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Abstract 
 
The purpose of this study is to contribute with knowledge of some educators' experiences of 
ICT as support for reading and writing education in compulsory schools  for pupils with 
learning disabilities The research questions are how educators in compulsory schools for 
pupils with learning disabilities describe that they use ICT as support for students in reading 
and writing education, which attitudes educators express about ICT and which pros and cons 
they can see in the use of ICT as support in reading and writing education. 
 
The method selection for the study is semi structured interviews with respondents who work 
within the grades 1-9 in compulsory schools for pupils with learning disabilities and use some 
form of ICT in their education. The respondents also work with teaching the subject Swedish. 
The interview guide was sent out in advance to prepare the respondents for the interviews. 
The interviews were recorded and transcribed for the analysis work. In the analysis work, a 
socio-cultural perspective on learning has been used. 
 
The results of the study showed that respondents believe that ICT can be a great support for 
students in compulsory schools for pupil with learning disabilities regarding reading and 
writing education. The major advantages were that students can gain knowledge by getting 
texts read out loud with speech synthesis and writing texts even if they have physical 
difficulties with their fine motor skills, such as holding a pencil. Disadvantages could be the 
technical bit and that the students lose their motor skills practice that pencil writing can give 
them. 
 

Keywords 
ICT, read- and write teaching, compulsory schools for pupils with learning disabilities, socio-
cultural perspective 
  



Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av IKT som 
stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. De forskningsfrågor som ställts är hur 
pedagoger inom grundsärskolan beskriver att de använder IKT som stöd för elever i läs- och 
skrivundervisning, vad pedagogerna uttrycker för inställning till IKT och vilka för- och 
nackdelar som de kan se kring användandet av IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen.  
 
Metodvalet för studien är semistrukturerade intervjuer med respondenter som arbetar inom 
grundsärskolans åk 1–9 och använder sig av någon form av IKT i sin undervisning. 
Respondenterna skulle också arbeta med ämnet svenska. Intervjuguiden skickades ut i förväg 
för att förberedda respondenten på själva intervjutillfället. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberas för analysarbetet. I analysarbetet har ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
används.      
 
Resultatet med studien visade på att respondenterna anser att IKT kan vara ett stort stöd för 
elever i grundsärskolan inom läs- och skrivundervisningen. De stora fördelarna var att elever 
kan ta till sig kunskap genom att få texter upplästa via talsyntes, kunna skriva texter även om 
de har motoriska svårigheter med till exempel penngrepp. Nackdelar kunde vara den tekniska 
biten och att eleverna förlorade den finmotoriska träningen som skrivande med penna ger 
dem. 
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1. Inledning  
 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som stöd i undervisningen i 
grundsärskolan är något som intresserar mig eftersom min egen undervisning i 
grundsärskolans åk 4–6 består av mycket stöttning med hjälp av IKT (Chromebooks, Ipad, 
talsyntes, ordbehandling och så vidare). Eleverna i min klass har utvecklat sitt lärande med 
den typen av stöd i undervisningen genom att de får möjligheter att delta på sina egna villkor. 
Har en elev exempelvis svårt att läsa så kan den få till sig texten genom att lyssna via en 
talsyntes istället. Personligen är IKT i undervisningen en grundstomme i mitt pedagogiska 
tänk som utgör den största delen av planering och genomförande.  
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv så är inkludering och delaktighet två begrepp som jag 
anser vara viktiga i skolans värld. För att eleverna ska lyckas i sin utbildning och 
kunskapsinhämtning så måste de få känna delaktighet och vara inkluderade i skolans 
omgivning. En funktionsnedsättning eller hinder ska inte begränsa denna möjlighet utan 
istället så ska speciallärare och övrig personal arbeta för att ta bort de hinder som blockerar 
vägen till lärandet. Här anser jag att IKT kan vara en bra hjälp. Enligt Nilholm (2007) så är 
inkludering ett sätt som ska göra att problemet flyttar från eleven till skolan och att det blir 
skolans uppdrag att möta eleverna utifrån deras unika förutsättningar. 
 
Denna studie kommer att inrikta sig på hur pedagoger inom grundsärskolan uppfattar IKT 
som stöd i elevernas läs- och skrivundervisning. För att få en konkret definition av IKT 
begreppet så gjordes sökningar i litteratur. Det visade sig att begreppet har flera olika 
betydelser beroende på vilket sammanhang som diskuteras. Detta gjorde också att det blev 
intressant att ta reda på hur respondenterna i denna studie uppfattar begreppet. IKT är alltså en 
utbyggnad av begreppet IT (InformationsTeknik) och ska då också involvera kommunikation 
mellan människor. Brodin (2010) menar att IKT ofta misstas för att bara vara en dator. Hon 
menar att IKT är så mycket mer då det står för informationssökningen och kommunikationen 
mellan individer. I Digitaliseringskommissionens (2015) rapport så används uttrycket digital 
kompetens. De skriver följande om digital kompetens inom området utbildning. ”I dag är 
datorer, it och internet centrala verktyg för att få kunskap. Samtliga skolformer och 
utbildningar arbetar för att utveckla elevernas och de studerandes förmåga att använda 
modern teknik, för att söka information, kommunicera och interagera.” 
(Digitaliseringskommissionen, 2015 s.126). I denna definition så uttrycks det tydligt att 
skolan ska utveckla elevernas kompetens i att använda digital teknik för informationssökning- 
och kommunikation vilket IKT begreppet står för. Digitaliseringskommissionens definition av 
digital kompetens utgör den definition av IKT begreppet som kommer användas i denna 
studie.   
 
Studiens bidrag till forskningsfältet kring IKT i undervisningen blir att fokus kommer ligga på 
grundsärskolan. Utifrån den forskningssökning som genomförts så fanns det inte många 
studier som har gjorts med den inriktningen. Ett annat bidrag kommer att vara hur IKT kan 
vara ett stöd i läs- och skrivundervisningen. Inriktningen på läs- och skriv uppkom genom 
deltagande i skolverkets kompetensutbildningspaket som heter läslyftet. I samtal med kollegor 
på våra läslyftsträffar så märktes det en stor skillnad i deras uppfattningar kring användandet 
av IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen. Att genomföra en studie kring detta kan då ge 
en klarare bild över vilka erfarenheter som verkligen existerar bland pedagogerna och belysa 
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dem i skrift. När det gäller användandet av IKT som stöd i undervisning så passade ämnet 
svenska in eftersom det är en central del i undervisningen i grundsärskolan. Det läggs mycket 
vikt vid att eleverna ska lyckas med att läsa och skriva när de lämnar grundsärskolan och det 
sätts mycket fokus samt resurser på detta. Det blir då intressant att studera hur pedagogerna 
beskriver IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen då det kanske kan hjälpa eleverna att 
komma längre i sin kunskapsinhämtning och bli mer självständiga senare i livet.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av 
IKT som stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver pedagogerna inom grundsärskolan att de använder sig av IKT som stöd 
för elever i läs- och skrivundervisningen? 

2. Vad har pedagogerna för inställning till IKT i läs- och skrivundervisningen? 
3. Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns kring användandet av IKT i 

läs-och skrivundervisningen? 
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2. Bakgrund  
 

Detta avsnitt kommer att redogöra för bakgrunden till valet av studie utifrån den litteratur och 
de styrdokument som finns inom området.  
 

2.1 IKT och lärande 
 
Säljö (2014) menar att människans kanske mest typiska drag är att hon kan lära sig saker. 
Människan kan ta tillvara erfarenheter och omsätta dem i handlingar som utvecklar intellektet. 
Säljö (2014) uttrycker också att lärandet är något som kan ske individuellt men också i ett 
större socialt sammanhang. Detta kan visa sig som att lärandet är något föränderligt och följer 
inte några ensidiga mönster. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande så menar Säljö (2014) 
att människor lär sig genom samspel med andra och med stöd av olika fysiska och mentala 
artefakter. 
 
När det gäller IKT och lärande så påvisar Håkansson och Sundberg (2012) att det ännu inte 
finns belägg som styrker att IKT har en positiv utveckling av elevernas kunskapsutveckling. 
Det som de kunde se var att elever med språkliga svårigheter och/ eller utvecklingsstörning 
kan vara hjälpta av en mer IKT styrd undervisning (dator, mobil, kamera, dataprogram). De 
tar också upp att det går att se skillnad på studieresultaten beroende på vem som utformat 
programmet. De menar att dataprogram som är utformade av till exempel en forskargrupp vid 
ett universitet har större inverkan på elevernas resultat i skolan än de program som är gjorda 
för kommersiellt bruk. Cervin (2012) har intervjuat Peter Karlsudd som är doktor i pedagogik. 
Han berättar att under 1990-talet så låg särskolan i Sverige långt före grundskolan gällande 
användandet av IKT i undervisningen. Han påvisar att elever i grundsärskolan har stor 
användning av dagens IKT möjligheter i sitt lärande. Mitchell (2015) menar att IKT ska vara 
ett tydligt och bra hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar eller 
inlärningssvårigheter. Mitchell (2015) skriver också om alternativa verktyg och teknikstöd ur 
ett undervisningsperspektiv. Han påvisar att i amerikansk lagstiftning så uttrycker man det 
såsom att alternativa verktyg och teknikstöd är något som används för att förbättra 
förmågorna hos barn med funktionsnedsättningar. Han förmedlar också att tanken i Europa 
kring detta är att det handlar om utrustning som kompenserar för funktionshindret och 
underlättar självständighet. Mitchell (2015) tar också upp att det finns många för- och 
nackdelar med IKT såsom kostnad för inköp, dålig information om produkt och utbildning av 
personalen. De fördelar som lyfts fram är att lärande flyttas från läraren till eleven, stark 
återkoppling till eleven och en större variation på undervisningsstrategier.  
Håkansson och Sundberg (2012) kunde se i forskningen att de psykosociala konsekvenserna 
med att använda IKT i undervisningen var ökad motivation och engagemang hos eleverna 
vilket var av fördel för lärandet.   
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2.2 Läs- och skrivundervisning i grundsärskolan 
 
Liberg (2006) menar att skolan har lagt mycket fokus det senaste deceniumet på att fokusera 
läs- och skrivundervisningen mot grammatiksinlärning och dess innebörd i skrivandet och 
läsandet. Vissa bokstäver i alfabetet heter en viss sak, låter på ett visst sätt och tillsammans 
kan bilda ett ord. Skolans traditionella undervisning går igenom de grammatiska koncept som 
krävs för att eleven ska kunna ljuda, känna igen helord och därefter kunna skriva. ”Det är inte 
bara textremsan på TV och innehållsförteckningen på en vara vi behöver kunna läsa. Texter av 
olika slag strömmar emot oss varje dag. Oavsett vilken slags text vi möter, så läser vi för att vi 
vill förstå.” (Reichenberg, Andersson, & Berthén, 2015, s.1) 
 

Reichenberg m.fl. (2015) skriver att läsande utgör en nödvändig del i dagens samhälle. Det 
snabba informationsflödet i media och liknande gör att elever idag måste ha en bra 
läsförståelse och kunna bearbeta den information som kommer. Detta har förändrats genom 
åren vilket gör att pedagogernas arbete med läs- och skriv inom grundsärskolan också har 
förändrats. Reichenberg m.fl. (2015) menar att pedagogerna måste hitta strategier för att få 
detta att fungera för eleverna i grundsärskolan.  
 
Läs- och skrivundervisningen inom grundsärskolan, menar Thunberg, Claesson och Swärd 
(2016), kräver istället oftas rätt sorts hjälpmedel och verktyg för att lyckas med. Elever med 
intellektuell funktionsnedsättning har kanske inte samma förmåga att ta till sig traditionell läs- 
och skrivundervisning som andra elever vilket gör att de kanske behöver mer 
kompensatoriska verktyg. Thunberg m.fl. (2016) påvisar att när pedagoger ska titta på elevens 
behov så ska den göra det utifrån tre olika ändamål. Behöver eleven något hjälpmedel för sin 
kommunikation, träning och undervisning eller verktyg som kompenserar för läs- och 
skrivsvårigheter. Detta gör att läs- och skrivundervisning ser väldigt varierande ut runt om i 
Sverige när det gäller grundsärskolan. Vissa använder sig mycket av bildstöd och tecken i 
fysisk eller digital form, leken för ord och begreppsträning samt andra digitala verktyg och 
hjälpmedel.   
 

2.3 Rättigheter i utbildning 
 
Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) lyfter också fram rättighetsaspekten kring att 
barn med funktionshinder har rätt till en utbildning och möjlighet att nå målen. Det som de 
lyfter fram är funderingar kring vad som är tillräcklig kunskap. Alla barn har rätt att utvecklas  
så långt de kan. Det är ett självklart uttryck men frågan är om det dras någon gräns för hur 
långt det kan vara. Håkansson och Sundberg (2012) uttrycker att elevens potential påverkas 
mycket av hur pedagogen ser på eleven och dennes förmågor. Bakgrund, funktionshinder och 
andra delar kan således påverka en pedagogs förmåga att ge eleverna det som de har rätt till. 
Håkansson och Sundberg (2012) påvisar också att det finns forskning som menar att IKT ökar 
möjligheterna till fler undervisningsstrategier. De anser då att ett sådant resultat skulle kunna 
göra att pedagoger får en större arena att hämta och skapa universala pedagogiska metoder 
som kan möta alla elever i alla situationer. Att blanda den mer traditionella undervisningen 
med IKT undervisning skulle kunna skapa detta möte (Håkansson och Sundberg, 2012). 
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2.4 Styrdokument 
 
Utifrån styrdokumenten i svenska skolan så är det beslutat att digitalisering ska skrivas in i 
alla ämnen inom alla skolformer (Regeringskansliet, 2017a). Regeringskansliet (2017a) vill 
att Sverige ska vara ledande att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och förbereda 
eleverna för framtiden. Regeringskansliet (2017b) har också tagit fram en nationell ITstrategi 
för skolväsendet med syfte att få till en mer likvärdig skola. I den så har de olika mål och 
delmål som ska uppnås fram till år 2022. Detta gäller alla skolformer i svensk skola vilket gör 
att även pedagogerna i grundsärskolan ska använda sig av digitala hjälpmedel i sin 
undervisning. I reviderade läroplanen för grundsärskolan 2011, Lgrsär11, (Skolverket, 2017) 
så har man skrivit in, under kapitel två som handlar om kunskaper, att skolan har ett ansvar att 
alla elever ska kunna använda sig av digitala verktyg efter avslutad grundsärskola. Detta 
gäller inom en rad olika områden. Det står även i det centrala innehållet för ämnet svenska att 
eleverna ska kunna använda ordbehandlingsverktyg med bildstöd och talsyntes. Eleven ska 
också kunna läsa och arbeta med texter i olika digitala forum. Lgrsär11 uttrycker också att 
skolan har som uppdrag att ”elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker” (Skolverket, 
2017, s.3). Skolan ska också ansvara för att eleven får den kunskap som är nödvändig för att 
kunna fungera som samhällsmedborgare.   
 
I Salamanca deklarationen (Svenska unescorådet, 1997) så står det skrivet att varje barn har 
rätt till utbildning och att varje barn är unikt. Detta gör att utbildningen ska anpassas så att 
eleven når så långt som möjligt. Elever med speciella behov ska få tillgång till en pedagogik 
som tillgodoser de behov som finns. Med stöd av både Lgrsär11 (Skolverket, 2017) och 
Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 1997) så finns det belägg för att pedagoger 
måste testa olika vägar för att eleverna ska få möjligheten att lyckas. Ett av sätten kan vara att 
använda IKT i sin undervisning.  
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3. Forskningsöversikt 
 
Forskningsgenomgången är uppdelad i tre underrubriker där tidigare forskning kommer att 
presenteras. Forskningen kommer att visa olika delar som är kopplade till studiens syfte.  
 

3.1 Uppfattningar om användandet av IKT  
 
Forskning som handlar om pedagogers uppfattningar om IKT är ganska vanlig. Det som 
saknas kring denna forskning är fokuset på grundsärskolans pedagoger vilket gör denna studie 
relevant för fältet. En studie som fokuserar på attityder hos pedagoger är Preradovic, Lesin, 
och Boras (2017). De har undersökt vilka attityder som pedagoger inom förskolan har 
gällande IKT generellt i undervisningen av yngre barn. De började undersökningen i Kroatien 
och kunde översiktligt se att majoriteten var positiv till användningen. Forskarna har använt 
sig av en kvantitativ studie genom att skicka ut enkäter. De skickade ut enkäter till 46 
pedagoger som är verksamma i förskoleåldrar i Kroatiens huvudstad. De undersökte 
huvudsakligen om deltagarna hade en teknisk apparat (PC, mobil, surfplatta etc.) i det 
vardagliga livet. Detta för att säkerställa vilken nivå deltagarna var på. De undersökte också, 
som tidigare beskrivet, attityderna kring användandet av IKT (dator, mobil, surfplatta internet 
et cetra) i undervisningen. De använde sig av experter inom IKT och experter inom utbildning 
för yngre barn för att få fram frågorna till enkäten. Preradovic m.fl. (2017) granskade också 
vad olika tekniska apparater används till enligt pedagogerna. Ett exempel var hur användning 
gällande en dator var mest fokuserad på. Det som de upptäckte var att fokus låg på 
informationshämtning, dokumentering av elevernas utveckling, e-mail, stötta lärandet, 
övningsprogram. Ordningen ovan är från mest användande till lägst användande. Forskarna 
undersökte även andra attityder såsom för- och nackdelar med en dator generellt och sedan 
elevernas användning. Preradovic m.fl. (2017) tittade också på hur andra länder där det inte är 
obligatoriskt att arbeta med IKT bland de yngre eleverna. De kunde, i sin litteraturöversikt, 
hitta resultat där länder såsom Sverige och Turkiet visade att pedagogerna använder IKT i sina 
förberedelser men inte så mycket i sina elevgrupper. Preradovic m.fl. (2017) har också hittat 
forskning från Finland som visar att ca 66% av barnen i förskolan använder en dator i sin 
dagliga undervisning och har gjort det i mer än ett decennium. Forskningsöversikten visar 
också att den negativa inställningen som pedagoger har är på grund av deras egen okunskap 
och förståelse om IKT och dess användande. Preradovic m.fl. (2017) har även kunnat se i sin 
översikt att den nivå och utbildning som pedagogerna har om IKT avspeglas mycket i deras 
användning i undervisningen. De kom fram till att deltagarna i studien hade en generellt 
positiv syn på elevernas användande av IKT. Det negativa som lyftes fram var t.e.x. risken att 
eleverna blir mindre fysiskt aktiva.            
 
Lindberg, Olofsson och Fransson (2016) har gjort en studie där de har undersökt lärare och 
elevers syn och användande av IKT i undervisning i Sverige. Forskarna har då valt att 
fokusera på lärare och elever inom gymnasiet. Frågor som de har fokuserat på är: Vad 
deltagarna ser som möjligheter och hinder med IKT? Är de överens om IKT eller inte? 
Metoden som de har använt sig av är intervjuer. Denna artikel är en del av en longitudinell- 
och flerdimensionell studie som pågår mellan 2015- 2018 och involverar, skolledare, lärare 
och studenter. I den stora studien undersökts användandet av IKT i gymnasiet i Sverige. 
Denna artikel belyser alltså bara lärare och elevers syn på IKT i undervisningen. 
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Intervjupersonerna bestod av 25 lärare och 39 studenter. Skolorna som har blivit utvalda att 
ingå är framstående i användningen av IKT i undervisningen. Eleverna har egna datorer som 
de har med sig till varje lektion. Resultatet av studien visar att deltagarna är överens om synen 
på IKT i undervisning och hur det ska användas för ett större lärande. Den största skillnaden 
som framkom i intervjuerna var relaterat till studenternas syn på lärarnas kompetens inom 
IKT. Majoriteten av studenterna ansåg att lärarna har bristfällande kunskaper kring hur vissa 
IKT verktyg används och kan användas (Lindberg m.fl. 2016). Detta är liknande resultat som 
Preradovic m.fl. (2017) fick fram i sin forskning.  
 
När det gäller IKT som stöd i undervisningen har Yeni och Gecu-Parmaksiz (2016) i sin 
forskning studerat studenter som läser till speciallärare och deras accepterande och 
användande av IKT. Denna undersökning genomfördes i Turkiet. De har använt sig av en 
modell som heter SEM (Structural Equation Model) för att få fram sitt resultat. Denna model 
används för att kunna testa relationen mellan det observerade och vissa möjliga variabler som 
kan finnas. Man använder den för att kunna göra flera analyser samtidigt och då få ut mer 
korrekt data. Det går också att lägga olika mätningsfel som analysen tar hänsyn till. Det som 
formade ramarna för studien var TAM (Technology Acceptance Model). Denna grund 
används för att se hur människor tar till sig ny teknik. I studien användes ramarna subjektiva 
normer, tänkbar användning, tänkbar lätthet i användandet, beteendemässig avsikt och faktiskt 
beteende. Allt detta gentemot användandet av IKT. Utifrån detta delades datainsamlingen upp 
i två delar där universitetsstudenterna i den första fick svara på grundläggande personliga 
frågor. I den andra så fick studenterna svara på frågor utifrån TAM. Resultatet som Yeni och 
Gecu-Parmaksiz (2016) fick fram visade att om speciallärarstudenterna använde sig av mer 
IKT under sin utbildning och blir tryggare i användningen så kommer de kunna använda IKT 
i undervisningen på ett stödjande och mer effektivt sätt. 
 
Aksal och Gazi (2015) har i sin forskning skrivit om IKT integration i specialskolor. Syftet 
med denna studie var att undersöka integrationen av IKT i skolor med specialundervisning på 
norra Cypern. Detta för att försöka skapa en policy kring IKT i undervisningen. Tanken var 
också att man ska kunna använda studien för att jämföra mellan olika utvecklingsländer. 
Metoden som Aksal och Gazi (2015) använt sig av är intervjuer och dokument som finns 
kring IKT hos de berörda skolorna. De valde att fokusera på rektorer på dessa skolor och 
intervjua dem. Forskarna valde alltså att göra en dokumentanalys på IKT policyn, IKT i 
läroplanen, utbildningskontext och lärares undervisning. När de sedan intervjuade rektorerna 
så undersökte de samma sak men med ett praktiskt perspektiv på frågorna. Resultatet, utifrån 
dokumentanalys och intervjuer, blev att det finns ett behov av att integrera IKT i utbildning. 
Det visade att det finns dokument som stöder denna intergrering men att det saknas praktiska 
exempel på hur det ska göras. En nackdel som kom fram vid intervjuerna var att lärare 
använde sig hellre av traditionell undervisning (föreläsning, penna och papper) än IKT i 
undervisningen då det största problemet med integreringen i undervisningen var den praktiska 
möjligheten till hård- och mjukvara såsom till exempel datorer och digitala program.    
 
Eldaou (2016) har studerat hur relationen mellan lärares attityder mot IKT användande, 
lärares tilltro till sig själva och hur elever presterade i naturorienterande ämnen i skolor i 
Libanon. Han gjorde studien på två grupper av lärare där den ena gruppen använde IKT i sin 
undervisning och den andra gjorde inte det. De båda grupperna fick gå igenom ett IKT 
program där de lärde sig om IKT i undervisningen. Utifrån detta genomfördes intervjuer, 
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enkäter och observationer. En sak som blev tydlig för Eldaou (2016) vara att de som inte 
förstod hur de skulle använda IKT i undervisningen fick också en större stress kring att 
hantera den nya roll som pedagoger får genom införandet av IKT i undervisningen. Han 
kunde också se att de pedagoger som var engagerade att t.o.m. på sin fritid utveckla sina 
kunskaper hade det lättare att möta eleverna gentemot de som bara gick på utbildningen och 
inte gjorde något mer.   
 
Sammanfattningsvis så tar den ovan redovisade forskningen (Predovic m.fl., 2017; Lindberg 

m.fl., 2016; Yeni & Gecu-Parmaksiz, 2016; Aksal & Gazi, 2016; Eldaou, 2016) upp att 

pedagogens förståelse, intresse och utbildning angående IKT i undervisningen påverkar hur 
de ser och använder det.  
 

3.2 IKT som stöd i undervisningen 
 
Brodin (2010) har valt att titta på om IKT kan ge elever med funktionsnedsättningar samma 
möjligheter som andra elever i svenska skolor. Hernwall (refererad till i Brodin, 2010) menar 
att många skolor fortsätter att arbeta på ett gammalt sätt men med ny teknik. Brodin (2010) 
skriver att hon tror att IKT används mer i dag av lärare men att gapet mellan de lärare som 
kan och inte kan blir större. Studiens metod var enkät till vårdnadshavare som har barn med 
funktionsnedsättningar där forskaren frågade om vad de tyckte om IKT i skolan. Detta 
kompletterades med en intervju med en elev med funktionsnedsättning. Resultatet visade att 
vårdnadshavarna upplevde att IKT hjälpte deras barn men att de själva saknade kunskap i 
verktygen och programvarorna för att stötta dem. De menade också att arbetet vid till exempel 
en dator stöttade utvecklingen av barnens koncentrationsförmåga. I den intervju som Brodin 
(2010) gjorde visade att eleven ansågs sig vara hjälpt av datorn i skolan och hemmet. Eleven 
hade motoriska svårigheter och använde sig bara av fötterna när han arbetade med datorn. 
Han uttryckte det själv som att datorn blev hans penna och med den kunde han följa med i 
vanlig undervisning. Brodin (2010) poängterar i sina slutsatser att IKT kan vara ett bra stöd 
för elever med funktionshinder om de anpassas utifrån elevens egna förutsättningar och 
villkor. Hon menar dock att det finns för lite forskning som kan stödja det. Detta gör det svårt 
att skapa lärande miljöer som är byggda på forskning eftersom forskningen inte riktigt finns 
där (Brodin, 2010).  
 
Obradovic, Bjekic och Zlatic (2015) har tittat på hur IKT kan vara ett stöd för elever med 
språksvårigheter. De upptäckte att om en skola är positivt inriktad till att använda IKT som 
stöd för denna typ av elever så hade det också en positiv verkan på elevernas resultat. Denna 
studie var genomförd i Serbien. Gybas, Kostolányová och Klubal (2017) har i sin forskning 
undersökt om hur mobila verktyg kan användas av elever i svårigheter när det gäller ämnet 
kemi i skolan. De kunde se att många begränsningar som tidigare funnits (mycket text, dåliga 
bilder små mikroskop et cetra) försvann med hjälp av IKT och då speciellt en Ipad. Eleven 
fick en större bild, kunde få texter upplästa och dokumentera sin experiment i olika appar med 
bild och text. Forskarna menar att de kunde se hur eleverna blev mer engagerade och 
entusiastiska till lärandesituationen.  
 
 



 

9 
 

3.3 IKT i läs- och skrivundervisning 
 
León, Bravo och Fernández (2017) har tittat på om olika appar (android och iOS) kan stötta 
elever med dyslexi i Spanien. Den forskningsöversikt som de presenterar visar att elever med 
dyslexi behöver mer praktiska övningar och multimodal undervisning. Där kunde IKT vara en 
metod som skulle kunna användas anser León m.fl. (2017). Forskarna har tittat på appar för 
det spanska språket. De har frågat professionella människor inom fältet för dyslexi och fått 
tips på appar. Resultatet av den sökningen gav 15 appar som inriktade sig på dyslexi och León 
m.fl kunde se att det fanns få appar till personer över 11 år och att många av apparna var för 
ensidiga för att till fullo kunna hjälpa elever med dyslexi. Det som de också kunde se var att 
IKT kan vara ett bra komplement till andra metoder och att det fanns delar av apparna som 
kan vara bra såsom bildstöd, uppläsning et cetra Forskarna menar dock att det finns för lite 
forskning kring IKT och dyslexi och att det skulle behövas mycket mer. Detta kan styrkas 
med att Brodin (2010) också kommer fram till att det behövs mer forskning kring IKT som 
stöd för elever i svårigheter eller med funktionshinder. 
 
Lu och Zhang (2013) har gjort en studie där de tittar på hur OASIS (en programvara som 
innehåller onlineverktyg för att stötta läsning, skrivning och argumentation) kan hjälpa elever 
att bli bättre på att argumentera. De har undersökt om det finns någon koppling mellan 
utvecklandet av läsningen också kan påverka skrivandet ur ett argumenterande perspektiv. De 
har testat detta på ca 80 elever i ett högstadium. Slutsatsen av undersökningen visade att 
eleverna blev bättre på att hitta och läsa ut viktiga delar i texterna som kan användas till 
argumentationen för ett visst ämne. Det hjälpte dock inte till att utveckla skrivandet av 
argumenterande texter. Forskarna kunde läsa ut att läsningen och skrivandet krävde olika 
kognitiva processer. Att läsa något och sedan skriva en argumenterande text kräver många fler 
processer såsom analys, reflektion, jämförelse och sammanfattning. Lu och Zhang (2013) 
menar dock att IKT har en stor roll i framtiden för att utforma program för utveckling av 
argumentation genom läs och skriv.    
 
Yunus, Nordin, Salehi, Embi och Salehi (2013) har forskat kring IKT i syfte att undersöka 
användningen av IKT i ESL (English as a Second Language) undervisningen med fokus på 
skrivfärdigheter. De har gjort denna studie på skolor i Malaysia. Forskningen var en del av en 
mycket större studie som har genomförts i flera områden i Malaysia. Det stora projektet har 
samma syfte men riktar sig till en större grupp skolor och deltagare. Yunus m.fl fokuserade 
enbart på intervjuer från lärare i Kuala Lumpur. Forskarna ville ha svar på följande 
forskningsfrågor: Vad är fördelarna/ nackdelarna med att använda IKT i ESL undervisningen 
med fokus på skrivförmåga? Hur hanterar lärare på högstadiet i Malaysia problemen och 
planerar aktiviteter kring ESL genom att involvera IKT? Resultatet blev ett antal för- och 
nackdelar kring användandet av IKT. Fördelarna som kom fram vara att eleverna är mer 
aktiva i sitt lärande och sökande av information. Nackdelar som kom fram var kontrollen över 
klassen, eleverna blev distraherade av andra saker och att eleverna använde sig av korttext 
(förkortningar som används vid SMS). Det framkom också att lärarna var ganska dåliga på att 
lösa problem som kunde uppstå vid användandet av IKT (Yunus m.fl. 2013). Mabuabuchi och 
Emechebe (2016) kom fram till liknande resultat angående nackdelarna med IKT i sin 
forskning. Mabuabuchi och Emechebe (2016) har i sin forskning tittat på vilka för- och 
nackdelar som finns med att använda IKT när det gäller läsförståelse i engelska som 
andraspråk. Med IKT så menar forskarna till exempel dator, mobil, surfplatta och internet. De 
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intervjuade 25 pedagoger som undervisar i engelska i Nigeria. Resultatet visar att stavningen 
och grammatik förbättrades eftersom eleverna använde sig av rättstavningsprogram och 
onlineordlistor. En annan fördel var att eleverna blev mer motiverade till läsundervisningen 
och därför fick ett mer meningsfullt lärande. Resultatet visade också på nackdelar såsom att 
kontrollen över klassen minskade samt eleverna surfade runt på hemsidor som inte var 
relevanta för undervisningen. Detta resultat kring nackdelar med IKT stöds även av Yunus 
m.fl. (2013) och Lu och Zang (2013). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
För att kunna analysera och bearbeta empiri så används olika teorier och begrepp. Enligt 
Svensson (2011) så används teori för att kunna fokusera på de viktiga delarna i empirin och 
kunna tolka dessa. Min studie kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet 
kommer att analyseras med stöd i olika sociokulturella begrepp (Säljö, 2014; Partanen, 2007; 
Gibbons, 2006). Fokus har legat på begreppen mediering, artefakter, scaffolding och den 
proximala utvecklingszonen. Dessa begrepp kommer alltså att vara vägledande under arbetet 
med intervjuerna.   
   

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Säljö (2014) påvisar att i alla samtal, möten och möjligheter till interaktion med andra 
människor så kan ett lärande ske. Med detta syftas alltså att lärande inte bara sker i skolan 
eller i klassrummet utan att lärandet är något som händer överallt där människor interagerar 
med varandra. Säljö (2014) har utgått ursprungligen från Vygotskijs tankar om lärandet och 
det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) skriver också att människan är en läraktig 
individ som tar med sig kunskaper från olika sammanhang och använder sig av dessa i 
framtida situationer. Den klassiska lärandesituationen i skolans lokaler är alltså inte 
nödvändigtvis den bästa miljön för kunskapsinhämtning. Speciellt inte om lärandet inte 
omsätts och återskapas i sociala sammanhang.  
 

4.2 Mediering och artefakter 
 
Säljö (2014) menar att människor använder sig av olika typer av redskap för att lära sig. 
Lärandet sker då med hjälp av både fysiska och kognitiva redskap. Författaren menar att de 
kognitiva redskapen och de fysiska går ihop med varandra. Det kan ses som konstigt att det 
inte skulle vara en skillnad mellan våra kroppar och de fysiska redskapen men de fysiska 
redskapen finns där för att få oss att förstå och utveckla vårt tänkande. Ett exempel som Säljö 
(2014) tar upp är pennan och fickkalendern. Dessa två fysiska redskap hjälper människan att 
komma ihåg datum för olika saker och anteckna tankar. Skulle människan inte ha dessa 
redskap så skulle de inte kunna planera och strukturera sin vardag på samma sätt. Skulle 
människan försöka att minnas allt själva så skulle de behöva lägga så mycket energi på det att 
inlärning av andra saker skulle reduceras kraftigt. Säljö (2014) menar att många av de 
kunskaper som människan i ett historiskt perspektiv hade i intellektet nu har börjat att flytta ut 
i artefakter. Med det menar han inte att artefakterna tar över tänkandet för det kan de inte. Han 
menar att vi samspelar med dessa olika artefakter för att lära och utvecklas. Säljö (2014) 
kritiserar därför forskningen som pekar på att lärande och utveckling sker inom människan. 
Han menar att det är dags för forskning att fokusera på samspelet mellan artefakterna och 
människan och hur det samspelet utvecklar oss. 
 
Ordet mediering kommer från tyskan och menar att vi som människor behöver vissa fysiska 
och intellektuella föremål för att kunna tolka och förstå verkligheten. Mediering är en central 
del av det sociokulturella perspektivet då det framhäver samspelet mellan våra intellektuella 
och språkliga redskap. Skulle vi ta bort alla kulturella redskap (både fysiska och språkliga) så 
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skulle människan bli väldigt hjälplös i sitt tänkande och tolkande av omvärlden (Säljö, 2014).   
Säljö (2014) uttrycker sig också om att ifall pedagogen skapar sig en uppfattning om de 
artefakter som finns kring elevernas lärande så kan de utveckla lärandet. För att kunna 
användas sig av intellektuella artefakter som utmanar eleverna så måste vi redan innan ha 
kunskapen och begripligheten till hur artefakten bidrar till ökad kunskap.   
 

4.3 Scaffolding (Stöttning) och appropriering 
 
Gibbons (2006) skriver att inom det sociokulturella perspektivet så finns det ett begrepp som 
heter scaffolding (stöttning). Scaffolding innebär att till exempel läraren ger ett stöd till en 
elev för att eleven ska kunna nå nya mål och färdigheter. Stöttningen ska vara tillfällig och 
med målet att eleven ska klara uppgiften på egen hand längre fram. Scaffolding kan alltså vara 
under olika lång tid beroende på hur länge det tar för eleven att befästa kunskapen. I detta 
kräver det att läraren hela tiden har höga förväntningar på eleverna i undervisningen. Gibbons 
(2006) refererar till Vygotskij som menar att ett bra lärande sker när läraren ligger i nästa fas i 
utvecklingen. Eleverna ska utmanas och det blir skolans arbete att stötta på bästa sätt för att 
eleven ska nå dit. Även Säljö (2014) förklara scaffolding med att det byggs upp stöttor runt 
det lärande som eleven ska inhämta. Han liknar det med vägräcken som ser till att bilen håller 
den kurs som behövs för att nå målet. Det kan ske genom kommunikativa stöttor eller mer 
fysiska stöttor. Detta kan, enligt Säljö (2014), ske genom både i hemmet mellan föräldrar och 
ett barn men också i skolsituationen mellan lärare och elev.   
 
Ett annat begrepp som Säljö (2014) tar upp som är kopplat till det sociokulturella perspektivet 
på lärande är appropriering. Detta begrepp innebär att människan kan förstå och omvandla de 
kulturella och fysiska redskap som är medierande för individen till sitt eget. Människan lär sig 
genom samspel med andra och när den approprierar kunskapen så gör den det till sin egen 
kunskap. Det handlar alltså om att man tar över kunskapen och äger den själv. 
 

4.4 Proximala utvecklingszonen 
 
Den proximala utvecklingszonen är också ett begrepp från det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Begreppet syftar till, enligt Säljö (2014), att människor utvecklas bäst när de befinner 
sig i den proximala utvecklingszonen. Det innebär alltså att utvecklingen sker när eleverna är i 
ett läge att de inte har kapaciteten att klara av en uppgift själva men kan klara av uppgiften 
med hjälp av en vuxen eller kompisar som kan klara uppgiften. Säljö (2014) pratar om att den 
kompetente leder och stöttar den mindre kompetente och tillsammans går de vidare i sin 
utveckling. Säljö (2014) skriver också att de sociokulturella miljöer som en individ befinner 
sig i kan påverka miljön för lärandet men också påverka de upplevelser som utvecklar 
individen. Gibbons (2006) ger ett exempel på ett barn som är i den proximala 
utvecklingszonen. Detta barn ska lära sig att klä på sig men till en början ligger denna 
aktivitet utanför barnets egna förmåga. Barnet får då hjälp av en vuxen att klara av aktiviteten 
men ju säkrare barnet blir desto mer kan stöttning från den vuxne avta. Tillslut har eleven tagit 
till sig kunskapen om att kunna klä på sig och kan utföra den handlingen på egen hand.  

Partanen (2007) skriver att den zon som eleverna befinner sig i när de kan klara uppgifter på 
egen hand kallas för den självständiga kompetensen. Det är utifrån den som eleven kan se 
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framåt mot den proximala utvecklingszonen. Partanen (2007) menar att om eleven bara får 
arbeta inom den självständiga kompetensen så utvecklas eleven inte eftersom det bara blir 
repetition och inte några utmaningar. Skillnaden kan också ses på elevernas humör och 
engagemang menar Partanen (2007). Om eleven inte blir utmanad i sitt arbete så blir den 
tillslut uttråkad men om den får utmaningar att lösa, tillsammans med kamrater eller en 
vuxen, så blir eleven mer engagerad och motiverad. Att då befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen är bra för ökad motivation och kunskapsutveckling hos människor. 
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5. Metod och genomförande 
 
Detta avsnitt kommer att redogöra för den metod, genomförandet och de etiska 
övervägandena som ligger till grund för resultatet i denna studie.  
 

5.1 Kvalitativ metod 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av IKT som 
stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. Utifrån detta syfte valdes den kvalitativa 
metoden intervju. Denna metod hjälpte mig att besvara syftet med studien och 
forskningsfrågorna. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att det går att få fram 
människors egna tankar och uppfattningar kring ett visst ämne när intervju används som 
metod. Intervjun kommer att vara av semistrukturerad art vilket skapar en sorts frihet under 
själva intervjutillfället. Detta gör att det finns en struktur på frågor men intervjuaren kan välja 
ordning på dessa utifrån hur samtalet går och bygga följdfrågor för att fördjupa svaren. Det 
kan då skapa en trygg och öppen samtalsmiljö för respondenten.   
 
Svensson och Ahrne (2011) menar att valet av design i en forskningsstudie beror på relationen 
mellan forskningsfråga, material och metod. Mina frågor och mitt material styr mig mot 
metoden intervju men som Svensson och Ahrne (2011) också skriver så kan det finnas andra 
påverkansmekanismer som avgör valet av metod. Exempel på dessa kan vara vilken tradition 
som finns inom det forskningsfält som man befinner sig i. Det kan också vara en fråga om 
resurser som avgör vilken metod som används. 
 

5.2 Urval 
 
Urvalet består av pedagoger som är yrkesverksamma i grundsärskolans åk 1–9. Dessa 
pedagoger ska också arbeta med ämnet svenska. Urvalsprocessen började med att skicka ut ett 
missivbrev (bilaga 1) till rektorer på olika skolor i mellersta Sverige där grundsärskola fanns 
och bad rektorerna att vidarebefordra brevet till berörda pedagoger. I missivbrevet förklarades 
syftet med studien och intervjuguiden bifogades. Eftersom det tydligt visades i syftet att fokus 
ligger på IKT och att det var skrivet i missivbrevet att det eftersöktes pedagoger som använder 
sig av någon form av IKT verktyg i sin undervisning så begränsades urvalet. Utifrån denna 
förfrågan inkom det svar från fem pedagoger som ställde upp på intervjun. Svensson och 
Ahrne (2011) menar att när forskaren ska göra sitt urval så finns det många frågor som 
behöver besvaras. Exempel på frågor kan vara vilken målgrupp som passar bäst för att 
besvara syftet med studien, vilken miljö som studien ska utföras i och om det ska vara från 
flera olika platser. Jag valde att sprida ut intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt så att 
de inte skulle ske på samma skola. I ett av fallen lyckades det tyvärr inte utan det blev två 
pedagoger som arbetade på samma skola men med olika klasser.    
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5.3 Genomförande 
 
Studiens genomförande var upplagt så att det gjordes en pilotintervju där intervjufrågorna 
testades och det blev en träning av själva intervjusituationen. Under pilotintervjun upptäcktes 
att en fråga kring vad IKT begreppet är för pedagogen saknades och lades därför till i de 
kommande intervjuerna. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att om forskaren tränar 
på själva intervjun genom en pilotintervju så kan man få syn på olika fallgropar eller 
formuleringar som behöver justeras innan den riktiga intervjun. Detta gjordes också för att få 
ett tidsperspektiv på intervjun. En annan anledning var också att testa så att tekniken 
(inspelningsapparaten) fungerade som tänkt. 
 
Efter kontakt med respondenterna som var intresserade att ställa upp på intervju så bokade vi 
in tillfällen när jag kom ut till deras skolor för att genomföra intervjuerna. Detta val gjordes 
eftersom Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att platsen för en intervju kan påverka 
svaren som kommer fram. Att befinna sig i sin egen skolmiljö kan ge en trygghet och 
tydlighet kring vart fokus ska vara under intervjutillfället. Respondenterna hade då fått ett 
exemplar av intervjuguiden (bilaga 2) med huvudfrågorna som intervjun skulle innehålla. 
Eftersom intervjun var semistrukturerad så fick respondenterna bara huvudfrågorna. Detta 
gjordes för att förberedda dem inför intervjutillfället.  
 
Under själva intervjutillfället så presenterade syftet med studien en gång till och det kom med 
i inspelningen att respondenten godkände användningen av materialet utifrån de premisser 
som specificerats i missivbrevet (bilaga 1). Det blev alltså ett muntligt samtycke till 
medverkan i studien. Vid själva inspelningen användes appen audiorecorder på min 
smartphone. Jag såg till att inga nätverk var påslagna under själva inspelningen och förde 
direkt över inspelningen till ett USB-minne. Detta förvarades sedan i ett låst skåp och 
användes enbart vid transkribering och analysarbetet. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 
menar att det är bra att få med syftet och medgivandet i inspelning av intervjun. De menar 
också att det är viktigt att inspelningen sker på ett enkelt men säkert sätt. Intervjun fortsattes 
med frågor om pedagogernas yrkesbakgrund såsom utbildning och antal år i yrket. Detta 
gjordes för att få respondenterna avslappnade och få dem att känna sig trygga. De intervjuer 
som genomfördes tog ungefär 20–30 minuter att genomföra. Respondenterna upplevdes 
bekväma i situationen och svarade på frågorna utan motsättning. Intervjun utgick ifrån 
huvudfrågorna för att emellanåt fördjupa vissa av svaren med följdfrågor. Detta varierade från 
intervju till intervju beroende på vilka svar som kom upp.      
 

5.4 Analysmetod 
 
Efter intervjutillfällena så har samtalen transkriberats och redan där påbörjades analysen av 
materialet. Transkriberingen är, enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011), det första steget 
i analysen av det insamlande materialet. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) skriver också 
att det transkriberade materialet bör lyssnas igenom och kontrollerats så att det är giltigt 
återberättat. Under tiden som intervjuerna lyssnades igenom och kontroll av transkriberingen 
gjordes så började också analysarbetet genom att markera ut de olika begreppen och 
kategorier som senare är aktuella för resultat- och analysdelen. Det markerades också ut olika 
delar som gav tydligt svar på frågorna så att det kunde bearbetas vidare med hjälp av de 
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begrepp inom det sociokulturella perspektiv som studien inriktar sig mot. Resultatdelen av 
denna studie presenterar denna analys genom dessa olika bearbetningar.     
  

5.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet 
 
I denna studie så krävs det hög giltighet och tillförlitlighet. Detta innebär att studien 
genomförs med bra beskrivningar, forskaren har en förförståelse om ämnet, kan beskriva 
studiens gång samt hålla sig till syftet med studien (Ahlström, 2014). Detta anser jag är 
genomfört i denna studie och under arbetets gång. Svensson och Ahrne (2011) skriver att 
trovärdighet är en väldigt viktig sak att arbeta med när det gäller tillförlitligtheten hos 
kvalitativa studier. En aspekt som kan göra en kvalitativ studie tillförlitlig är transparens. Med 
det menas att studie ska kunna tåla att kritiseras och granskas av andra. Detta visas genom att 
läsaren tydligt kan följa forskarens röda tråd och se hela arbetsgången i studien. I denna studie 
ska det finns en tydlig transparens som andra vågar kritisera och diskutera.  
 
Enligt Kvale och Brickmann (2009) så har denna studie en giltighet då den har undersökt det 
som den hade tänkt att undersöka. Kvale och Brickmann (2009) skriver också om 
generaliserbarheten hos en studie. Om en studie har ett högt antal respondenter så skulle 
generaliserbarheten var högre. I denna studie så behövs inte generaliserbarheten då det är en 
liten studie och syftet enbart är att undersöka några pedagogers erfarenheter av IKT som stöd i 
läs- och skrivundervisningen. Detta är ändå viktigt att ha med sig att materialet inte är 
generaliserbart. 
 

5.6 Etiska aspekter 
 
Utifrån Vetenskapsrådet (2002) så går det att se fyra huvudkrav som ska följas vid 
forskningsstudier. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det första kravet handlar om att forskaren informerar respondenterna om 
studiens syfte. Detta gjordes i samband med att missivbrevet (bilaga 1) skickades ut om 
förfrågan om intervju och senare vid själva intervjutillfället. När det gäller samtyckeskravet så 
menar Vetenskapsrådet att deltagaren i studie kan, när den själv önskar, avsluta sin medverkan 
i studien. Detta informerades också om vid förfrågan och intervjutillfället.  
Konfidentialitetskravet är av stor vikt vid en forskningsstudie. Detta för att deltagarna ska 
vara anonyma och deras uppgifter konfidentiella. Jag plockade bort alla namn och uppgifter 
som kan kopplas till respondenten vid bearbetning och analys av intervjuerna. Det sista kravet 
som Vetenskapsrådet har är nyttjandekravet. Detta innebär att det material som forskaren 
samlar in ska bara gå till studien. Eftersom studien inriktades på vuxna människor så behövs 
inga samtycken ifrån vårdnadshavare men jag var tvungen att tänka på att informera kring de 
rättigheter som finns för respondenten. Samtycke från respondenterna samlades in muntligt 
vid intervjutillfället och finns inspelat.  
 
God forskningsed är något som Vetenskapsrådet (2017) skriver om. Där beskriver de att 
forskningsetiken är till för att skydda deltagarna i olika studier. De menar också att etiken inte 
är statisk utan är något som forskaren hela tiden måste fundera på vid genomförandet av sin 
studie.  
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En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som 
försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa personer i största 
möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i 
forskning (Vetenskapsrådet, 2017, s.12).  
 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter också fram att om ett arbeta ska hålla god kvalité så måste 
syftet vara tydligt, metoderna användas på ett korrekt sätt och empirin granskas och användas 
på rätt sätt. 
 
I denna studie har respondenterna fått information om studiens syfte, datainsamlingsmetod 
och hur alla data ska analyseras samt förvaras. De har också blivit informerade om att all 
datainsamling kommer att förstöras när studie är färdig. Respondenterna har till detta lämnat 
sitt samtycke och fått kontaktuppgifter om de undrar över sin medverkan i studien. Alla 
respondenter ville även ha ett exemplar av studien när det var färdig och godkänd.     
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6. Resultat och analys 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers erfarenheter av IKT som stöd i 
läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. I detta avsnitt presenteras resultatet från de 
intervjuer som genomförts. Jag börjar med att presentera respondenterna och sedan utgå från 
de frågor som intervjuerna innehöll för att hitta likheter och skillnader i deras svar. Analysen 
av detta resultat kommer utgå från de teoretiska utgångspunkterna.  
 

6.1 Respondenterna 
 
Respondenterna är boende i Sverige och yrkesverksamma pedagoger i grundsärskolan. Jag 
har valt att ändra deras namn av konfidentiella skäl. Jag har intervjuat fem olika pedagoger 
som är yrkesverksamma inom grundsärskolan. 
 
Kalle är en pedagog som arbetar med åk 7–9 i grundsärskolan. Han är utbildad Ma/No lärare 
1–7 men arbetar med alla teoretiska ämnena i grundsärskolan. 
 
Berit arbetar som pedagog i åk 1–6 i grundsärskolan. Hon är utbildad 1–7 lärare i Ma, So och 
hemkunskap. Hon har också läst speciallärarutbildningen med inriktning mot 
utvecklingsstörning. Hon undervisar alla teoretiska ämnena och hemkunskap i 
grundsärskolan.  
 
Elin är en pedagog som arbetar i åk 7–9 grundsärskolan. Hon är utbildad gymnasielärare i 
svenska, engelska och geografi. Hon undervisar mest i svenska och engelska.  
 
Lisa arbetar som lärare i åk 7–9 i grundsärskolan. Hon är utbildad 1–7 lärare i ämnena 
svenska och So. Hon arbetar med alla teoretiska ämnena i grundsärskolan.  
 
Saga är en pedagog som arbetar i åk 1–3 i grundsärskolan. Hon är utbildad grundskolelärare 
år 1–6 i natur och skapande samt svenska. Har även läst lite specialpedagogik utöver sin 
grundutbildning. Hon arbetar med ämnena svenska och No i grundsärskolan. 
 
Alla respondenter arbetar med IKT på något sätt i sin undervisning.  

6.2 Pedagogens syn på IKT begreppet 
 
Den första frågan som ställdes till respondenterna var vad de anser att IKT är för någonting. 
Det kom ganska blandade svar men en del likheter. Kalle ansåg att IKT är hårdvara som till 
exempel dator, Ipad, projektor och smartboard. Det kunde också vara mjukvara såsom olika 
träningsprogram. Här nämner han till exempel Lexia, infomentor och olika appar. Berit såg på 
IKT som en dator, smartboard och alla program som tillhör dem. Elin anser att IKT är att 
använda datorer, ipads, söka information på nätet, appar och mobiler.  
 
Lisa tänker mer på IKT som digitala verktyg som används i kommunikativt och pedagogiskt 
syfte. Jag försökte få Lisa att mer konkret beskriva vad IKT var så lyfte hon Ipad, dator och 
mobil och allt som finns i dessa verktyg.  
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Jag tänker det mer som ett verktyg, tanken är så att. ja, som ett kommunikativt och pedagogiskt verktyg, 
alltså IKT i förhållande till min yrkesroll nu. (Lisa) 

 
Saga ansåg att IKT är något nytt och komplicerat. När jag bad henne att vara mer konkret 
uttryckte hon att IKT är Ipads, datorer och Chromebooks. Hon uttalade sig att alla tekniska 
hjälpmedel som finns är IKT. 
 

…tekniska saker, tekniska hjälpmedel (Saga) 

 
Respondenterna var mycket överens att IKT är både hårdvara (Ipad, dator m.m.) men kan 
också vara mjukvaran, alltså programmen i hårdvaran. Den enda som urskilde sig var Saga 
som ansåg att det bara var hårdvara. Denna uppfattning kring IKT kände jag var viktigt att ha 
med i det fortsatta arbetet med resultatet.  

6.3 Pedagogens uppfattning kring IKT i undervisning 
 
När jag frågade respondenterna om hur de skulle beskriva arbetet med IKT i sin undervisning 
så fick jag till svar att Kalle ansåg att han använder det som uppstart till många 
ämnesområden i till exempel NO. Att kunna visa film och texter på smartboarden och kunna 
slå upp begrepp som man sedan ska arbeta med. Att göra det istället för att stå och kopiera 
flera papper som eleverna ska ha så samlas de kring texten på smartboarden och kan bearbeta 
den tillsammans.  
 

…visar textgenomgångar i engelska eller googlar på ett begrepp och får upp många bilder på begrepp. I 
NO är det väldigt användbart att visa det man undervisar om. Ögat eller något man undervisar om. I 
fysik eller biologi är det väldigt användbart. Sen blir den väldigt tillgänglig för eleverna också. (Kalle) 

 
Berit ansåg att hon använder IKT mest utifrån att hon arbetar med smartboard. Hon berättar 
att i den elevgrupp hon har så finns det elever med språkstörning, autism och 
utvecklingsstörning vilket gör att det didaktiska arbetet begränsas. Då är smartboard ett bra 
hjälpmedel där eleverna får träna turtagning och kommunikation. Hon menar att den sociala 
kommunikationen mellan två eller fler människor inte blir ansikte mot ansikte, något som kan 
vara utmanande för elever med autism. Kommunikationen sker istället via ett verktyg för att 
undvika direkt social kontakt och samspel med andra elever eller vuxna. Även att planera upp 
ett arbetsområde där hon kan använda sig av smartboard för att modellera och presentera 
ämnesområdet. På detta sätt ansåg Berit att hon använder IKT i nästan all sin undervisning. 
 

Dom barnen som vi jobbar med här då, för dom så är det så mycket mer att få in så mycket mer delar i 
inlärningen om vi jobbar med smartboard. (Berit)  

 
Elin ansåg sig arbeta mycket med att söka information, kolla på filmer och dokumentera saker 
i olika ämnen. Hon använder också IKT för att skapa texter och fördela uppgifter till eleverna 
genom Google classroom (en plattform för filhantering av dokument och liknande samt 
kommunikation med eleverna). Hon uttrycker att det är väldigt enkelt och snabbt att kunna 
kolla upp saker eller söka fakta inom ett arbetsområde så att inte lektionen står still i väntan på 
att leta böcker eller liknande. 
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Vi använder det ju dagligen, hela tiden. Vi kollar på olika filmer, vi tittar på SLI och sådana där olika 
saker, vi strömmar grejer från Youtube när vi vill ha redan på någonting. Öh. Vi funderade på idag vilket 
datum var det nu då som första världskriget slutade? Ja men vi googlade på det för vi var lite osäkra på 
det, vilket datum. Vi diskuterade nån släkting till någon och hur länge hade den personen levt? Hade 
den levt under första världskriget? Ah, då var vi tvungna att söka upp och titta på den informationen. 
(Elin) 
 

Lisa uttryckte att hon använder IKT ur olika syften såsom undervisningssyfte där eleverna till 
exempel får mängdträna på saker som är svårt, pedagogiskt syfte som blir att det kompletterar 
den traditionella undervisningen. Hon kunde också se att det finns ett motoriskt syfte såsom 
att de elever som har svårt med penna och papper kan använda sig av fingrar eller ett 
tangentbord för att arbeta.   
 
Saga ansåg att det generella arbetet med IKT är att se på film och den typen av arbete. Det 
används mest i svenska ämnet där eleverna arbetar på Ipaden eller datorn.  
 

att vi ser på en film via datorn men det har ju inte med det att göra. Men det är ju svenskan, ämnet och 
då har vi ju elever från dom som kan sitta och skriva vid datorn och får en text till exempel att skriva av 
och arbeta med. (Saga) 

 
Generellt så använder respondenterna IKT i sin undervisning på det sättet att de söker fakta, 
visar film, arbetar med text inom olika ämnen, presentera arbetsområden. Lisa lyfte arbetet 
med IKT till tre olika syftesområden på ett sätt som de andra inte gjorde. Dessa var motoriskt, 
pedagogiskt och kommunikativt. 
 

6.4 Pedagogens uppfattning av IKT som stöd i läs- och 
skrivundervisningen 

 
I följande avsnitt har jag valt att dela upp svaren i en läsdel och en skrivdel då det var så 
respondenterna gjorde under intervjuerna.  

6.4.1 IKT som stöd i läsundervisningen 
 
Respondenterna var ganska samstämmiga i hur de uppfattar att IKT kan vara ett stöd i 
läsundervisningen då de alla tryckte på att det handlar mycket om lyssnandet. Att få stöd i att 
lyssna på en text när du inte kan läsa helt och hållet hjälper eleven att fortsätta vara motiverad. 
Det går också att utläsa att respondenterna uppfattar IKT som ett bra komplement i 
undervisningen då det gör att eleverna kan fokusera mer på innehåll än att behöva traggla sig 
igenom en text.   
 
Kalle tryckte tydligt på att användandet av IKT som stöd i läsundervisningen är just ett stöd 
och komplement i undervisningen. Han beskriver att de elever som redan kan läsa lämnar sin 
dator och tar böcker istället medan de eleverna som kämpar med att komma igång med 
läsningen får ett komplement genom att använda IKT verktyg som gör det roligare att träna 
såsom ILT och Legimus. Kalle menar också att det blir ett tydligt stöd när man kan låna 
böcker från biblioteket som man kan få uppläst på sin Ipad och liknande. Kalle uttrycker att 
IKT stöttar läsningen genom att eleven kan få texten uppläst och då kan ta till sig 
faktakunskaperna istället för att köra fast vid avkodningen.  
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Den elev som har fått igång läsutvecklingen vill ju läsa och då spelar det ju ingen roll utan då lämnar de 
ofta datorn och börjar läsa. För de barn som inte alls läser så blir det ju ett komplement. De kan ju nöta 
på ett sätt som blir lite roligare och man kan hitta omväxling i det mödosamma arbetet med bokstäver 
och ljud. (Kalle) 

 
Berit ansåg att användningen av IKT som stöd i läsundervisningen i hennes klass var 
begränsad till att träna bokstäver och bokstavsljud. Detta på grund av att eleverna befinner sig 
på en låg intellektuell nivå och inte har kommit igång med att kunna binda ihop orden. Det 
som hon använder till bokstavsträningen är något som heter skolplus vilket innehåller mycket 
övningar och spel som kan användas på smartboard.  
 

Den gruppen som jag har läs- och skrivinlärningen med ligger på en väldigt låg nivå. De är ju 1: or och 
2: or. Man får ju tänka då att de är fyra år i utvecklingen, ja ungefär som en fyraårig i utvecklingen. Det 
här med skolplus är ju liksom mycket det här bara att känna igen bokstäverna, lyssna på ljudet och så. 
Det blir ju inte riktigt det här med att binda ihop. (Berit) 

 
När det gäller Elin så ansåg hon att hon använde IKT i läsundervisningen genom ILT 
(inläsningstjänst) där eleverna kan få alla läromedel upplästa på sina Ipads och även Legimus 
som är bibliotekets talboksfunktion. Hon beskriver att när eleverna får böcker upplästa så kan 
de ta till sig innehållet på ett lättare sätt än att eleverna ska behöva fokusera på själva 
avkodningen. Detta gäller även de läromedel som de har i olika ämnen. Elin menar att dessa 
verktyg gör att undervisningen kan individualiseras på bra sätt. Man kan anpassa 
läshastigheten och de som är klara kan lätt repetera texten utan att läraren genomför en 
undervisning där hälften av eleverna kanske inte hinner med eller blir uttråkade för att det går 
för sakta. Elin ansåg att detta gör eleverna mer självständiga i sitt läsande och studerande.   
 
Lisa menade att IKT som stöd i läsundervisningen sker genom användandet av ILT och 
Legimus. Att eleverna får texter och böcker upplästa gynnade hennes elever då de inte hade 
knäckt läskoden riktigt. Hon ansåg också att eleverna får ett intresse till läsningen när det inte 
ligger så stor press på dem att kunna avkoda.  
 

vissa elever använder ILT och Legimus jättemycket och även på raster kan välja fritt att sitta och lyssna. 
Dom tar hem böcker och lyssnar och även hemma sitter och lyssnar på det. (Lisa) 

 
Saga ansåg att IKT som stöd i läsundervisningen skedde genom att använda sig av talsyntesen 
som fanns i det bildstödsprogrammet som hon använde sig av. Programmet heter Widgit 
online och, enligt Saga, hjälper det eleverna att läsa genom talsyntesen och det bildstöd som 
kommer upp när eleven skriver en text. Detta gör att eleven tycker att det är roligare och mer 
motiverande att försöka läsa.  
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6.4.2 IKT som stöd i skrivundervisning 
 
När det gäller skrivundervisningen utryckte sig Kalle på det sättet att han inte arbetar så 
mycket med skrivandet då hans elever har stora svårigheter med det. Han menar dock att om 
en elev ska skriva något så får den välja mellan att använda penna och papper eller en dator. 
Han ansåg att skrivandet tar just nu bort för mycket fokus från lärandet i hans grupp så han 
har valt att fokusera mer på läsandet och innehållet.  
 

nej alltså, det fria skrivandet betonar jag inte särskilt mycket. Tänkandet och läsandet, muntliga betonar 
jag mycket mer men skulle jag… skrivandet får man ju välja då naturligtvis med penna eller med dator 
(Kalle) 

 
Berit ansåg att IKT i skrivundervisningen används genom att eleverna får skapa enklare ord 
på smartboard genom att dra bokstäver eller att de får träna att skriva sina namn på datorn. 
Eleverna tycker att detta blir ett lustfyllt lärande då apparna är roligt uppbyggda. Elevgruppen 
är på en så låg nivå att de inte har kommit igång med någon större skrivprocess uttrycker 
Berit. Det tränar också elevernas motoriska förmåga på ett roligt sätt genom att det händer så 
mycket när man ska forma bokstäver på Ipaden.    
 

…skrivande blir det inte, det blir väl mer att man kan dra bokstäver för att få ett ord, så kan man göra 
men det ligger ju på tidig läs och skriv inlärning. (Berit) 

 
När det gäller Elin så ansåg hon att IKT som stöd i skrivundervisningen handlade om att 
eleverna fick skriva sina texter på Ipad eller datorn. Hon berättar att de använder sig av 
Google classroom där eleverna kan lämna in sina texter och de blir bedömda för att sedan få 
tillbaka och kunna rätta. Elin uttrycker att när hon använder Google classroom så får hon en 
bra översikt på elevens skrivutveckling då alla dokument ligger samlade som en portfolio.  
 

…det är så lätt att papper försvinner eller att det blir liggandes någonstans. Här kan de se, de kan lämna 
in dom och man kan plocka upp nånting från tidigare och tänka:  den här texten gjorde du förut och 
kolla hur den ser ut, kolla hur den ser ut nu, vi skulle kunna tagga gammal text och jobba vidare med på 
ett annat sätt än vad, jag tror inte det blir av på samma sätt om du har vanligt papper. (Elin) 

 
Lisa ansåg att IKT som stöd i skrivundervisningen sker genom att det är lättare att bygga upp 
stödstrukturer genom till exempel en mall för en instruerandetext eller faktatext som eleverna 
kunde skriva i direkt istället för att ha olika papper att jobba med. Stödet finns också i 
ordbehandlingsprogrammen som används genom rättstavning när eleverna skriver i sina Ipads 
och datorer.  
    
Saga använde IKT som stöd genom programmet Widgit online där eleven får höra allt som de 
skriver och de får en bild till ordet de skriver så att de vet att de skrivit rätt. Detta har gjort att 
eleverna är mer motiverade till att skriva och har börjat reflektera över sin egen text. Om de 
skriver fel så kommer det fel bild eller ingen alls vilket gör att eleverna börjar fundera på vad 
som blev fel. Saga berättade också att de elever i hennes klass som inte kan skriva så mycket 
än använder olika IKT verktyg som stöd i att träna till exempel att forma bokstäver eller dra 
ihop bokstäver till ord och liknande saker. Detta ger ett mer lustfyllt och motiverande 
arbetssätt för eleverna då det innehåller mycket färger och ljud. 
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…bildstöd i dokumentet som du skriver och då kan det finna en eller flera bilder till ordet som du 
skriver som då ska vara som ett stöd till läsningen. (Saga) 

 
Sammantaget så går det att se att respondenterna tycker att IKT kan vara ett stöd i 
skrivundervisningen genom att eleven då kan få ett mer lustfyllt sätt att arbeta med text och 
ord. Kalle la dock inte så mycket vikt vid skrivandet då han tyckte att det tog fokus från 
lärandet i hans grupp. Alla respondenter uppgav att de använder IKT som stöd i det skrivande 
som sker i klasserna. 
    

6.5 För- och nackdelar med IKT som stöd i läs- och 
skrivundervisningen 

 
När det gäller vilka för- och nackdelar som finns så menar Kalle att de fördelar han kan se är 
att man kan jobba med texter tillsammans på till exempel smartboard, lyssna på läromedel och 
skönlitterära böcker, skapa snygga presentationer som eleverna klarar av att visa upp. De 
nackdelar som Kalle lyfter är att det kan vara förföriskt för eleven och att det kan gå för 
snabbt. Eleven kanske lär sig programmet men frågan blir om eleven överföra den kunskapen 
till verkligheten. Kalle menar också att till exempel en dator kan kidnappa en elev så den inte 
behöver vara social och utveckla de kunskaperna. Kalle lyfter då frågan om det verkligen är 
en anpassning att ha en dator eller om det kidnappar elevens förmåga att utveckla andra delar 
av sig själv. Kalle anser att det måste vara en balansgång hela tiden i hur mycket skärmtid 
som vi ska ge eleverna då datorn har blivit en sån norm i samhället.   
 

Alltså det kan ju vara lite förföriskt, alltså det kan ju, det är ju så snabbt och det är lite förföriskt som 
sagt. Det fångar eleverna men de blir ju sittandes med en APP och man måste dit och typ utvärdera och 
man måste dit och se: vart är vi på väg? Och kunskapen man ska få är ju inte att klara programmet utan 
det är ju att du ska flytta. Om du tränar klockan i paddan så ska du ju klara klockan i verkligheten och 
då är ju frågan om appen gör det eller om den gör det till en viss nivå. (Kalle) 

 
Berit ansåg att fördelarna med IKT som stöd var att det håller elevernas motivation uppe att 
kunna använda olika IKT verktyg i undervisningen och som tidigare beskrivet så hjälper det 
elevernas motoriska förmåga, som till exempel fingerfärdigheten, då eleverna i hennes grupp 
har svårt med motoriken. Också att kunna samarbeta kring text och liknande utan att direkt 
samarbeta har varit ett stort stöd ansåg Berit. Hon kunde dock inte se några nackdelar med att 
använda IKT som stöd.  
 

…det är ju ett stöd och väldigt stort stöd för våra elever, för att hålla motivationen uppe, för jag menar 
det är ju inte lika kul att sitta och skriva och det tar mycket av deras energi framförallt. Den motoriska 
träning som behövs, eller den insatsen som behövs för att skriva, så nej, för våra elever är det 
jätteviktigt. (Berit) 

 
När det gäller Elin så kunde hon se att fördelarna var att eleven når själva läsupplevelsen med 
IKT som stöd för de elever som har svårt att läsa. Eleven blir alltså inte begränsad bara för att 
den är en svag läsare. Det hjälper till det livslånga lärandet genom att eleverna får lära sig 
strategier till att hämta kunskap utanför skolans värld. När det gäller skrivandet ansåg Elin att 
det var själva bearbetningsprocessen och portfolion som gör att du kan se en utveckling över 
tid. De nackdelar som Elin lyfter fram kan vara de mer tekniska såsom att Ipaden inte är 
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laddad, glömt den hemma och att en del elever har svårt att överblicka sitt arbete på till 
exempel en Ipad. 
   

Det blir ehh, kan bli en frustration. Kanske ipaden inte är laddad, glömt den hemma eller såna saker 
eller där de tekniska saker kan störa ibland när man lättare kan använda papper och en del elever har 
svårt med visuella överblicken när du har på Ipad. Det blir lite litet då.  När det gäller läsningen så ser 
jag inga nackdelar utan där ser jag det som ett jättebra komplement. Det ska inte där ersätta böcker på 
något sätt utan alla dom har olika funktioner men att det är ett jättebra komplement. Där tycker jag inte 
att det är några nackdelar. (Elin) 

 
Lisa ansåg att fördelarna var att till exempel apparna var uppbyggda på ett roligt och 
motiverande sätt, att kunna plocka ut en text och låta eleverna arbeta med den på ett lättare 
sätt i sin dator eller Ipad. De kan redigera och ändra utan att det kräver så mycket av elevens 
energi. En annan fördel var också att eleven har möjlighet att lyssna på böcker och få till sig 
litteratur även om den inte är en god läsare samt att det går att anpassa läshastigheten så att 
alla elever får det som de vill. Nackdelarna enligt Lisa var att pennan glöms bort och att 
eleverna inte får den finmotoriska träningen på ett naturligt sätt. Detta var något som Saga 
också uttryckte. Lisa ansåg att eleven inte alltid kan förlita sig på att tekniken fungerar och då 
behöver eleven ha kunskapen att kunna förmedla sig med penna och papper. En annan 
nackdel som Lisa ansåg var att tekniken utvecklas så fort så att alla inte kanske hänger med i 
utvecklingen innan det är dags för något nytt.   
 

…en fördel kan jag tycka är att många av dom här. man pratar om olika appar kanske, dom är fiffiga, 
roligt, fina gjorda. Det är kul att sitta med det. Jag tror många gånger att eleverna inte tänker på att dom 
nästan jobbar för att det är trevligt och lustfyllt sammanhang som den här appen lyckas liksom. (Lisa) 

 
När det gäller Saga så ansåg hon att fördelarna var att eleverna tycker det är lustfyllt, lätt att 
nivåanpassa så att alla elever kan jobba med samma sak men utifrån sin nivå och att det är 
praktiskt. Du behöver inte kopiera papper och hålla ordning på dem utan allt är samlat i datorn 
eller Ipaden. En annan fördel är att du får text uppläst eftersom många av eleverna inte kan 
läsa självständigt än.  
 

Man ökar svårighetsgraderna liksom så jag kan ju arbeta med samma sak till flera elever där fast de 
ligger på olika plan. För att det går att öka svårighetsgraderna liksom. Så det är en fördel att du kan 
arbeta med samma sak till olika elever. (Saga) 

 
Sammanfattningsvis så lyfte respondenterna upp olika för- och nackdelar med IKT som stöd i 
läs- och skrivundervisningen. Det som några av dem ansåg var att man kan lätt glömma bort 
den motoriska träningen med pennan och att IKT kan ta över för mycket så eleven inte tränas 
i andra situationer såsom socialt. Tekniken var också en sak som lyftes som en nackdel till 
exempel att Ipaden inte är laddad eller att saker utvecklas så for att det var svårt att följa med i 
utvecklingen. De fördelar som kom fram var uppläsning av text, mer lustfyllt, 
motivationshöjande och att bearbetning av text underlättades. 
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6.6 Analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att analysera det resultat som har kommit fram i studien. Analysen 
kommer att ske utifrån det syfte som studien har d.v.s. att bidra med kunskap om några 
pedagogers erfarenheter av IKT som stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. 
Analysen kommer också att utgå från studiens forskningsfrågor.  
 

1. Hur beskriver pedagogerna inom grundsärskolan att de använder sig av IKT som stöd 
för elever i läs- och skrivundervisningen? 

2. Vad har pedagogerna för inställning till IKT i läs- och skrivundervisningen? 
3. Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns kring användandet av IKT i 

läs-och skrivundervisningen? 

Analysen kommer också att använda de teoretiska begrepp som finns beskrivet under 
teoriavsnittet nämligen mediering, artefakter, proximala utvecklingszonen och scaffolding. 
   

6.6.1 Uppfattningar om IKT  
 

Utifrån resultatet går det att se att respondenterna använder sig av många olika artefakter 
(Säljö, 2014). Det är både fysiska och kognitiva artefakter som kommer upp. Säljö (2014) 
trycker på att det är fler artefakter som börjar komma ur människan och bli mer fysiska. 
Resultatet visar då på det genom att majoriteten av respondenterna ansåg att de fysiska 
artefakterna var nästan ett måste för att eleverna skulle kunna ta till sig kunskap. Några av 
respondenterna uttryckte ändå att de tekniska artefakterna behöver vara ett komplement till de 
traditionella undervisningsmetoderna. Säljö (2014) antyder att medieringen uppkommer 
genom att människan har ett behov av att använda olika artefakter för att lyckas med sitt 
lärande. Detta kommer fram i många av respondenternas svar. Ett exempel på det är Berit som 
uttrycker att elevernas svårigheter sätter käppar i hjulen för viss traditionell undervisning men 
med hjälp av olika tekniska artefakter så kan eleverna lyckas inhämta kunskap.  
 
Kalle uttryckte att IKT gav honom möjligheten att samla eleverna kring en gemensam text på 
projektorn och sedan arbeta med den tillsammans. Ur ett sociokulturellt perspektiv så sker 
lärandet i samspelet med de andra eleverna. Utifrån detta så kan alltså eleverna, i den 
proximala utvecklingszonen, hjälpa varandra att komma vidare. Detta blir, som Partanen 
(2007) beskriver, en zon där eleven får utmanas i sitt lärande och behöver stöd av andra för att 
kunna komma vidare. Eleverna som kan bli utmanade i sitt lärande i en socialkontext kan då 
driva varandra vidare. Eleverna och Kalle kan tillsammans vägleda varandra till utveckling 
genom att de tillsammans befinner sig i den proximala utvecklingszonen men med olika 
infallsvinklar. Eleverna vill utöka sina kunskaper kring ämnet och då vägleder Kalle dem 
medan Kalle kanske vill utöka sin förståelse kring elevernas lärandesituation och då stöttar 
eleverna honom med den kunskapen. Detta kan även ses hos Berit som samlar sina elever runt 
sin smartboard för att skapa ett socialt sammanhang där eleverna kanske kan lära av varandra.   
 
I resultatet går det att utläsa att alla respondenter anser att IKT i den generella undervisningen 
ger en stöttning till eleverna som bidrar till en kunskapsutveckling. Det kan handla om att 
pedagogen modellerar och presenterar ett arbetsområde via smartboardens olika funktioner 
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såsom Berit och Kalle arbetar eller att eleven får hjälp av film och faktasökningar via tekniska 
artefakter för att inhämta och utveckla kunskaper såsom Lisa och Elin arbetar. 
Respondenterna ger dessa artefakter till eleverna och låter de vara stöttning för att skapa ett 
lärande som inte begränsas av elevens kognitiva eller motoriska svårigheter. Scaffolding 
innebär, enligt Gibbons (2006), att pedagogen ger stöd åt eleverna för att eleven ska kunna 
komma vidare i sitt lärande och klara saker på egen hand. När de klarar det så ska stödet tas 
bort.   

6.6.2 Läs- och skrivundervisningen 
 
Det blev tydligt att alla respondenter uttrycker många delar där artefakter (mestadels 
mjukvara) är nödvändiga för att eleverna ska kunna ta till sig någon form av innehåll i sin 
läsning. Säljö (2014) formulerar sig så att dessa artefakter blir den förlängning som eleverna 
behöver för att vara delaktiga i sitt lärande. Respondenterna var samstämmiga i att de olika 
artefakterna (ILT, Legimus, talsyntes och så vidare) bidrog till att eleverna kunde gå vidare i 
sin kunskapsinhämtning. Detta menar Säljö (2014) kallas appropriering. Eleven har alltså tagit 
till sig redskapen för kunskapsinlärningen och gjort dem till sina egna för att kunna gå vidare 
mot nya utmaningar. Detta går även att koppla tydligt till scaffolding då dessa olika artefakter 
som är medierande blir stöttepelare så att eleven kan komma vidare och utveckla sitt lärande. 
Artefakterna stödjer eleverna så att de får möjligheten att bearbeta en text eller ta till sig 
innehållet av det de läser (Gibbons, 2006). Säljö (2014) menar att artefakterna inte tar över 
tänkandet utan bidrar till att ett tänkande kan ske. Gibbons (2006) beskriver att stöttningen ska 
bara vara tillfällig tills eleven uppnår önskat lärande men också att det kan ta olika lång tid för 
elever. Hon antyder då att pedagogen måste ha höga förväntningar på eleven för att vägleda 
dem i den proximala utvecklingszonen. Scaffolding blir tydlig hos respondenterna som en stor 
del i undervisningen där IKT finns som stöd i elevens kunskapsutveckling. Den stöttning som 
IKT ger eleverna i sin lästräning blir tydlig i alla respondenternas elevgrupper då ingen av 
grupperna innehöll starka läsare. Kalle uttryckte att om elever i hans klass kan läsa så väljer 
de bort den stöttning som de haft till exempel genom Legimus eller ILT.       
 

När det kommer till skrivundervisningen så spelar de olika tekniska artefakterna en stor roll i 
elevernas kunskapsutveckling (Säljö, 2014). Utan de tekniska artefakterna skulle en del elever 
ha motoriska svårigheter att skapa text och en del skulle tappa motivationen då det skulle ta 
för mycket kraft vid redigering. Detta uttryckte majoriteten av respondenterna. IKT som stöd i 
skrivundervisningen blir därför också medierande, precis som i läsundervisning, då eleverna 
behöver artefakterna i samspel med sitt tänkande för att nå ett lärande. Majoriteten av 
respondenterna uttryckte att IKT kunde bygga upp stödstrukturer som eleverna kunde 
använda sig av vid olika typer att textskapande. Det kunde vara bildstöd, mallar för olika 
typer av texter eller att på ett lustfyllt sätt träna att skriva bokstäverna med fingrarna. Kalle 
och Berit uttryckte att deras elevgrupper ägnar sig inte åt fritt skrivande utan det handlar mer 
om bokstavs- och ordträning eller skriva av en text. Där är de tekniska artefakterna (Appar, 
dator, smartboard och så vidare) en anledning till att eleverna känner motivation att fortsätta 
träna. Detta uttryckte även Lisa om några av hennes elever som inte kommit så långt i sin 
skrivutveckling. De tekniska artefakterna bidrar då till att eleverna lättare kan gå vidare i den 
proximala utvecklingszonen då de vägleder eleven till ett större lärande än vad den klarar av 
själv för tillfället. Partanen (2007) skriver att eleverna blir ofta mer engagerade och 
motiverade att klara utmaningar om de befinner sig i ett sammanhang där de får stöd i en 
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socialkontext och får känslan av att de kommer uppnå målen. Lisa uttryckte det som att 
eleverna, i sitt arbete med bokstäver på Ipaden, glömmer bort att de arbetar då 
undervisningssituationen blir så lustfyllt.  
 

6.6.3 För- och nackdelar med IKT som stöd 
 

Det blev tydligt att de fördelar som respondenterna lyfter fram var ganska olikt varandra. 
Några av respondenterna tyckte att de tekniska artefakterna kunde ta över gentemot de 
traditionella artefakterna (penna och papper). Detta påverkar dock bara den tekniska 
medieringen eftersom eleven ändå behöver någon form av artefakt för att, i samspel med 
dessa, kunna utveckla sina kunskaper. Säljö (2014) menar att det är i samspel med artefakter, 
tekniska eller inte, som mediering sker och det fanns hos alla respondenter. I resultatet går det 
att se att respondenterna ansåg att IKT hade en stöttande effekt inom läs- och 
skrivundervisningen och elevernas lärarande. Det uttrycktes genom till exempel att eleven når 
en läsupplevelse, motoriska hinder försvinner, portfoliomöjligheten och att lärandet blir mer 
lustfyllt. Det var ingen av respondenterna som ansåg att IKT som stöd var negativt men att det 
fanns nackdelar som skulle kunna påverka eleverna genom att de kanske inte får med sig alla 
kognitiva och motoriska delar när undervisningen sker med IKT som stöd. Exempel på det 
kunde vara att eleven får svårt att överblicka sin text, tekniska problem (hårdvaran), den 
snabba utvecklingen och den finmotoriska träningen som sker med pennan.      
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7. Diskussion 
 

Under detta avsnitt i studien diskuteras det kring metodvalet och resultatet. För att få en bra 
diskussion så kommer tidigare forskning ställas mot resultatet. Avslutningsvis kommer det 
förslag på fortsatt forskning inom fältet. 

7.1 Metoddiskussion 
 
Som metod för denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Detta gjordes för att få 
fram syftet med studien vilket är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av 
IKT som stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. För att komma fram till detta 
metodval ställdes frågan om vilken metod som ger den empiri som är intressant för studien. 
Detta menar Svensson och Ahrne (2011) är en grundläggande fråga för att kunna göra ett 
korrekt metodval. För att få fram pedagogernas beskrivningar ansåg jag att intervjuer var det 
bästa alternativet. Att få fram detta genom till exempel enkäter blir svårare, enligt Lantz 
(2011), eftersom fokus då är mer på faktauppgifter och kanske inte beskrivningar och 
uppfattningar. Antalet respondenter var fem som ville ställa upp på intervju. Missivbrevet 
skickades ut till rektorer på flera skolor i mellansverige men bara en rektor hörde av sig att 
hon vidarebefodrade till sin personal. Att få tag i respondenter blev därför en svår och 
tidskrävande uppgift. Det fick mailas till pedagoger direkt istället för att gå genom rektorerna. 
Då var det fem pedagoger som meddelade sitt intresse. Av dessa pedagoger var det två som 
arbetade på samma skola men i olika grupper. Detta ansåg jag inte skulle påverka resultatet i 
studien. Svensson och Ahrne (2011) uttrycker att det är bra att sprida på respondenterna så att 
det inte är arbetssituationen på den specifika arbetsplatsen som påverkar hela resultatet i 
studien. Genom spridning mellan skolor blir det intressant ur ett större perspektiv. Pedagoger 
inom grundsärskolan är inte en stor yrkesgrupp och därför kan det också vara svårt att få tag i 
frivilliga pedagoger som skulle tänka sig att ställa upp på en intervju. Eriksson-Zetterqvist och 
Ahrne (2011) syftar också till att antalet respondenter är viktigt för att öka säkerheten på 
studien. Det räcker inte med bara en eller två utan behöver vara flera. När intervjuaren känner 
en mättnad av svaren, alltså att svaren kanske börjar upprepa sig eller liknande så kan det var 
ett tillräckligt antal. I denna studie kändes det som att en mättnad uppstod då många av svaren 
var liknande och respondenterna uttryckte sig inom samma områden.  
 
Själva intervjun utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 2) som var testad genom en pilotintervju. 
Under pilotintervjun uppkom det att det var av intresse att få reda på vad respondenterna 
ansåg att IKT innebär för dem. Denna fråga fick då läggas till i intervjuguiden. Eriksson-
Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att om intervjuaren testar frågorna först så kan man 
förberedda sig bättre på intervjusituationen men också på om det saknas frågor som är av vikt 
för studien. Efter pilotintervjun skickades intervjuguiden ut till alla respondenter så att de 
kunde förberedda sig för intervjutillfället. Intervjun tog plats på pedagogernas skolor utom en 
som utfördes på en annan plats som respondenten önskade. Det finns för- och nackdelar med 
att intervjuas på sin arbetsplats, enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011), då det kan göra 
att respondenten intar en roll som den gode medarbetaren eller liknande och det kan påverka 
svaren. Fördelarna kan vara att respondenten är i en trygg och igenkännande miljö som skapar 
ett lugn vid intervjutillfället samt att respondenten har nära till den miljö vars studien syftar att 
undersöka. Min uppfattning var ändå att svaren var ärliga och inte ansträngda av de nackdelar 
som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) syftar till. 
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Lantz (2011) visar på att under en intervju kan något som kallas ”intervjueffekten” 
uppkomma. Detta innebär att respondenten uppfattar frågor på fel sätt eller påverkas av 
intervjuarens ton och röst. Det kan undvikas, enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 
genom att använda en semistrukturerad intervjuform. Det gör att intervjuaren är fri att 
använda olika följdfrågorna som kan fördjupa och förtydliga svaren. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av en mobiltelefon. Den var under hela tillfället satt på flygläge vilket gjorde att 
inga data kunde skickas eller tas emot. Direkt efter intervjutillfället fördes datan över till ett 
USB-minne. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) påtalar att om teknik ska användas vid 
intervjutillfället så ska den vara enkel och säker.     
 
Analysen av denna undersökning påbörjades direkt vid transkriberingen av intervjuerna. 
Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) så påbörjas analysen vid transkriberingen då 
forskaren bör lyssna efter mönster och kategorier som kan ge svar åt studiens syfte. 
Transkriberingen är en mer tidskrävande form än till exempel bearbetningen av en enkät 
enligt Lantz (2011) men i transkriberingen så går det att få ut mer komplicerade svar och 
nyanser som inte syns i en enkät.    
 
Etiskt så har denna studie genomförts anonymt och konfidentiellt. Insamlingen av data är 
gjord med samtycke från samtliga respondenter. Samtycke gavs vid uppstarten av 
intervjutillfället och spelades in. Samtycket gällde att intervjun spelas in och transkriberas 
utifrån de etiska principer som stod skrivet i missivbrevet (bilaga 1). Dessa principer utgick 
från Vetenskapsrådet (2002, 2017). Alla respondenter uttryckte en positiv inställning till 
studiens syfte och frågeställningar. De var allmänt intresserade av ämnet och upplevdes trygga 
och lugna i intervjusituationen. Alla respondenter ville också ta del av studien när den är klar.    
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7.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen kommer att vara uppdelad i olika underrubriker som förtydligar studiens 
syfte och frågeställningar. Resultatet kommer att ställas i relation till den tidigare forskningen 
som finns redovisad i studien.      
 

7.2.1 Elevens lärande 
 
Under denna rubrik kommer resultatets koppling till undervisning i grundsärskolan utvecklas 
och diskuteras med den forskning som lyfts fram i studien. Respondenterna i studien uttryckte 
att en bra undervisning med stöd av IKT sker dagligen i skolorna och är av nödvändighet för 
ett gott lärande. Tidigare forskning visar också att IKT som stöd i undervisningen kan vara en 
bidragande orsak till att elever med en funktionsnedsättning kan lyckas att uppnå någon form 
av lärande. Detta styrks bl.a. av Brodin (2010), Obradovic m.fl. (2015) och Gybas m.fl. 
(2017) som också undersökt hur IKT kan stödja elever i svårigheter eller med 
funktionsnedsättningar. Deras forskning har gemensamt att resultaten visar på en förbättring 
av elevernas lärande om de hade stöd av IKT i undervisningen. Detta skapar då också en 
inkludering eftersom eleverna får möjlighet att vara delaktiga i den vanliga undervisningen 
men på sina villkor.  
 
Respondenterna i denna studie uttrycker också att IKT som stöd i undervisningen kan vara en 
stor bidragande orsak till att eleverna i grundsärskolan tillägnar sig kunskap. Lisa 
understryker vikten av att kunna använda IKT som stöd i undervisningen och visar på att de 
olika stöttepelarna som tekniska hjälpmedel såsom ILT och Legimus bidrar till att elevernas 
lärande förbättras. Detta kan styrkas av Obradovic m.fl. (2015) som menar att skolor som är 
positivt inställda till att arbeta med IKT som stöd har en positiv inverkan på elevernas resultat. 
Gybas m.fl. (2017) såg också i sin forskning att lusten och motivationen ökade hos eleverna 
när de märkte att de kunde delta i undervisningen även om de hade svårigheter. Detta var med 
hjälp av IKT som stöd. Gybas m.fl. (2017) såg att eleverna kunde delta i alla moment i 
undervisningen i kemi med hjälp av till exempel en Ipad som förstorade bilder och läste upp 
texter. Detta stöds också av respondenterna som menar att eleverna blir mer inspirerade och 
får en lust till lärandet när de känner att de lyckas med sin undervisning och kan delta.  

 

Brodin (2010) upptäckte att de vårdnadshavare som hon hade intervjuat i sin studie ansåg att 
IKT hjälpte deras barn i deras utveckling och förbättrade koncentrationsförmågan när det 
gällde skolarbetet. Samma sak upptäcktes när hon intervjuade en elev som tyckte att datorn 
blev hans penna då hans motoriska förmågor nekade honom att använda en vanlig penna. 
Respondenternas utsagor kan kopplas till Brodin (2010) genom att de elever som har 
motoriska svårigheter, såsom fingerfärdighet, stöttas av att använda olika tekniska apparater 
för att kunna delta och påverka sin egen utbildning och då bli inkluderade i skolans miljö.  
 
När det gäller IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen så ansåg respondenterna att det 
fanns många möjligheter för eleverna. Att få texten uppläst, att skriva med talsyntes, att skriva 
med bildstöd, träna bokstäver och ord med lustfyllda appar samt kunna se elevernas 
utveckling genom en digitalportfolio var några av de möjligheter som respondenterna lyfte 
fram. Kopplat till tidigare forskning så anser León m.fl. (2017) också att dessa möjligheter ges 
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om IKT används som komplement eller stöd i undervisningen. León m.fl. (2017) anser, i sin 
studie som är inriktad på elever med dyslexi, att eleverna behöver multimodal undervisning 
för att få till sig kunskaper och där är IKT en av vägarna att gå för att nå kunskap och 
utvecklas. Dock kunde både Brodin (2010) och León m.fl. (2017) bekräfta att det behövs mer 
forskning inom fältet för IKT som stöd för att fullt ut kunna visa på vilka förbättringar det ger 
för eleven och undervisningen.  
   

7.2.2 Pedagogens uppfattning 
 
När det kommer till pedagogernas uppfattning kring IKT och vilka för- och nackdelar som 
finns så uttrycker sig respondenterna att fördelarna blir ett ökat socialt lärande bland eleverna. 
Detta eftersom eleverna kan samlas kring till exempel verktyget smartboard och titta på en 
text samt diskutera texten i ett socialt sammanhang. Detta förde också elever som vanligtvis 
har svårigheter med socialt samspel samman genom ett IKT verktyg ansåg Berit. Eleverna 
kunde få texten uppläst vilket underlättade det kognitiva arbetet med avkodning och de kunde 
göra skrivuppgifter även om de motoriska förutsättningarna inte fanns. Forskningen som har 
tittat på pedagogers attityder och uppfattningar kring IKT i undervisningen visar att 
pedagoger oftast är positivt inställda till IKT i undervisningen. Lindberg m.fl. (2016), 
Preradovic m.fl. (2017) och Yunus m.fl. (2013) kunde alla se i sin forskning att pedagoger såg 
fördelar med att använda IKT i sin undervisning. En intressant sak som kom upp i Lindbergs 
m.fl. (2016) studie var att eleverna ansåg att pedagogerna på deras skolor hade bristfälliga 
kunskaper i hur de skulle kunna använda IKT i undervisningen för att förbättra lärandet. Detta 
stödjs också av Preradovic m.fl. (2017) som upptäckte i sin forskning att nivå och utbildning 
gällande IKT hos pedagogerna avspeglade deras användning i undervisningen. Yeni och 
Gecu-Parmaksiz (2016) som studerade om speciallärares accepterande av IKT i 
undervisningen kunde också se ett tydligt mönster mellan utbildning av IKT som stöd i 
undervisningen och det faktiska användandet i yrkeslivet. I denna studie så blev urvalet så att 
pedagogerna skulle använda sig av någon form av IKT verktyg i sin undervisning. Detta 
gjorde att någon form av grundnivån lades för användning och kunskap kring IKT i 
undervisning. Däremot är det några av respondenterna som uttrycker att IKT är något som är 
svårt att få in naturligt och att det är snabbt föränderligt. Detta kan styrkas av Eldaou (2016) 
som menar att pedagoger som inte förstår syftet med att använda IKT som stöd i 
undervisningen hade det stressigare att anpassa sig till sin nya roll med IKT i undervisningen. 
De pedagoger som använde sig av mycket IKT på fritiden och hade en mer naturlig relation 
till det var också mer engagerade i användningen (Eldaou, 2016).   
 
Andra nackdelar som respondenterna uttryckte var den tekniska biten som till exempel att 
Ipaden inte är laddad, att den är kvar hemma eller att eleven inte får den finmotoriska 
träningen som en penna ger. Detta lyfter Preradovic m.fl. (2017) samt Aksal och Gazi (2015) i 
sin forskning. De anser att den tekniska delen såsom hantering av hårdvara och mjukvara samt 
inköp av digitala verktyg är en upplevd nackdel hos pedagogerna i deras två studier. De 
fördelar som majoriteten av respondenterna uttryckte går också hand i hand med forskningen. 
Respondenterna menade att IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen motiverade eleverna 
till ett ökat och mer lustfyllt lärande. Obradovic m.fl. (2015) lyfter detta faktum i sin 
forskningsstudie genom till exempel att elever med språksvårigheter fick positivt resultat när 
skolorna var positiva till att använda IKT som stöd. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv så 
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går det att se att problemet inte ligger hos eleven att få möjligheter att lyckas i sin utbildning 
utan att det är pedagogerna och skolans ansvar. Även Yunus m.fl. (2013) forskning bekräftar 
att eleverna blev mer aktiva i sitt eget lärande när IKT användes i undervisningen. Eldaou 
(2016) och Obradovic m.fl. (2015) anser att pedagogernas inställning till IKT påverkar 
elevernas syn på IKT i undervisningen. Detta tror även en av respondenterna. Detta kan även 
styrkas av Mabuabuchi och Emechebe (2016) som i sin forskning upptäckte att arbetet med 
IKT i läsförståelse i engelska som andra språk ökade just elevernas motivation och 
engagemang.  
 

7.3 Slutsats 
 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av IKT 
som stöd i läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. För att undersöka detta har följande 
forskningsfrågor använts. 
 

1. Hur beskriver pedagogerna inom grundsärskolan att de använder sig av IKT som stöd 
för elever i läs- och skrivundervisningen? 

2. Vad har pedagogerna för inställning till IKT i läs- och skrivundervisningen? 
3. Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns kring användandet av IKT i 

läs-och skrivundervisningen? 

Slutsatsen med denna studie blir då att IKT som stöd i läs- och skrivundervisningen anses 
vara av positivt av de pedagoger som deltagit i studien, den forskning som är framtagen och 
litteraturen som finns. Det blev tydligt att studien har stöd i den forskning som bedrivits kring 
IKT som stöd och vilka attityder som finns vilket överensstämmer med respondenternas 
utsagor. Det finns självklart för- och nackdelar som är viktiga att ta med sig i arbetet med IKT 
som stöd. I alla fall så visar de utsagor, som pedagogerna uttrycker, sitt tydliga språk nämligen 
att möjligheterna för att eleven ska lyckas i sin läs- och skrivundervisning inom 
grundsärskolan ökar med IKT. Lusten och motivationen till lärandet fick också en ökad effekt 
vilket stödjs av att eleven får tillräckliga utmaningar som gör att den kan lyckas hamna i den 
proximala utvecklingszonen. Stödet som ges hjälper eleven att fokusera på andra delar av läs- 
och skrivundervisningen och därmed får eleven att lära sig strategier som hjälper den i livet. 
En annan sak som också blev tydlig i studien är att pedagogerna inom grundsärskolan har som 
uppgift att låta eleverna använda ett multimodalt arbetssätt för att lyckas med sin 
kunskapsinhämtning. Detta kan då inkludera IKT i undervisningen. Intervjuerna visar att 
pedagogerna tänker på det i sin undervisning när det gäller läs- och skriv men även inom 
andra ämnen.   
 
I min kommande roll som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning så kommer arbetet 
att ske genom klasslärarskap eller liknande. Den rollen innebär att jag kommer möta elever i 
mitt dagliga arbete och undervisa inom olika ämnen i grundsärskolan. Då finns möjligheten 
att ta tillvara på det resultat som givits i studien för att kunna anpassa och förbättra den egna 
undervisningen. Att gå in i klassrummet och möta eleverna i deras värld och ge det stöd som 
de behöver för att bli självständiga individer i vårt samhälle är bland de viktigaste sakerna 
som en lärare ska göra. Att se bortanför de begräsningar som kan finnas hos elever med 
utvecklingsstörning (och kanske fler diagnoser) för att istället hitta möjligheterna genom till 
exempel IKT som stöd. Att en elev med motoriska svårigheter kan vara med och skapa en text 
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genom olika tekniska artefakter, att få kunskap om ett ämne genom att lyssna på texten eller 
att ha en stödstruktur för textskapande som går att skriva och redigera direkt på datorn. 
Möjligheterna för elever i grundsärskolan växer och de behöver inte begränsas av de 
svårigheter som eleverna kanske besitter. Att möta utmaningar i ett socialt sammanhang, med 
det stöd som finns, gör att majoriteten av elever kan ta del av undervisningen på sitt unika sätt 
och kan då stötta varandra i deras egna kunskapsutveckling. Kopplingen till det 
specialpedagogiska fältet blir därför ur ett inkluderingsperspektiv eftersom att alla elever ska 
få det stöd som de behöver för att lyckas nå kraven i skolans värld och ingen ska få hamna 
utanför. Alla elever ska alltså kunna vara delaktiga i undervisningen utifrån sina 
förutsättningar och med det stöd de behöver för att lyckas. Att försöka skapa en gemensam 
vision av begreppet inkludering och delaktighet på en arbetsplats är av yttersta vikt för att 
elever med olika funktionsnedsättningar eller hinder ska få lyckas med sin utbildning. 
 

7.4 Fortsatt forskning 
 
Denna studie har fokuserat på pedagogernas beskrivningar av IKT som stöd i läs- och 
skrivundervisningen i grundsärskolan. Resultatet blev tydligt att pedagogerna anser att det är 
ett stöd att använda IKT. Den fortsatta forskningen skulle kunna vara en enkätstudie där 
pedagoger inom grundsärskolan definierar vilka IKT verktyg som de anser fungerar i sin 
undervisning. Det skulle också vara intressant att se på IKT som stöd ur ett elevperspektiv i 
grundsärskolan och kanske hur det påverkat elevernas vuxenliv. Detta skulle kunna 
genomföras med till exempel livshistorieintervjuer. Denna studie lyfter fram pedagogernas 
beskrivningar och att då kunna få elevernas perspektiv på ämnet för att jämföra skulle vara 
intressant.  
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