtroenden. När eleverna i studien (och deras klasskamrater) blivit vana vid att 
alternativa verktyg användes i klassrummet avtog dock detta något. Det framkom 
också att även elever som inte deltog i studien ville gärna använda de alternativa 
verktygen, då de insåg att även de kunde ha hjälp utav dem (Svensson m.fl. 2002).  

I flera studier har det framkommit att elever är positiva till att använda olika slags 
alternativa verktyg (Damsby 2007; Svensson m.fl. 2002; Svensson 2012). I Damsbys 
(2007) studie uppgav alla elever att de, efter de fick tillgång till kompensatoriska 
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datorprogram, tyckte att det var lättare att läsa och skriva. Dock hade de äldre 
eleverna enklare att ta till sig dessa hjälpmedel då de hade mer datavana än de yngre 
samt att de i skolan kunde se vinsten med alternativa verktyg då de bland annat 
utsattes för mer faktatexter. De yngre eleverna behövde också längre tid för att lära 
sig programmen, samt mer vuxenstöd för att de i slutändan skulle kunna använda sig 
av hjälpmedlen på egen hand (a.a.). I studien såg Damsby (2007) också en tendens 
av att pojkar i årskurs 4-5 inte tycktes se behovet av särskilda insatser och att de 
därför inte var lika villiga att träna med dessa program, dock skriver hon att 
materialet är för litet för att dra några egentliga slutsatser av detta. När eleverna 
förstår vinsten med kompensatoriska hjälpmedel, blir de både mer framgångsrika och 
mer motiverade (Damsby 2007). I ytterligare en studie av Damsby (2008) framkom 
det även att elever som precis börjat med kompensatoriska datorprogram kan uppvisa 
ett visst motstånd, då de inte vill göra saker som avviker från vad resten av klassen 
gör (a.a.).  

Har eleven en dator som alternativt verktyg måste tid ges för att programmera, 
installera och anpassa den efter elevens behov och det är viktigt att tänka på att olika 
elever kan behöva olika program och anpassningar (Chmiliar 2007; Föhrer & 
Magnusson 2003). Föhrer & Magnusson (2003) menar därför att elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska ha en egen dator. Om en dator utnyttjas av flera elever är det 
inte säkert att filer och program stämmer överens mot föregående gång som datorn 
brukades av eleven. Att dela dator kan därför likställas med ”att dela glasögon eller 
rullstol med någon annan” (Föhrer & Magnusson 2003, s. 122). I en studie av 
Svensson m.fl. (2002) framkom det att elever som hade en egen dator ville använda 
denna varje dag i skolan, annars blev det inte meningsfullt för dem att bära på den 
fram och tillbaka mellan klassrummen. Vissa elever i studien, de som hade bäst 
läsförmåga, tyckte dock att det ofta tog för lång tid att starta upp datorn för att 
använda talsyntesen när de skulle läsa vissa texter. De upplevde att det gick fortare 
att läsa själva (a.a.). Svensson m.fl. (2002) menar dock att man ska ha i åtanke att de 
elever som upplevde detta endast gick i åk 4-5 och att deras texter inte alltid var så 
långa.  

 



11 

 

  

2.6 Sociokulturellt perspektiv 
Vi har i denna studie valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet, då vi 
anser att man genom detta perspektiv får en god bild av hur man kan se på alternativa 
verktyg och lärande.  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi oss när vi samspelar med andra individer 
och via olika former av kommunikation kan vi få tillgång till andras erfarenheter 
(Hundeide 2006; Säljö 1999; Säljö 2000; Säljö 2010). Barn behöver därför enligt 
detta perspektiv omsorgspersoner, föräldrar eller kamrater som stöttar och handleder 
dem i deras progression (Hundeide 2006).  Det bör hela tiden pågå samtal mellan 
experten och novisen, för genom detta samtal får kunskaper och färdigheter liv (Säljö 
2000).    

För att förstå lärande, tänkande och färdighetsutveckling behöver vi inte längre sätta 
vår tillit till det som naturen gett oss (Säljö 2010). Det människan ej kan utföra 
försöker hon tillverka redskap och verktyg, d.v.s. artefakter, för att klara av (Säljö 
1999). Med hjälp av artefakterna kan människan utföra saker som ligger utanför 
hennes psykiska och fysiska förmåga (Säljö 1999). Våra möjligheter att exempelvis 
minnas begränsas inte längre av vår tämligen begränsade kapacitet att hålla saker och 
ting i huvudet. Är det t.ex. något vi behöver minnas kan vi skriva ner detta och på så 
sätt kompensera vår bristande förmåga (Säljö 2010). Artefakterna är ”förlängningar 
av vår egen kropp och våra sinnen” (Säljö 1999, s. 4). Alla artefakter runt omkring 
oss är viktiga delar i vår vardag och vår allmänna kultur (Säljö 1999; Säljö 2010). 
Säljö (2010) menar att de redskap vi har tillgång till är så intimt knutna till 
människors kunskaper och färdigheter, att det är mycket svårt att skilja färdigheter 
och användning av redskapen från varandra. Vidare menar Säljö (1999) att desto fler 
artefakter vi brukar i vårt dagliga liv, desto fler möjligheter till lärande erhåller vi 
samtidigt som vi skapar ett större behov. I samhället förekommer det ibland en viss 
skeptism mot nya artefakter, t.ex. när miniräknaren infördes var det många lärare 
som motsatte sig att använda denna då de inte tyckte att eleverna lärde sig räkna på 
riktigt när de tryckte på miniräknarens knappar. Flera artefakter inom 
informationsteknik har dock idag en central roll i barn och ungdomars värld och de 
uppskattar t.ex. program som kombinerar lärande med underhållning. 
Informationstekniken och dess artefakter påverkar lärandet både genom att lösa en 
del problem men också genom att skapa andra problem (a.a.). Hur 
informationsteknik bemöts och utnyttjas i skolan: 

handlar om många olika problem: tillgång till hårdvara, uppkopplingar och andra 
tekniska resurser, villighet hos lärare och elever att ta till sig tekniken, 
lärarkårens utbildning och kompetens, kvalitet och karaktär hos mjukvaror och 
så vidare. (Säljö 1999, s. 10)  

Säljö (2010) menar dock att de centrala artefakterna i samhället ska ha en betydande 
roll i skolan och elever bör t.ex. utveckla generella förmågor att hantera vanligt 
förekommande kulturella redskap för att få en bra grund inför framtiden. Vidare 
menar Säljö (2010) att artefakter kan hjälpa och underlätta för människor som har 
olika slags handikapp. T.ex. kan den som är synskadad med hjälp av medierande 
redskap som taltidningar och punktskrift på egen hand ta del av visuell 
kommunikation. Hon behöver inte i lika stor utsträckning begränsas av att hon inte 
kan se (a.a.).  
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Att kunna kommunicera är en av människans främsta förmågor och en hörnsten i 
vårt sätt att lära är det symboliska språket (Säljö 1999). Att lära sig läsa och skriva är 
dock inget naturligt och självklart (a.a.), och en del människor kan behöva mycket tid 
och stöd för att tillägna sig denna kunskap (Säljö 2010). Alfabetet bygger på en 
fonetisk princip och skriftens tecken (grafem) motsvarar olika ljud (fonem). Det går 
emellertid inte att endast lyssna till hur ljud stavas och man kan heller inte alltid se 
utifrån grafemen hur ett ord ska uttalas t.ex. svenskans sje-ljud.  Men att många 
människor tycker att ord stavas som det låter och vice versa ”är ett resultat av 
framgångsrik kognitiv socialisation” (Säljö 2010, s.114).  

Avslutningsvis kommer resultatet i denna studie att tolkas utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Med hänsyn till detta perspektiv kommer vi att se på alternativa verktyg 
som en förlängning av vår egen kropp. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Vårt syfte med studien är att undersöka om alternativa verktyg används i alla ämnen 
eller bara i utvalda delar av undervisningen. Vi vill också ta reda på vilket sätt dessa 
verktyg används samt om de används dagligen. Utöver detta vill vi även undersöka 
hur pedagogerna ser på alternativa verktyg och sin egen kompetens gällande de 
verktyg de har att tillgå på skolan. För att uppnå syftet med denna studie tar vi hjälp 
av följande frågeställningar: 

1. I vilken omfattning och hur används alternativa verktyg i skolan för att stödja 
elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? 

2. Hur ser pedagoger på användandet av alternativa verktyg samt sin egen 
kompetens gällande de verktyg som de har att tillgå? 
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4 METOD 
Under följande rubriker kommer vi presentera vår undersökningsgrupp i studien. 
Vidare kommer vi att ta upp val av metod och tillvägagångssätt samt bearbetning och 
analys av data. Slutligen kommer vi att beröra Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer samt metodkritik. I nedanstående text kommer vi växelvis använda 
benämningarna lärare, pedagog, specialpedagog och speciallärare samt respondent 
och intervjuperson. När benämningarna pedagog, respondent och intervjuperson 
används syftar dessa till hela urvalsgruppen. 

4.1 Urval 
I denna studie har vi valt ett målinriktat/målstyrt urval, då Bryman (2011) 
rekommenderar detta när man använder sig av kvalitativa intervjuer. I det målstyrda 
urvalet väljs de deltagarna ut som är relevanta utifrån de forskningsfrågor som ska 
besvaras. Det är dock viktigt för att få fram ett mått av variation att 
intervjupersonerna skiljer sig åt när det gäller viktiga attribut (Bryman 2011). 

För att få ett mått av variation valde vi att ta med pedagoger som arbetat olika antal 
år inom yrket och som hade olika former av pedagogisk utbildning. Alla pedagoger i 
denna studie är kvinnor med viss erfarenhet av elever i läs- och skrivsvårigheter, 
dyslexi samt alternativa verktyg. Pedagogerna är verksamma i tre olika skolor i 
samma kommun, där vi har haft verksamhetsförlagd utbildning eller vikarierat. Två 
av skolorna har cirka 100 elever och den tredje har cirka 500 elever. Pedagog 1-5 
arbetar för närvarande i årskurs 4-6, medans pedagog 6-7 arbetar i årskurs 1-6.  

  

Pedagog Yrkesbenämning 

1 Grundskollärare årskurs 1-6 

2 Grundskollärare årskurs 1-7 

3 Grundskollärare årskurs 4-6 

4 Grundskollärare årskurs 4-6 

5 Specialpedagog 

6 Specialpedagog  

7 Speciallärare  
 Tabell 1: Deltagare i studien. 
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4.2 Tillvägagångssätt 
Då syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på alternativa verktyg och 
hur de används för att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi gjordes 
valet att använda kvalitativa intervjuer. Detta på grund av att kvalitativa intervjuer 
har en kunskapsteoretisk ståndpunkt och fokuserar på respondenternas syn på 
verkligheten (Bryman 2011). Med hjälp av den kvalitativa intervjun tar man tillvara 
på respondenternas erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). 

Den första kontakten med pedagogerna togs antingen via telefon eller personligen på 
deras arbetsplatser. Vid den första kontakten informerades de om studiens syfte och 
tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. Alla pedagoger tackade ja och det 
finns därför inget bortfall. Intervjuerna har utförts under cirka två veckors tid där 
varje intervju tog mellan 25 minuter till 60 minuter. 

Vid intervjutillfällena har vi båda varit närvarande, då en har lett intervjun medan 
den andra fört anteckningar. Stukát (2011) påpekar att när man är två vid intervjun så 
kan man observera fler saker än när man är ensam. Intervjuerna har genomförts i 
lugna och ostörda miljöer, där intervjupersonerna inte behövt oroa sig för att någon 
annan ska störa (Bryman 2011). Intervjuerna har spelats in för att 
intervjupersonernas svar ska kunna återges ordagrant och för att viktiga detaljer inte 
ska gå förlorade (a.a.). Vid ett intervjutillfälle var vi på grund av omständigheterna 
tvungna att göra ett undantag och denna intervju utfördes endast av en av oss som 
enbart förde anteckningar. Vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna har vi 
inte skrivit ut hela intervjuerna, då Stukát (2011) menar att detta kan vara oerhört 
tidsödande och att man istället kan plocka ut och renskriva särskilt relevanta delar av 
intervjuerna. 

Intervjuerna i studien har varit semistrukturerade (bilaga 1) (Bryman 2011). Fördelen 
med den semistrukturerade intervjun är att intervjupersonen har goda möjligheter att 
besvara intervjufrågorna med egna ord. Huvudsakligen har alla frågor ställts i samma 
ordning, men ibland har även följdfrågor ställts till det som intervjupersonen berättat. 
Frågorna i intervjuguiden har formulerats så att respondenternas syn och upplevelser 
kommer till uttryck (a.a.). Alla intervjuer har startat med en inledande fråga som 
uppvärmning innan huvudfrågorna. Vi har också använt oss av det som Bryman 
(2011) benämner uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor, tolkande 
frågor samt tystnad. 

4.3 Bearbetning och analys av data 
Enligt Patel & Davidsson (2003) har kvalitativa bearbetningar ingen bestämd metod, 
då varje fall är unikt och kräver sin egen bearbetningsmetod. Vid bearbetning av data 
i vår studie läste vi igenom de anteckningar vi fört under intervjuerna flera gånger för 
att hitta mönster i respondenternas svar. För att viktiga detaljer inte skulle försvinna 
eller korta anteckningar misstolkas lyssnade vi även på det inspelade materialet flera 
gånger innan vi började skriva ner resultatet. Anteckningarna vi fört under 
intervjuerna gjorde också att det var lättare att navigera i det inspelade materialet, 
vilket sparade lite tid. Genom att kontinuerligt jämföra respondenternas svar kunde 
svaren kategoriseras utifrån olika rubriker (Bryman 2011 s. 519), vilket i vår studie 
innebar en uppdelning mellan alternativa verktyg, lärarna och eleverna. När resultatet 
var färdigskrivet analyserades likheter och skillnader utifrån tidigare forskning och 
det sociokulturella perspektivet. 
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4.4 Forskningsetiska principer 
Vår studie har genomförts enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002) rekommenderar. När man utför humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
ska man enligt Vetenskapsrådet (2002) ta hänsyn till det grundläggande 
individskyddskravet. För att fullgöra detta grundläggande krav bör man som forskare 
beakta fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (a.a.).  För att uppfylla de fyra huvudkraven informerades 
respondenterna när de blev tillfrågade om de ville vara med i studien om dess syfte 
och vilken roll de skulle ha i den. De upplystes även om att deltagandet var helt 
frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan.  Innan alla 
intervjuer startades tillfrågades även alla respondenter om de gav sitt samtycke till att 
spela in intervjuerna. Vidare informerades de om att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt och att det enbart var författarna som skulle veta vem av 
respondenterna som uppgivit vad. Respondenterna lovades även anonymitet och 
valet gjordes att i undersökningen inte redogöra för vilka respondenter som arbetade 
på vilken skola, respektive samma skola. Respondenterna har istället givits 
benämningarna pedagog 1-7, utan hänsyn till vilken skola de arbetar på. För att 
ytterligare säkerställa pedagogernas anonymitet har vi valt att inte skriva ut hur 
många år de har arbetat inom yrket. De uppgifter som framkommit under 
intervjuerna har endast och kommer endast att användas i forskningssyfte.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet syftar till om ”man mäter det som man avser mäta” (Stukát 2011 
s. 133). I kvalitativa studier handlar dock validitet om hela forskningsprocessen 
(Patel & Davidsson 2003). I kvalitativa studier gäller det alltså att frågorna man 
ställer täcker ens syfte, så att validiteten blir hög (Stukát 2011). Frågorna i 
intervjuguiden utformades med noggrannhet och även följdfrågor ställdes för att 
ingenting skulle kunna feltolkas. Frågorna vi utformat granskades sedan av en 
vetenskapligt skolad person på Linnéuniversitetet och små justeringar gjordes. Enligt 
Kihlström (2007b) bidrar denna granskning till en ökad validitet. Genom att vi i 
bakgrundskapitlet sammanställt olika forskningsresultat kände vi också att vi hade en 
god förförståelse inför studien, vilket Patel & Davidsson (2003) anser ska genomsyra 
hela forskningsprocessen. 

När man intervjuar människor kan det hända att de medvetet eller omedvetet inte 
svarar helt ärligt på frågorna (Stukát 2011). Det är därför viktigt att man skapar ett 
förtroende med respondenten, men trots detta förtroende gäller det ändå att man är 
medveten om att respondenterna kanske inte lämnar helt ärliga svar (a.a.). Då 
respondenterna i studien var bekanta med antingen båda av oss eller en av oss gav de 
säkerligen ett ärligare svar än om de haft en helt okänd som intervjuade dem. 

Reliabilitet handlar enligt Kihlström (2007b) om att resultatet i en undersökning som 
utförts ska vara tillförlitligt, d.v.s. att man kan lita på det. Intervjuar man en person 
om situationer som han eller hon har varit med om är svaren förmodligen mer 
tillförlitliga då de grundar sig på erfarenheter och inte bara åsikter (Kihlström 
2007a). Kihlström (2007b) anser också att genom att vara två vid en intervju så ökar 
reliabiliteten. Vid intervjun kan då en person ställa frågor, medan den andre är mer 
en slags observatör som kan anteckna sådant som är av intresse t.ex. kroppsspråk 
m.m. (a.a.). Stukát (2011) menar också att är man två vid en intervju så kan man 
upptäcka fler saker än när man är ensam. De som utför intervjun ska dock vara 
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medvetna om att den som blir intervjuad kan eventuellt känna sig underlägsen och 
osäker av att ha två personer närvarande (Kihlström 2007b; Stukat 2011). Skulle man 
vid en intervju endast skriva ner svaren som respondenten ger är det tyvärr en risk att 
man missar viktiga saker (Kihlström 2007b). En annan risk är att man omedelbart 
tolkar det som respondenten säger, vilket i sin tur leder till att svaren man har 
nedskrivna inte är respondentens egna ord utan intervjuarens tolkningar av vad som 
sagts.  För att undvika dessa fallgropar och förbättra reliabiliteten bör man därför 
spela in intervjun. Genom att spela in intervjuerna kan man höra t.ex. om man som 
intervjuare har ställt ledande frågor, men även vad respondenten verkligen har sagt 
(a.a.).  

Det går inte jämföra reliabilitet i kvantitativa studier och kvalitativa studier (Patel & 
Davidsson 2003). Om man upprepade gånger intervjuar en respondent och använder 
samma frågor men får olika svar tolkas det i en kvantitativ studie som ett tecken på 
låg reliabilitet. Detta behöver inte vara fallet i en kvalitativ studie. Istället kan det 
vara så att respondenten fått nya erfarenheter som gjort att han respektive hon har 
ändrat åsikt och därför ger andra svar i jämförelse med förra intervjun. Det viktigaste 
i en kvalitativ studie är inte att alltid få samma svar, utan att man fångar det unika i 
situationen. Reliabilitet bör alltså i kvalitativa studier utgå från den speciella 
situationen vid undersökningstillfället (a.a.). Att diskutera reliabilitet och validitet i 
kvalitativa studier är emellertid en svår uppgift, då begreppen är tätt sammanflätade 
(Stukat 2011). Eftersom begreppen är så sammanflätade används sällan begreppet 
reliabilitet i kvalitativ forskning (Patel & Davidsson 2003). 

Kvalitativa forskningsresultat kan tyvärr vara svåra att generalisera till en hel 
population, eftersom att deltagarna i en kvalitativ studie ofta är få till antalet 
(Bryman 2011). Resultatet från en kvalitativ studie ska därför istället generaliseras 
till teori. Det är alltså ”kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på 
grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömning av 
generaliserbarheten” (Bryman 2011, s. 369).  Patel & Davidsson (2003) menar att en 
kvalitativ analys kan bidra till att man förstår ett fenomen och dess variation i olika 
sammanhang. Sätts sedan fenomenet i relation till andra liknande sammanhang kan 
en generalisering möjligen göras (a.a.). 
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5 RESULTAT  
Syftet med den här studien är att utröna i vilken omfattning och hur alternativa 
verktyg används i skolan för att stödja elever som har läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi samt att undersöka hur pedagoger ser på alternativa verktyg. Här nedan 
kommer vi redogöra för de resultat som framkommit i intervjuerna. Resultaten har 
delats in i snarlika rubriker som presenterats i bakgrundskapitlet under tidigare 
forskning, d.v.s. alternativa verktyg, lärarna och eleverna. 

5.1 Alternativa verktyg 
De vanligaste och mest populära alternativa verktygen som används för att 
kompensera läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är inlästa läromedel och 
ordbehandlingsprogram som t.ex. Microsoft Word. Inlästa läromedel läggs antingen 
in på USB-minne, telefon, dator eller mp3-spelare. Till en del läromedel följer även 
en cd-skiva med lärobokens text inläst. Datorn används även för att kompensera läs- 
och skrivsvårigheter genom t.ex. olika mjukvaruprogram som StavaRex, SpellRight 
och olika talsyntesprogram som t.ex. ClaroRead Pro. Andra verktyg som används är 
skanner, Daisy-spelare och hörlurar. Datorn används dessutom till olika 
färdighetstränande program som t.ex. Läshuset, MG Hitta Ord, Läsia och Lexia. I 
matematik används även färdighetstränande program såsom t.ex. Matematik i 
Måneby. 

Alternativa verktyg används först och främst, enligt specialpedagogerna och en 
lärare, av elever i årskurs 4-6 för att kompensera svårigheter. Det är enligt dem 
mindre vanligt att man använder alternativa verktyg i årskurs 1-3. Läraren och en av 
specialpedagogerna säger att detta beror på att man vill vänta och se om det lossnar 
för att man vill ge eleverna en chans att träna upp sig. Den andra specialpedagogen 
säger också att det blir vanligare i årskurs 4-6 eftersom elevernas texter då blir längre 
och svårare. I mer än hälften av intervjuerna framkommer det också att något av de 
alternativa verktygen som eleven har att tillgå används dagligen för att kompensera 
elevers svårigheter, t.ex. inlästa läromedel på usb eller ordbehandlingsprogram på 
datorn. En pedagog säger att hon gärna skulle vilja använda datorn som alternativt 
verktyg dagligen, men då eleven har en egen dator som används både i skolan och 
hemmet har det ibland uppkommit problem med frakten av datorn. I intervjuerna 
visar det sig dock att det är få elever som har tillgång till en egen dator. På en av de 
mindre skolorna är det endast en elev som har egen dator, medans det på den andra 
mindre skolan är fyra elever. På den större skolan har endast två elever egna datorer 
som alternativt verktyg. Det framgår även att en del elever får turas om att utnyttja 
klassrumsdatorn för att t.ex. skriva texter och arbeta med färdighetstränande 
program. En av specialpedagogerna säger: 

Det är väl mest egentligen träningsprogram som de har kommit in i att använda. 
Att man går och sätter sig och tränar tio minuter på läsning då eller på stavning 
eller matte så. Så att använda det som kompensatoriskt hjälpmedel eller 
alternativt verktyg, där har vi nog inte kommit riktigt så långt som jag skulle 
önska, att dom liksom har det här att ta till det när det behövs så. Inlästa 
läromedel då, det har ju ganska många elever och då brukar jag lägga in precis 
de sidor som de har då på ett usb-minne så att de har det. (Pedagog 5) 

Färdighetstränande programmen utnyttjas enligt specialpedagogerna i alla årskurser i 
grundskolans tidigare år. En av pedagogerna har också upprättat ett schema för när 
de eleverna som är i behov av det skulle arbeta med färdighetstränande program på 
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de två klassrumsdatorerna, vilket skedde under tre lektioner per vecka. Totalt uppger 
alla pedagoger utom en att färdighetstränande program används i undervisningen och 
då i olika stor utsträckning. En av respondenterna har en elev som dagligen endast 
använder sin egen dator för att kompensera sina svårigheter och denna elev arbetar 
för tillfället inte med färdighetstränande program. Ett par av pedagogerna uttrycker 
dock att det är ett dilemma med att använda sig av färdighetstränande program för de 
elever som behöver, då de upplever att de inte hinner med det andra i den ordinarie 
undervisningen. ”Man måste ju se till att eleven tjänar mer på att jobba med det här 
istället” (Pedagog 1). För att elever ska kunna arbeta mer kontinuerligt med 
färdighetstränande program, samt lära sig sina alternativa verktyg och att använda 
dem aktivt önskar också majoriteten av respondenterna fler resurser (t.ex. pedagoger 
eller assistenter) som kan stötta eleven i klassrumssituationen. En pedagog påpekar 
att en orsak till att det är svårt att arbeta med bl.a. färdighetstränande program är att 
schematekniska ”grejer” kommer emellan vilket gör att resurser försvinner. Elever 
som ännu inte blivit självgående och som behöver extra mycket stöd när de arbetar 
med färdighetstränande program kan då inte göra detta, när pedagogen är ensam med 
över 25 elever. Pedagog 7 säger också att man bör tänka på att en del elever upplever 
det som jobbigt att sitta länge med färdighetstränande program. Hon rekommenderar 
att en elev ska sitta max tio minuter med detta. 

Vid diskussion om vilka ämnen som alternativa verktyg utnyttjas i kommer det fram 
att det är i ämnen där det förekommer långa texter eller ämnen där eleven ska lyssna 
på uttal.  De ämnen där alternativa verktyg förekommer först och främst är svenska, 
engelska, SO samt NO. I svenska, SO och NO skannas texten in eller så läser läraren 
själv in texten till eleven som läggs in på ett usb-minne. Vissa läromedel har dock 
tillhörande cd-skivor med lärobokens text inläst och då lägger antingen läraren eller 
specialpedagogen in texten till eleven på usb-minne eller liknande. I en av klasserna 
på en av skolorna har också alla elever tillgång till sin engelska lärobok på webben 
via en egen inloggning, och där kan eleverna hemma t.ex. lyssna på både text och 
glosor. En lärare spelar dock in de engelska glosorna själv, så att eleven kan lyssna 
på dem hemma på sitt usb-minne. En lärare påpekar att en del elever kan ha svårt 
med längre lästal i matematiken, men då är det vanligast att eleven får hjälp att läsa 
antingen från en lärare eller en annan klasskamrat. 

En av pedagogerna säger att för en del elever är det lättare att ha lärobokens cd-skiva 
och klicka fram rätt kapitel på datorn än att skanna in texten.  Två pedagoger säger 
också att talsyntesen inte fungerar tillfredsställande när man skannar in texter p.g.a. 
felbetoning vilket gör att eleverna måste ha mycket förförståelse för att förstå den 
inskannade texten. 

Det som inte fungerar och som man egentligen blir rekommenderad att använda 
det är då att en dator, om man skannar in en text och en dataröst läser. Men det 
funkar inte, det går inte, så det blir fel betoning och man måste ha så mycket 
förförståelse ifall man ska fatta vad datorrösten läser. Så jag tycker inte att det 
funkar. Det funkar kanske för äldre personer men det funkar inte på låg- och 
mellanstadiet i alla fall, det är min uppfattning. Så då behövs en människa som 
hjälper barnen med texten. (Pedagog 7) 

En av pedagogerna uttrycker också att det finns problem med talsyntesen när eleven 
använder den till texter de har producerat själva. 

Den fungerar rent tekniskt… …att den läser upp elevens egen text,  men eleven 
har ju sådana svårigheter,  mina två då med språkstörningar så de hör ju inte 

 



20 

 
liksom vad det är för fel de gör, utan det finns där i deras huvud för det fanns där 
när de skrev det. (Pedagog 4) 

Två pedagoger tycker dock att det är bättre för eleven att använda talsyntes än 
ingenting alls. En pedagog säger att: 

En del elever har ju lite svårt för de här syntetiska rösterna ju, som blir när du tar 
talsyntesen. De kanske har lättare för att lyssna till en vanlig röst, fast om man 
jämför dom första talsynteserna som kom så är det ju en himmelsvid skillnad, 
dom är mycket mycket bättre nu. (Pedagog 6) 

Ett återkommande problem som alla respondenter tar upp är att det förekommer olika 
former av tekniska problem. På alla tre skolorna är det ofta svårigheter med att logga 
in på datorerna, då intranätet strular och datorerna är svåra att starta upp. På en av 
skolorna har man också haft problem med att skanna in texter. I flera av programmen 
som finns på en annan skola är det meningen att en elev ska kunna spara sina resultat 
för att kunna se sin progression, men resultaten går inte att spara och ”det finns ingen 
som har ansvar för programmen så att de ska fungera och hur resultaten ska sparas” 
(Pedagog 5). Ett par av pedagogerna upplever också att vissa alternativa verktyg 
såsom t.ex. Daisy-spelaren är krånglig att använda. För att de alternativa verktygen 
som eleven har att tillgå ska användas uttrycker flera av pedagogerna att de behöver 
fungera, men även vara lätthanterliga. 

I flera fall är det specialpedagogen eller skoldatateket som initierat och påverkat 
vilka alternativa verktyg som eleven fått. I ett fall har föräldrarna själva haft 
önskemål om hjälpmedel. Alla pedagoger har på något sätt haft kontakt med 
skoldatateket i kommunen, där de har fått information om olika alternativa verktyg. 
En del elever har också fått låna hem alternativa verktyg från skoldatateket under 
några veckor för att testa vilka verktyg som passar dem. En pedagog upplyser också 
om att det sedan är upp till den egna skolan att köpa in de alternativa verktyg som 
eleverna trivs med och är i behov av. Det framkommer dock av flera respondenter att 
skolans ekonomi påverkar vilka alternativa verktyg som köps in och hur många som 
köps in.  

Det skulle ju inte va så egentligen, men det är ju faktiskt så att det är mycket 
ekonomi som styr, resurser, lärarnas egen kompetens när det gäller sånt här, är 
det ju. Så det är ju ingen självklarhet att de här elever får tillgång till en egen 
dator. (Pedagog 6) 

Men sen är det ju inte säkert att det finns ekonomi för att barnen ska ha sin egen 
dator eller sina egna hjälpmedel. (Pedagog 7) 

Det har inte funnits några pengar till att köpa datorer till eleverna som 
skoldatateket har utrett, utan det är andra datorer som har fått flyttats om. 
(Pedagog 4) 

Det är obalans, det finns ingen rättvisesyn på vad som finns på olika skolor. Vi 
pratade om förskoleklasser som sitter med ipads och vi har överhuvudtaget 
aldrig sett en ipad på den här skolan om inte en elev har tagit med den så. Men 
det handlar ju liksom att man måste ha att någon som har kunskapen och driver 
frågan, men samtidigt pengarna för tekniken kostar ju. (Pedagog 4) 

Flera av pedagogerna önskar att det fanns tillgång till ännu fler alternativa verktyg 
såsom t.ex. datorer, skannrar samt skannermöss.   
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5.2 Pedagogerna 
I alla intervjuer har det framkommit att pedagogerna har en positiv inställning till 
alternativa verktyg och flera av pedagogerna anser att det är en viktig del i 
undervisningen. Det ska vara en självklarhet för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi att få tillgång till alternativa verktyg där de befinner sig, d.v.s. i 
klassrumssituationen. En pedagog säger att det är viktigt att göra ”det till en naturlig 
grej, att det inte är något speciellt” (Pedagog 6). Tre pedagoger framhåller också att 
det är viktigt att alternativa verktyg införs så tidigt som möjligt. En specialpedagog 
säger också att hon skulle önska att de infördes redan i årskurs två för de som har 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Idag är det enligt henne vanligast att eleverna 
erhåller alternativa verktyg på mellanstadiet. En annan lärare uttrycker att hon önskar 
att alternativa verktyg introducerades redan i årskurs ett. En specialpedagog säger 
dock att det är viktigt att ha i åtanke att alternativa verktyg inte ska utesluta något 
annat utan de ska ses som ett komplement. När man ska arbeta med de alternativa 
verktygen är det också viktigt att man har ett tydligt syfte. Vid diskussion om 
användningen av alternativa verktyg uttrycker en pedagog att:  

kan man inte det här, om man inte vet vad syftet är/målet är... ...blir det inte 
givande för eleven heller. Utan det måste vara strukturerat och planerat, det 
måste finnas en arbetsgång i det känner jag. (Pedagog 1) 

Pedagogerna tycker också att det är angeläget att ha som mål att eleverna på sikt 
självständigt ska kunna använda sina alternativa verktyg, t.ex. skanna in sina texter 
själv. Tre av pedagogerna tycker också att det är viktigt att tekniken inte ersätter den 
mänskliga kontakten helt och hållet, det behövs pedagoger för att hjälpa eleven 
framåt. Elever behöver t.ex. diskutera kring vad ord betyder och hur man lär sig läsa 
mellan raderna. Två pedagoger säger t.ex:  

Jag är det bästa kompensatoriska hjälpmedlet för elever med dubbeldiagnos. 
(Pedagog 4) 

Ju äldre eleverna blir ju mer nytta kan de ha av tekniken, men de måste ha hjälp 
utav läraren i grunden och botten. (Pedagog 7) 

Majoriteten av pedagogerna anser även att elever som inte har läs- och 
skrivsvårigheter kan ha nytta av alternativa verktyg. ”Att det inte bara då behöver 
vara för elever som verkligen behöver det utan det kan vara andra elever som provar 
också så att man inte ska bli så utpekad” (Pedagog 5). I en klass där alternativa 
verktyg användes blev även andra elever motiverade att använda dessa, för att 
förbättra sina resultat. Pedagogen i denna klass säger att ”det sprider sig ju, 
användningen, när man upptäcker att oj det där funkar ju” (Pedagog 4). 

Flera av respondenterna anser att alternativa verktyg har hjälpt elevernas progression 
och att de har lyfts genom att få tillgång till exempelvis inlästa läromedel. Två 
pedagoger anser också att träningsprogrammet Lexia har hjälpt eleverna och har gett 
bra resultat. 

Majoriteten av respondenterna säger att den egna kunskapen om alternativa verktyg 
påverkar deras val av alternativa verktyg. På frågan om vad som påverkar valet 
svarar en lärare:  

Min egen kunskap om vad som finns. Det har varit någon slags självklarhet som 
jag tycker har varit irriterande under många år liksom att alla pratar om daisy-
spelare... ...men det är aldrig någon som har talat om för mig som pedagog vad 
en daisy-spelare är. Jag har aldrig varit på någon utbildning och hur man ska 
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använda den här skannern och så. För det har varit specialläraren som varit på 
utbildningen i det och eftersom hon inte använder grejerna hos specialläraren 
utan hos mig så har det blivit en lucka där. Det är ju inte så att man springer och 
jagar och säger att jag kan inte, jag kan inte, för det är lite annat som kommer 
emellan hela tiden... ...så det tycker jag är en brist med kompensatoriska 
hjälpmedel, att utbildningen vilar inte hos oss pedagoger, klasslärare ska jag 
säga. Men så var jag ju på skoldatateket och fick veta lite om de sakerna som 
fanns, så nu vet jag lite mer. (Pedagog 4) 

Tre pedagoger anser sig ha den kompetens som de behöver för att utnyttja de 
alternativa verktyg och färdighetstränande program som finns tillgängliga på de 
skolor de arbetar. En lärare har fått viss utbildning av skoldatateket om de alternativa 
verktyg och program som eleverna i hennes klass använder, men hon känner inte att 
hon hunnit befästa kunskapen ännu p.g.a. tidsbrist. De övriga tre pedagogerna anser 
sig ha en viss kompetens gällande alternativa verktyg och färdighetstränande 
program. På frågan om pedagogerna upplever att de har den kompetens de behöver 
för att använda de verktyg som finns att tillgå på skolan svarar en pedagog: 

Det där är ju tiden igen alltså, det är frågan alltså, jag kanske inte känner mig 
jättehaj på alla program. Det gör jag nog inte, inte på allt. Men på det som jag 
använder gör jag ju förstås, men så finns det ju mycket annat där och man kanske 
skulle behöva besöka kanske bara som lärare datateket. (Pedagog 2)  

Flera av pedagogerna påpekar dock att man aldrig blir fullärd då det kommer nya 
verktyg och program hela tiden, därför önskar sig alla pedagoger utom en mer 
kompetens. I studien framkommer också att utbildning om alternativa verktyg för 
lärare inte är någon självklarhet, en specialpedagog säger: 

för det är ju inte självklart att du får någon utbildning och information om de här 
programmen... ...vi har väl haft några tillfällen då de har kommit från företagen 
och gått igenom program, men det är inte så att det når ut till alla. (Pedagog 6) 

Denna specialpedagog menar dock att: 
för att du ska kunna använda det med eleverna, så måste du ju själv veta vad det 
är för program, hur de fungerar, vad du kan göra med dem så att säga... ...och det 
tar lite tid att sitta där, för du måste sitta och göra lite övningar själv och lära dig 
hur det fungerar och så. (Pedagog 6) 

Tidsaspekten verkar vara en viktig punkt för pedagogerna och de vill ha mer tid för 
att befästa kunskapen om de alternativa verktygen som finns att tillgå på deras 
skolor. En av lärarna säger att det är mycket som ligger på klassläraren och tiden 
räcker inte alltid till även att man vill. Hon påpekar också att hon ibland skulle vilja 
ha mer hjälp av specialpedagogen, att specialpedagogen t.ex. kan hjälpa eleverna tills 
de blir självständiga med verktygen. En annan lärare uttrycker att en specialpedagog 
som är hjälpsam är ”guld värd” (Pedagog 1). 

5.3 Eleverna 
Pedagogerna upplever att elever i läs- och skrivsvårigheter för det mesta är positiva 
till alternativa verktyg. Här är några citat som speglar detta: 

De elever som vi har här, som behöver den här hjälpen, de är helt fantastiska de 
vill ju lära sig det här. (Pedagog 1) 

De allra flesta är ju positiva till det, de tycker att det är spännande och en del kan 
ju liksom känna, ja att det är lite sådära ja lite särskilt utvalda på något sätt när de 
får en egen dator alltså i positiv bemärkelse så faktiskt. (Pedagog 6) 
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De allra flesta är ju positiva och tycker att det är bra och har ju liksom förstått att 
det underlättar. (Pedagog 5) 

Majoriteten av pedagogerna påpekar dock att elevernas inställning till att använda 
alternativa verktyg är individuell, ”det är från individ till individ” (Pedagog 2; 
Pedagog 7). De säger också att det finns elever som är negativa till att använda 
verktygen: 

En del vill inte göra för mycket olikt till vad alla andra gör. (Pedagog 7) 

Han har jättesvårt att acceptera, han lyssnar hemma, men i skolan så vill han 
inte, för han vill inte visa för sina kamrater att han behöver ha det uppläst. 
(Pedagog 5) 

En av pedagogerna hade också en elev som inte ville ta emot hjälp, då eleven hade 
svårt för att acceptera sina läs- och skrivsvårigheter. Ett par av pedagogerna belyser 
att en förutsättning för att arbetet med alternativa verktyg ska fungera så optimalt 
som möjligt är att eleverna vill själva. En pedagog säger t.ex. att det inte hjälper att 
bara få hem en dator, utan det är upp till individen att använda den.  

Under alla intervjuer förutom en framhäver också pedagogerna att förutom 
alternativa verktyg har fler av dem sett att muntliga prov och läxförhör lyft eleverna 
samt stärkt deras självförtroende.  

Men det har vi ju märkt att det är ju jättestor skillnad när de får göra sina prov 
muntligt. (Pedagog 1) 

Att förhöras muntligt istället för skriftligt, det är ju många som man ser, där har 
jag fått många bara under det här året aha-upplevelser, hur många det är som får 
bättre resultat då. (Pedagog 2) 

Den muntliga redovisningsformen är mycket mycket bättre än den skriftliga för 
alla. (Pedagog 4) 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel analyseras studiens resultat i förhållande till bakgrundskapitlet, det 
sociokulturella perspektivet och tidigare forskning. Därefter kommer vi diskutera och 
dra egna slutsatser, för att sedan diskutera metodval. Kapitlet kommer sedan avslutas 
med förslag till framtida forskning inom det aktuella området. 

6.1 Analys 
De resultat från tidigare forskning som presenteras i bakgrundskapitlet kan i stor 
utsträckning återspeglas i vad som kommit fram i de intervjuer vi genomfört med sju 
olika pedagoger från grundskolans tidigare år. Intervjupersonerna lyfter och 
understryker dock vissa faktorer mer än vad vi upplever att tidigare forskning gör 
t.ex. vad gäller vikten av den mänskliga kontakten. Analysen är indelad i rubrikerna 
pedagogernas syn, hur alternativa verktyg används, elevernas inställning samt 
sammanfattande analys. 

6.1.1 Pedagogernas syn 
I tidigare forskning framkommer det att pedagoger är positiva till alternativa verktyg, 
vilket även intervjupersonerna i vår studie är. Flera av pedagogerna i vår studie anser 
dessutom att alternativa verktyg är en viktig del i undervisningen och de tycker 
precis som lärarna i Bonns (2006) studie att även elever utan läs- och 
skrivsvårigheter skulle ha nytta av flera utav verktygen. Respondenterna i vår studie 
lyfte också precis som i en studie av Svensson m.fl. (2002) att användningen av de 
alternativa verktygen ibland spred sig då fler upptäckte att de kunde ha hjälp utav 
dem. 

Tillgången till mänskliga resurser i klassrummet för att kunna arbeta med alternativa 
verktyg och färdighetstränande program verkade för majoriteten av respondenterna i 
vår studie vara en oerhört viktig aspekt. Både respondenterna och forskningen 
framhäver dessutom att när en elev börjar arbeta med alternativa verktyg behöver 
eleven rikligt med stöd, detta stöd kan efterhand avta och målet bör vara att eleven 
lär sig hantera sina alternativa verktyg på egen hand (Damsby 2007; Damsby 2008; 
Henricsson 2006). Att stötta och handleda elever i deras progression är också i linje 
med det sociokulturella perspektivet, då vi lär oss genom att samspela med andra 
individer (Hundeide 2006). I vår studie framhäver dock tre respondenter att tekniska 
hjälpmedel inte kan ersätta den mänskliga kontakten helt och hållet och att det ofta 
behövs en människa för att hjälpa en elev framåt, något som inte framhävts lika 
tydligt i den forskning som vi har tagit del av rörande alternativa verktyg. I grund 
och botten behöver eleverna hjälp av en lärare som de kan samtala med om t.ex. 
texters innehåll och vad ord betyder. Enligt det sociokulturella perspektivet är det 
just genom samtal som kunskaper och färdigheter utvecklas (Säljö 2000). I 
intervjuerna framkommer det även att för en del elever hjälper det inte att använda 
vissa alternativa verktyg såsom t.ex. talsyntes. Trots att verktygen fungerar rent 
tekniskt sett så hör t.ex. inte eleven vad han respektive hon har gjort för fel när 
talsyntesen läser upp texten eleven producerat. Det behövs då en människa för att 
förklara vad som är fel annars kommer inte eleven framåt. 

Pedagogerna i studien har varierande kompetens, en del är insatta i nästan alla 
program och verktyg som finns på deras skola medans andra endast är insatta i en 
del. Forskningen vi har tagit del av har dock visat att pedagoger behöver mer 
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kompetens för att kunna använda alternativa verktyg i sin undervisning (Damsby 
2008; Svensson 2012). Detta belyser även flera av pedagogerna i vår studie och de 
framhäver också att man aldrig blir fullärd då det hela tiden kommer nya verktyg och 
program. Två av lärarna i studien menar dessutom att de saknar tid till att befästa sin 
kunskap om alternativa verktyg och denna problematik har även tidigare 
forskningsstudier tagit upp. Damsby (2008) menar dock att det tar längre tid än vad 
man tror att sätta sig in i hur alternativa verktyg fungerar. Det är dock angeläget att 
lärare får den tid de behöver för att befästa sin kunskap (a.a.). 

6.1.2 Hur alternativa verktyg används 
Trots att det finns en positiv anda hos pedagogerna till att använda alternativa 
verktyg så framkommer det i majoriteten av intervjuerna att verktygen inte användas 
dagligen i alla situationer där eleven behöver läs- och skrivhjälp. Vi upplever det 
som att lärarna har viljan, men det finns hindrande faktorer som gör det svårt för dem 
att använda alternativa verktyg i den omfattning de önskar. Utifrån det som 
framkommit i de intervjuer vi utfört upplever vi precis det som Bonn (2006) belyser 
att skolans arbetssätt och organisation inte tillåter elever i läs- och skrivsvårigheter 
att fullt ut utnyttja alternativa verktyg på alla lektioner. För att kunna utnyttja 
verktygen i större utsträckning än vad de gör idag önskar sig lärarna i denna studie 
precis som i tidigare studier mer tid för att sätta sig in i verktygen, bättre teknisk 
support och mer kompetens i form av utbildning samt vidareutbildning (Damsby 
2008; Svensson m.fl. 2002). Majoriteten av respondenterna i vår studie och Damsbys 
(2008) studie ville, förutom mer kompetens, dessutom ha fler alternativa verktyg och 
då framförallt datorer. I vår studie och i tidigare forskning framkommer det att det är 
få elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som har tillgång till egna datorer. 
Det är i vår studie vanligast att dessa elever (samt deras klasskamrater) delar på en 
eller två klassrumsdatorer. Skolorna i vår studie liksom i flera andra studier har dock 
inte alltid ekonomiska resurser till att köpa in alternativa verktyg såsom t.ex. datorer 
och mjukvaruprogram (Chmiliar 2007; Damsby 2008; Rönnåsen & Ekstedt 2006). I 
vår studie uttryckte majoriteten av pedagogerna dessutom en önskan om mer 
mänskliga resurser i klassrummet, vilket också är en ekonomisk fråga. 

I studien framgår det att det är vanligast att elever får tillgång till alternativa verktyg 
för att kompensera bristande läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6, däremot används 
färdighetstränande program i alla årskurser i grundskolans tidigare år. Fler av 
pedagogerna önskar dock att alternativa verktyg skulle införas tidigare, redan i 
årskurs ett eller två. Forskare håller med om att det ska introduceras i tidigare 
årskurser, om man väntar till högstadiet kan det vara för sent (Föhrer & Magnusson 
2003). Den forskning vi tagit del av tar dock inte upp om verktygen ska införas på 
låg- eller mellanstadiet. I forskningen går det heller inte tydligt se vilka ämnen som 
alternativa verktyg används i, men vår tolkning är att verktygen används i de ämnen 
där längre texter ska läsas och produceras. Detta framgår även i vår studie och de 
ämnen som pedagogerna tar upp är svenska, engelska, SO samt NO. Vi vill dock 
understryka att verktygen inte bara används när eleverna ska läsa eller producera 
längre texter, utan även när eleven ska träna på t.ex. engelska glosor.  Ämnen som 
moderna språk, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, trä- och syslöjd, bild 
och musik nämns inte alls vid diskussion om hur alternativa verktyg kan användas 
för att kompensera bristande läs- och skrivförmåga (däremot används en del 
färdighetstränande program i ämnet matematik). 
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6.1.3 Elevernas inställning 
I vår studie och i tidigare forskning har det framkommit att de flesta elever överlag är 
positiva till alternativa verktyg (Damsby 2007; Svensson m.fl. 2002; Svensson 
2012). Flera artefakter har också idag en central roll hos barn och ungdomar utanför 
skolan (Säljö 1999). Majoriteten av pedagogerna i vår studie framhöll dock att 
elevers inställning till alternativa verktyg är varierande och individberoende. Det 
framgår också av pedagogerna i vår studie och i en studie av Damsby (2008) att en 
del elever inte vill göra saker som avviker från vad resten av klassen gör. På en skola 
i vår studie ville t.ex. en elev helst inte använda sig av alternativa verktyg i skolan, 
då eleven hade svårt för att acceptera sina läs- och skrivsvårigheter och inte ville 
sticka ut från mängden. Om en elev i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi t.ex. får 
tillgång till inlästa läromedel är det dock lättare för eleven att ha samma lärobok som 
sina klasskamrater och delta i den gemensamma undervisningen än om eleven har en 
helt annan lärobok. Med hjälp av artefakter såsom alternativa verktyg begränsas inte 
eleverna i lika stor utsträckning av sina svårigheter (Säljö 2010). 

6.1.4 Sammanfattande analys 
Utifrån de resultat som framkommit i vår studie vill vi avslutningsvis poängtera att 
elever i läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan få en bättre progression om de 
erhåller alternativa verktyg, pedagogiskt stöd samt muntliga prov och läxförhör. Det 
är dock väldigt viktigt att pedagogerna har en positiv inställning till alternativa 
verktyg samt kompetens om hur de ska användas. För att användningen också ska 
fungera optimalt behöver eleverna själva vilja använda verktygen. Verktygen bör 
också användas kontinuerligt i den dagliga verksamheten.   

6.2 Diskussion och egna slutsatser  
Vi upplever det som att det är en bra grund att pedagogerna i vår studie och tidigare 
forskning är positiva till användandet av alternativa verktyg. Denna positiva attityd 
tror vi kan bidra till att viljan till att använda verktygen i undervisningen ökar och att 
pedagoger blir mer motiverade till att lära sig ännu mer om alternativa verktyg. Hur 
teknik bemöts och utnyttjas i skolan handlar t.ex. om hur villiga pedagoger är att ta 
till sig den (Säljö, 1999). I vår studie upplevde vi att pedagogerna hade viljan att lära 
sig mer om alternativa verktyg, då majoriteten av pedagogerna uttryckte att de ville 
ha mer kompetens. Lärares kunskap och inställning till alternativa verktyg är 
nämligen avgörande för hur eleverna kommer att nyttja verktygen (Damsby 2007). 
Vi tror också att får en pedagog mer kompetens blir han eller hon mer trygg i sin 
lärarroll och vågar använda verktygen i sin undervisning. Kompetensen gör att man 
kan reda ut eventuella problem som kan uppkomma och kan motivera elever till att 
använda verktygen. En bidragande orsak till att en del pedagoger har vissa brister i 
sin kompetens rörande alternativa verktyg kan kanske vara det som belystes i 
introduktionen, d.v.s. att tankesättet kring alternativa verktyg inte befästs på 
lärarutbildningen. Skulle lärarutbildningen framhäva hur viktigt det är att ha 
kompetens om alternativa verktyg, skulle kanske denna kompetens också prioriteras 
högre ute i skolorna. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att pedagogerna får ännu 
mer kompetens i form av vidareutbildningar. Vidareutbildningar är enligt oss och 
Föhrer & Magnusson (2003) oerhört viktiga. Det kommer hela tiden nya saker att 
lära sig och pedagoger behöver även fräscha upp och underhålla befintlig kunskap så 
att den inte glöms bort. 
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Alternativa verktyg som används för att kompensera bristande läs- och skrivförmåga 
införs enligt vår studie normalt i årskurs 4-6. Flera av pedagogerna önskar dock att 
de skulle införas tidigare, vilket vi håller med om. Vi tror att införs alternativa 
verktyg tidigt blir de på sikt en naturlig del i det vardagliga skolarbetet. Eleven som 
använder verktygen och dennes klasskamrater blir till slut så vana med att verktygen 
används i vissa situationer att de inte ens uppmärksammar det. Det kan då 
förhoppningsvis bli precis lika naturligt som att någon bär glasögon. Dock är vi 
fundersamma över om verktygen bör införas redan från start i årskurs ett, då eleverna 
måste få en chans till att lära sig läsa innan verktygen sätts in. Säljö (2010) menar 
också att en del människor kan behöva mycket tid och stöd för att lära sig läsa och 
skriva.  Frågan är då hur lång tid man ska ge eleverna innan alternativa verktyg sätts 
in. Kanske bör de introduceras i årskurs två om eleven har svårigheter med att lära 
sig läsa, men detta vågar vi inte göra anspråk på då det behövs mer forskning inom 
detta område.  

Utifrån vår studie framgår det att alternativa verktyg används i många ämnen, men 
inte i alla. En slutsats vi drar utifrån vår studie är dock att man inte bör hänga upp sig 
på vilka ämnen som alternativa verktyg används i, utan istället på när det finns ett 
behov av verktygen. En del elever har behov av alternativa verktyg när det handlar 
om att läsa eller producera längre texter. Vi anser dock att längre texter kan 
förekomma i nästintill alla ämnen, men i olika stor utsträckning, och då bör det 
finnas tillgång till hjälpmedel. Kanske kan tillgången på alternativa verktyg vara en 
av orsakerna till att de inte används dagligen i alla situationer där eleven behöver 
stöttning. I vår studie framkom att det var få elever som faktiskt hade tillgång till en 
egen dator som alternativt verktyg, men de som hade en dator använde denna nästan 
dagligen. Det var dock vanligast att elever i läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 
delade på en eller två klassrumsdatorer tillsammans med sina klasskamrater. Med 
hänsyn till det som Föhrer & Magnusson (2003) tar upp om att dela hjälpmedel drar 
vi dock slutsatsen att det inte är en optimal situation för eleverna att dela dator. 
Eventuellt skulle deras progression öka om de hade fri tillgång till en dator som är 
anpassad efter deras behov. I intervjuerna framkommer det dock att det är mycket 
ekonomi som styr och att det är en obalans mellan vilka alternativa verktyg som 
olika skolor har att tillgå. Vi bör kanske fråga oss vad denna obalans beror på och 
hur den påverkar de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?  Drabbas 
elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hårdare av den ekonomiska 
åtstramningen som skett i dagens skola än elever utan läs- och skrivsvårigheter eller 
dyslexi?  Det kan väl ändå inte vara rimligt att den totala kostnaden för en elevs 
skolgång i en kommun ska få vara ungefär hälften så stor i jämförelse med en annan 
kommun.  Det känns absurt att skolans ekonomi ska hindra elever som har läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi från att nyttja alternativa verktyg. Dessa elever borde 
oavsett vilken kommun de bor i ha rätt till alternativa verktyg och mänskliga 
resurser, för att kunna utvecklas och inhämta kunskaper på samma villkor som de 
som inte har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det står dessutom i skollagen att 
elever som har behov av det ska ha rätt till lärverktyg (Skollagen 2010:800).  

Ytterligare en slutsats vi drar från intervjuerna och tidigare forskning är att för att 
arbetet med alternativa verktyg ska fungera så måste individen vilja själv. Utan egen 
motivation så hjälper det inte att eleven erhåller olika sorters alternativa verktyg för 
att gå runt sina bekymmer, eleven måste själv inse vinsten med att använda 
verktygen. Individens egen vilja att lyckas är den största drivkraften. Förutom att 
stötta eleven med alternativa verktyg, så kan pedagoger även stötta elever i läs- och 
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skrivsvårigheter och dyslexi genom att låta dem utföra läxförhör och prov muntligt. 
En annan slutsats utifrån studien är dessutom att tekniken bör ses som ett 
komplement som inte ska utesluta något annat. Tekniken ska alltså vara en hjälp och 
en förlängning ”av vår egen kropp och våra sinnen” (Säljö 1999, s. 4), men vi får inte 
glömma bort att den mänskliga kontakten är en grundläggande faktor för att vi ska 
kunna utvecklas. Elever behöver enligt det sociokulturella perspektivet 
omsorgspersoner som stöttar och handleder dem i deras utveckling (Hundeide 2006).  

En tanke som väcks utifrån studien är också att kanske skulle alternativa verktyg 
såsom t.ex. en dator med ordbehandlingsprogram erbjudas till alla elever, oavsett om 
de är i läs- och skrivsvårigheter eller inte. Vissa elever som använder alternativa 
verktyg kan också känna sig utpekade, men skulle alla elever erbjudas verktygen 
skulle nog dessa lättare bli ett naturligt och vardagligt inslag i lärande miljön. Säljö 
(2010) tar också upp att informationstekniken och dess artefakter idag är tätt 
förknippade med det vardagliga livet och vår allmänna kultur. Att t.ex. införa datorer 
för alla borde därför vara ett naturligt steg i skolans utvecklingsprocess. I ett sådant 
fall är det också på sin plats att diskutera vad som då egentligen är alternativa 
verktyg. Erbjuds alla dessa verktyg kanske man inte kan kalla dem alternativa 
verktyg. Säljö (2010) menar att de redskap vi har tillgång till är idag så intimt knutna 
till människors kunskaper och färdigheter, att det är mycket svårt att skilja 
färdigheter och användning av redskapen från varandra. Kanske ska man därför inte 
se vissa av artefakterna som ”alternativa verktyg” för de som är i läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi, utan istället som verktyg som används av alla när ett 
behov av det finns. För vem avgör om verktyget är alternativt eller inte? Det kanske 
är bättre att endast benämna det för digitala verktyg eller verktyg. 

I vilken omfattning informationsteknik utnyttjas handlar enligt Säljö (1999) om vilka 
hindrande faktorer som finns. Vi uppfattar det som att det i skolan förekommer flera 
hindrande faktorer för att arbetet med alternativa verktyg ska fungera optimalt, 
såsom ekonomi, tillgången på datorer, teknikstrul och bristande support, 
pedagogernas kunskap om verktygen, resurser som försvinner, tidsbrist och 
elevernas inställning. Dessa hinder behöver överbryggas så att elever som har läs- 
och skrivsvårigheter eller dyslexi kan utvecklas på samma villkor som de elever utan 
läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Vi tror att desto fler hinder som överbryggas 
desto mer kommer alternativa verktyg att användas i det dagliga skolarbetet. En 
allmän digital kompetens är viktig både för pedagoger och elever, och i läroplanen 
står det nämligen att elever ska kunna behärska olika digitala medier. Lägger skolan 
ännu mer fokus på digital kompetens och satsar ytterligare på digitala medier kan 
man eventuellt komma förbi några av de hinder som vi har uppfattat finns i skolan 
gällande alternativa verktyg, t.ex. tillgången på datorer och teknisk support.  

6.3 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer eftersom att vi ville ta del av 
respondenternas erfarenhet av och syn på alternativa verktyg. De kvalitativa 
intervjuerna valdes också med anledning av att vi ville ha möjlighet att kunna ställa 
följdfrågor på sådant som uppfattades som betydelsefullt för vårt syfte samt reda ut 
eventuella frågetecken, detta hade inte varit möjligt i en kvantitativ undersökning. 

Vi har utarbetat våra frågor i intervjuguiden utifrån vårt syfte och en vetenskapligt 
skolad person har granskat dem, vilket vi anser bidrar till en högre validitet. För att 
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stärka validiteten ytterligare hade vi även kunnat utföra en pilotstudie, men vi valde 
dock bort denna på grund av tidsmässiga skäl.   

I våra intervjuer har vi tolkat det som att det har varit en tillgång att vara två och vi 
uppfattade det inte som att de vi intervjuade var obekväma av att vi båda var 
närvarande. Att de inte var obekväma kan berott på att de var bekanta med antingen 
oss båda eller en av oss. Vi anser också att tillförlitligheten och reliabiliteten har ökat 
genom att vi har spelat in intervjuerna. I och med att intervjuarna har spelats in har 
också chanserna för misstolkningar minskat och ordagranna citat har säkerställts. 
Den intervjun som inte spelades in och där endast en av oss medverkade bör dock ses 
som mindre tillförlitlig. Av den anledningen finns det i denna studie inga citat från 
denna pedagog.  

I studien är det få deltagare och av den anledningen bör generaliseringar utifrån 
studien inte göras till en hel population. Möjligen kan de resultat som sammanfaller 
med tidigare forskning generaliseras. Avslutningsvis kan de skillnader mellan vårt 
resultat och tidigare forskningsresultat bero på att dessa aspekter inte lyfts fram i de 
studier som vi har läst, t.ex. att pedagogerna önskar mer mänskliga resurser i 
klassrummet.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån den studie vi utfört anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 
större studie liknande vår, där man även intervjuar rektorer samt elever för att få en 
djupare förståelse och ett bättre generaliserbart underlag. 

Vi anser även att det skulle vara angeläget att undersöka hur elever som har läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi påverkas av den ekonomiska åtstramningen som skett i 
vissa kommuner. Det är idag nämligen dramatiskt stora skillnader på hur mycket en 
elevs utbildning kostar i olika kommuner i Sverige. Ett annat framtida 
forskningsförslag är att undersöka i vilken årskurs det är som mest lämpligt att införa 
alternativa verktyg. Ska alternativa verktyg finnas att tillgå redan i årskurs ett eller 
ska de införas senare? Idag verkar alternativa verktyg ofta införas senare, då man vill 
vänta in eleven och se om elevens läs- och skrivförmåga förbättras eller inte. För att 
forska om detta behövs en större studie över längre tid genomföras och elever i olika 
årskurser utrustas med alternativa verktyg som motsvarar deras behov. 
Avslutningsvis vore det angeläget att studera vilka effekter alternativa verktyg och 
färdighetstränande program har på inlärningen för de som har läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi. Hur påverkas deras progression när de erhåller 
alternativa verktyg? Förbättras deras läsning när de arbetar med färdighetstränande 
program? 
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Bilaga 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Namn:___________________________________  Årskurs:________ 

 

Yrkesbenämning:_________________________ Antal år i yrket:_________ 

 

 Ja Har haft  

Elev med dyslexi i klassen?  
 Nej Ej utredd/andra läs- och skrivsvårigheter 

 

Uppvärmningsfråga: När kom du i kontakt med alternativa verktyg för 

dyslektiker för första gången? Berätta... 

01. Hur ser ni på alternativa verktyg? (Tillgång? Hjälper eller stjälper? Hjälper 

det elevernas progression?) 

02. Vad påverkar ert val av alternativa verktyg? (t.ex. tillgång, ekonomi. Vilken 

tycker du är viktigast?) 

03. Vad påverkar användningen av alternativa verktyg? 

04. Vilka alternativa verktyg använder du i din undervisning - i vilken 

omfattning och hur används de?  (Vilka ämnen? Dagligen? På vilket sätt?)  

05. Hur upplever ni elevernas inställning till att använda alternativa verktyg? 

(Positiva eller negativa?) 

06. Vad skulle krävas för att du skulle använda alternativa verktyg ännu mer i 

undervisningen? 

07. Upplever ni att ni fått den kompetens som behövs för att använda de 

alternativa verktyg som finns att tillgå på skolan? (Vad skulle ni vilja utveckla? 

Hjälpmedel ni saknar?) 

08. Övriga kommentarer? 
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