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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur alternativa verktyg används i klassrummet och hur vi kan 

förstå användningen av dessa kompenserande hjälpmedel i förhållande till upplevelser av 

inkludering. Vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats i form av 

en enkät till lärare och intervjuer med elever på mellan- och högstadiet. Vår uppsats kan således 

sägas vila på två ben; alternativa verktyg och inkludering för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Utifrån vår teoretiska ansats har vi försökt belysa elevers och lärares syn på alternativa verktyg 

och användandet av dem utifrån ett inkluderingsperspektiv. Uppsatsens två delstudier genererade 

följande resultat: Vid användning av teknik finns möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter 

att delta i den vanliga undervisningen på liknande villkor. Varken lärare eller elever upplever att 

det finns någon brist på tekniska hjälpmedel i klassrummen. Av studierna framkommer även att 

alternativa verktyg används mest i klassrumssituationer. Alla elever använder mer teknik ju äldre 

de blir och mobilen är också ett flitigt använt hjälpmedel hos vissa. Mest används alternativa 

verktyg till “läsning” och skrivning. Ett program som inte används i någon större utsträckning är 

dikteringsprogram trots att eleverna ger uttryck för ett behov av detta i intervjuerna.  En viss risk 

föreligger att elever i vissa situationer väljer bort de alternativa verktygen av rädsla att vara 

annorlunda. Studiens resultat visar att alternativa verktyg öppnar upp möjligheter för elever med 

dyslexi och läs- och skrivsvårigheter till att vara inkluderade i klassrumsundervisningen. Samtidigt 

finns det många faktorer som har betydelse för att en elev ska vara inkluderad, såsom individens 

inställning, lärarnas kunskaper och motivation och på vilket sätt tekniken används.  
 
Nyckelord: Alternativa verktyg, inkludering, enkätstudie, intervjustudie, mellan- och högstadiet 
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Inledning 

Som speciallärare är en av huvuduppgifterna i arbetet att stödja elever med olika sorters 

funktionsnedsättningar. Flera av dem, men inte alla, har betydande läs- och skrivsvårigheter. 

Detta är en funktionsnedsättning som kan ge problem i skolan, men även inom andra områden 

eftersom det skrivna ordet har en central roll i vårt samhälle. Många vuxna vittnar om vilken 

utmaning det har varit att ha denna funktionsnedsättning i skolan (se exempelvis Föhrer & 

Magnusson, 2010). I den egna lärargärningen har vi stött på flera elever med dyslexi och andra 

läs- och skrivsvårigheter och idag har vi en större förståelse för vad dyslexi är och hur vi kan 

hjälpa elever. Ett av flera sätt att utjämna skillnaderna för elever med läs- och skrivsvårigheter, 

samt att göra det möjligt för dessa elever att ta in kunskap på annat sätt än att läsa en tryckt bok 

eller använda papper och penna, är användandet av så kallade alternativa verktyg.  Detta är ett 

paraplybegrepp för användandet av olika typer av program och teknik som finns tillgänglig för att 

underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter. I uppsatsen har vi valt att använda oss av termen 

alternativa verktyg tillsammans med andra ord som beskriver de verktyg som eleven använder.  

 

Dagens samhälle ställer stora krav på sina medborgare och idag räcker det inte med en nioårig 

skolgång. Vi förväntas av samhället att läsa vidare då kraven på arbetsmarknaden ökat och vi 

pratar idag om ett livslångt lärande och fortbildning i ett längre perspektiv. Således är en god läs- 

och skrivutveckling avgörande i ett barns skolgång. För att vi ska kunna ge våra elever goda 

kunskaper bör lärare kunna undervisa elever i svårigheter. Att utveckla en kompetens i att kunna 

handskas med IT som hjälpmedel är en självklar del av undervisningen (Lundgren, 2001, s. 21). 

Kan vi med teknikens hjälp förändra skolmiljön så att fler elever känner sig delaktiga? Vi har 

utifrån denna fråga valt att skriva vår uppsats om alternativa verktyg i klassrummet och 

undersöka hur elever och lärare på mellan- och högstadiet ser på användandet av dessa i dagens 

skola. Här anser vi att vi har hittat en kunskapslucka eftersom det finns begränsat med studier om 

alternativa verktyg med fokus på ett inkluderingsperspektiv. 

 

Vi som har skrivit uppsatsen heter Christina Ekenberg och Erika Rocksén. I vår undersökning 

har vi tagit ansvar för olika delar. Christina har skrivit de analytiska avsnitten där enkäten för 

lärare diskuteras (delstudie 1) och Erika har skrivit de analytiska avsnitten utifrån elevintervjuer 

(delstudie 2). I övriga delar har vi skrivit gemensamt.  Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare 

Johanna Svahn på Uppsala Universitet, för de värdefulla synpunkter och den vägledning hon har 

gett oss under arbetets gång. 
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Bakgrund 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur alternativa verktyg anpassade för elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan öka elevernas möjligheter av att vara inkluderade i den vanliga 

klassrumsundervisningen. Vi kan i flera forskningsstudier se de dilemman vi själva anser finnas i 

skolan gällande inkludering av elever med särskilda behov i allmänhet och dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter i synnerhet. Den redovisade forskningen visar även att ett behov finns att 

tydliggöra hur lärare kan arbeta mer inkluderande och där vill vi undersöka om alternativa verktyg 

är en väg till ökad inkludering i klassrummet för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter i dagens samhälle och skola  

Samhället så som det ser ut idag ställer stora krav på oss att vara läskunniga individer och en av 

skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa och skriva. Jacobson (2006) menar att 

mellan 2-8 % av befolkningen i Sverige har dyslexi och att ca 20-25% har läs- och 

skrivsvårigheter av varierande grad. Skolan kan utgöra en god eller en mindre god miljö för dessa 

elever att vistas i. Ett barn som får tidiga insatser och hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter har 

möjlighet att lyckas bättre än ett barn som går i en skola där svårigheterna inte uppmärksammas 

och där eleven inte får adekvat hjälp (Höien & Lundberg, 2013; Jacobsson, 2006; Myrberg, 2007). 

Gavin Reid (2005) framhåller det faktum att anpassningar behöver göras i klassrumssituationer 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Han argumenterar dessutom för att ansvaret för att se till att 

elevens behov blir tillgodosedda inte längre borde ligga enbart på specialläraren. Specialläraren 

kan föra vidare sin kunskap till andra på skolan så att fler i personalen får både utbildning och en 

större medvetenhet för elever i läs- och skrivsvårigheter (Reid, 2005).  

 

Janet Hatcher (2006) pratar om klasslärarens roll i att stödja elever i klassrummet och beskriver 

även utmaningen med att inkludera alla elever och ge dem goda kunskaper samtidigt som man tar 

hänsyn till den stora variation som finns. Att ta hänsyn till dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter 

innebär att klassläraren: 

● Identifierar elevens behov. 

● Tar reda på elevens styrkor och svagheter. 

● Jämför och analysera elevernas vetskap om sina behov. 

● Matchar eleven med lämplig litteratur. 

● Anpassar undervisningsmetod och kursplan. 

● Upprätthåller elevens självförtroende. 
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En viktig del av elevers skolgång torde vara anpassningar vad gäller läsande och skrivande och 

med hjälp av alternativa verktyg kan många av de ovanstående punkterna uppfyllas. Läraren 

behöver både stimulera och vidareutveckla läs- och skrivförmågor så att eleven kan nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Som ett led i detta bör alternativa verktyg vara en självklar 

del av skolarbetet i klassrummet, och dessa hjälpmedel behöver revideras och förändras i takt 

med att eleven utvecklas och växer (Förhrer & Magnusson, 2011).  

 

Användningen av tekniska hjälpmedel är en faktor som har visat sig underlätta måluppfyllelsen 

för elever med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter (se bl.a. Myrberg, 2007). Detta innebär att 

elever har möjligheter att använda sig av teknik i form av datorer, läsplattor och mobiler för att 

utveckla och förstärka vissa förmågor. För elever som kommit lite längre i sin läsning kan 

exempelvis läsning av berättelser på dator ge goda efterverkningar på både läsflyt och stavning 

(Myrberg, 2007, s. 92-93). Exempel på alternativa verktyg är olika typer av stavningsprogram och 

att lyssna med hjälp av teknik istället för att läsa, samt talsyntes som används för att kunna lyssna 

på texter i dokument eller på internet (ibid. s. 92-93). 

 

Eftersom elever behöver ägna mycket tid åt inlärning är det bra om kunskapsinhämtande kan ske 

via olika kanaler så att elever tränar varierat och omväxlande på läsning och skrivning (Höien & 

Lundberg, 2013, s. 219). Elever kan redan på ett tidigt stadium få bekanta sig med digitala 

hjälpmedel så att de så småningom kan använda dessa verktyg som en förlängd arm i lärandet och 

kunna använda tekniken på ett kompenserande sätt. Föhrer och Magnusson (2000) menar 

exempelvis att elever i god tid borde börja utnyttja den kompensatoriska hjälp som ordbehandlare 

och stavningsprogram kan ge och inte ödsla alltför mycket tid och kraft på att kämpa med 

stavning. I teknik finns således möjligheter att främja deltagande i den vanliga undervisningen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter (Nordström & Nilsson & Gustafson & Svensson, 2018).  

 

I vetenskapsrådets översikt (Myrberg, 2007, s. 90) diskuteras Konsensusprojektet (Myrberg, 2003; 

Myrberg & Lange, 2006). Här ges några allmänna principer för hur elever med dyslexi kan 

använda datorstöd:  

● Möjligheter till redovisning av kunskaper där teknik undanröjer funktionshinder. 

● Användning av alternativa verktyg i sådana sammanhang som är meningsfulla för eleven. 

Även färdighetsträning bör vara sammankopplad med övrig pedagogik. 

● Teknik bör inte ersätta kommunikation mellan lärare och elev eftersom språkutvecklingen 

är en viktig del av det som eleven behöver träning på.  

● Program på datorn är kanske inte alltid så enkla som man kan tro. Särskilt elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan behöva lärarstöd för att lära sig att hitta och navigera i det som är 

obekant.   
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Styrdokumenten - om likvärdig utbildning 

Styrdokumenten uppmanar skolor att anpassa undervisningen så att alla elever får det stöd de 

behöver utifrån sina förutsättningar. Vi vill med vår studie undersöka hur lärare och elever 

uppfattar användandet av alternativa verktyg i undervisningen och om dessa verkar på ett sådant 

sätt att eleverna får stöd utifrån sina behov. Vi tar vår utgångspunkt i Lgr 11 och hänvisar också 

till Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011) där man kan se att en vidareutveckling i 

hur man använder alternativa verktyg är önskvärd.  

 

Elever med läs-och skrivsvårigheter har rätt till stöd och hjälp för att lyckas i skolan på precis 

samma villkor som elever utan svårigheter. Förutsättningarna ska vara desamma och det är 

skolans uppdrag att se till att detta efterföljs. Lgr 11 är tydlig på denna punkt. I läroplanens första 

del, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, hittar vi under rubriken ”En likvärdig utbildning” 

följande lydelse: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Något 

längre ned i samma stycke följer: ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov.” Skolan har således ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

 

I Skolinspektionens granskning gällande alternativa verktyg påpekas även att föräldrar, elever, 

lärare och rektorer upplever att alternativa verktyg inte har hög prioritet när det gäller de 

anpassningar som görs i klassrummet. Detta stämmer också med Skolinspektionens bild och de 

hävdar att tre fjärdedelar av de 21 granskade skolorna behöver anstränga sig mer för att låta de 

alternativa verktygen komma eleverna till nytta. Om det är så att det visar sig att en elev har läs-

och skrivsvårigheter ska eleven få särskilt stöd och ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Särskilt stöd 

ska i första hand ges inom klassens ram. Lärarna har stor betydelse för elevernas resultat och hans 

eller hennes förhållningssätt och genomförande av undervisningen är avgörande menar 

Skolinspektionen (2011, s. 11).  Trots dessa föreskrifter är det vanligt att eleven får lämna 

klassrummet för att arbeta och hon eller han missar då viktiga genomgångar som de andra 

eleverna får inför prov eller andra klassrumsaktiviteter (ibid, 2011, s. 23).  

Inkludering i dagens skola 

Inkludering och ”en skola för alla” är något som i allra högsta grad är aktuellt inom den svenska 

skolan och även internationellt. I skollagens kapitel 3 uttalas alla barns rätt till en demokratisk och 

likvärdig skola där alla ska få det stöd som behövs för att nå lärandemålen. Eleverna ska i första 

hand vara inkluderade i den reguljära skolan och klassen och endast i undantagsfall placeras i 
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särskild undervisningsgrupp (SFS 2010:800). Inkluderande undervisning handlar om hur olika 

lärandemiljöer kan göras om för att ta hänsyn till elevers olikheter, snarare än att vissa elever 

integreras i den vanliga undervisningen. Vikten av likvärdig undervisning i den allmänna 

kunskapsförmedlingen betonas men i riktlinjerna för inkludering lämnas samtidigt öppet för 

individuella val och särskilda insatser och hjälpmedel för dem som behöver det (Svenska 

Unescorådet, 2008, s. 22). En grupp elever som är berörda av detta är elever med dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter, eftersom vissa moment i den ordinarie undervisningen kan vara svåra för 

dem att följa. Här behöver läraren således hitta andra metoder för att även denna grupp ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen. Pedagogerna får utifrån sin professionalitet bestämma 

huruvida omstruktureringar ska ske för hela klassen eller om de bara ska gälla vissa elever i fråga.  

 

Med utgångspunkt i den redovisade bakgrunden ovan vill vi undersöka vad elever och lärare 

brottas med i den dagliga verksamheten vad det gäller att hjälpa och stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi på bästa sätt och för varje enskild elev. Som vi tidigare lyft uppmanar 

lagen till att fokus riktas mer mot skolans arbetsformer och mindre mot elevers svårigheter. Om 

detta ska kunna uppfyllas ställs höga krav på lärare och undervisningens utformning. Även elever 

har en utmanande situation med höga krav kopplade till målen i skolan. 24,4 % av alla elever som 

slutade årskurs nio saknade fullständiga betyg år 2018 (Skolverket, 2018). Enligt vår erfarenhet 

som lärare är situationen mer komplex än vad som framgår av styrdokumenten. Det räcker inte 

med att se till att alla elever deltar och får kunskaper i en klassrumsgemenskap. Vi vet att elever 

har olika behov och förutsättningar för lärande och för varje elev i svårigheter behövs extra 

anpassningar. Sådana anpassningar kan vara att eleven slipper läsa stora textmängder och istället 

får lyssna på inläst material, eller att eleven slipper skriva för hand och istället får använda datorn. 

Vitsen med tekniska hjälpmedel är att eleven får ägna sig åt det man verkligen ska göra. Risken är 

annars att eleven inte når sina mål och att formuleringarna om inkludering i styrdokumenten bara 

blir fina ord utan praktisk förankring. Vi vill undersöka vad elever i läs- och skrivsvårigheter 

behöver för att i största möjliga mån arbeta på ett inkluderande sätt. Kan alternativa verktyg bidra 

till att elever känner sig mer inkluderade? 
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Forskningsöversikt 

Några teman som redovisas i följande forskningsöversikt är teknikanvändning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, samt vilka faktorer som påverkar användningen av alternativa verktyg och 

elevers syn på anpassningar och specialpedagogisk hjälp. I relation till dessa områden visar 

forskningen generellt sett på positiva resultat i användningen av alternativa verktyg. I det 

avslutande avsnittet i denna del av uppsatsen problematiseras även komplexiteten av hur 

skolvardagen kan te sig för elever i behov av särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv. 

Teknikanvändning vid läsning och skrivning 

Att användandet av tekniska hjälpmedel är till stor hjälp för elever med dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter har påvisats av forskning och nedan redovisas en studie som pekar på 

möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter att delta i undervisningen på samma villkor som 

elever utan svårigheter (Campen van Knoop, Segers & Verhoeven, 2018). Campen van Knoop et 

al. (2018) samt även Myrberg (2017) menar att program på datorn kan vara ett stort stöd i 

framförallt läsning genom att man utnyttjar kombinationen av text och ljud, alltså både visuella 

och auditiva modaliteter. Campen van Knoop et al. (2018) har genomfört en studie där de 

undersöker hur elever med dyslexi, i jämförelse med elever utan läs- eller skrivproblem, tar till sig 

text på olika sätt både ur ett tids- och inlärningsperspektiv. Resultatet av studien är att det mest 

framgångsrika för gruppen med elever med dyslexi var en kombination av text och ljud. Det tog 

längre tid för dem att lära sig innehållet i en text enbart genom att läsa texten, vilket kan stärka 

teorin att assisterande teknik är främjande för elever med läs- och skrivsvårigheter. Myrberg 

(2017, s. 91) menar också att datoranvändning kan hjälpa elevers både läs- och skrivutveckling 

genom att teknik är motiverande och datorn ger en neutral och kontinuerlig feedback utan att 

vara utpekande på det sätt som en lärare kan vara när hen ger återkoppling eller korrigerar. Det 

faktum att det finns möjlighet att nyttja alternativa presentationsformer (visuella och auditiva), 

menar Myrberg (2017, s. 91), liksom ovanstående forskare, är positivt för läs- och 

skrivutvecklingen. Vidare betonar Myrberg (2017, s. 91) även lärarens aktiva roll för att stödja 

elever som använder sig av teknik.  

 

Förbättrad läsförmåga visar Lindeblad (2017) att elever kan få genom interventioner med 

läsplattor. För att komma fram till sitt resultat använde hon sig av testning före och efter 

interventionen, samt enkäter till föräldrar och lärare. Hon kom fram till att de 35 eleverna i 

studien, varav 11 hade dyslexi, som fick 20 sessioner med läsplatta flera gånger i veckan i fem 

veckor förbättrade både sin läsförmåga och sin motivation till att lära. Här testades också 
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eleverna ett år efter interventionen och det kunde då konstateras att eleverna med lässvårigheter 

hade samma läsutveckling som kontrollgruppens. 

 

Att teknik i sig inte är lösningen på alla problem hävdar dock Maria Rasmusson (2014) som i sin 

doktorsavhandling visar på att det inte alltid är självklart för elever att använda sig av digitala 

hjälpmedel. En av studierna i avhandlingen syftar till att undersöka och beskriva läsförståelse av 

digitala texter i relation till läsförståelse av traditionella texter i pappersform. Resultatet visar att 

eleverna presterade något bättre på papper än på skärm, framförallt vad gällde faktatexter och 

kortare texter. Rasmusson (2014) drar en slutsats om att läsning på skärm kräver mer av läsaren i 

form av hantering av datorn, såsom att till exempel skrolla upp och ner på sidan. Detta tar 

kognitiva resurser i anspråk, vilket kan ta fokus från att skapa mening i texten. Det taktila 

momentet som uppstår vid läsning på papper när man byter sida har visat sig vara ett stöd för 

läsförståelsen och även detta försvinner vid läsning på skärm. Denna studie innefattade 235 

elever i åldern 14-15 år utan läs- och skrivsvårigheter och vi menar att den är intressant på det sätt 

att den visar att tekniken inte kan göra underverk i sig, utan att fler faktorer har betydelse för att 

tekniska lösningar ska bli ett bra och effektivt hjälpmedel i elevers vardag. 

Alternativa verktyg och motivation 

Föhrer och Magnusson (2000) har tittat på användandet av kompensatoriska hjälpmedel för 

elever i högstadiet och på gymnasiet. I en pilotstudie fick högstadie- och gymnasielever datorer i 

syfte att kartlägga hur elever med läs- och skrivsvårigheter kunde använda dessa och annan teknik 

som ett stöd vid studier, samt utveckla metoder för sådan användning. Författarna argumenterar 

för att det måste bli en självklarhet att använda alternativa vägar till det skrivna språket och att 

verktygen bör börja användas i ett tidigt stadium under skoltiden. När forskarna tittade på 

resultatet av sin pilotstudie kom de fram till att hjälpmedel bör erbjudas och att eleverna måste få 

stöd och en chans att lära sig att använda dessa så att de behärskar tekniken. Om eleverna är 

motiverade och själva tar ansvar för arbetet bidrar verktygen till att skapa förutsättningar till eget 

lärande (Föhrer & Magnusson, 2000). I pilotstudien krävdes att eleverna skulle kunna arbeta 

självständigt och ta ansvar för användandet av tekniken. De första ungdomarna som var med i 

studien hade blivit allt mer ointresserade av att använda sig av de tekniska lösningar som fanns till 

hands. Motivationen fanns inte där och skolarbetet tog inte den positiva riktning som kunde 

förväntas. Därför valdes fyra nya studiemotiverade elever ut. Studien visar att eleverna måste vara 

inställda på att lära och att kompensatoriskt stöd ingalunda är någon mirakelkur för att bli kvitt 

sina läs- och skrivsvårigheter. En elev uttryckte sig på följande sätt om projektet:  

 
Man ska inte tro att tekniken löser alla problem för oss med läs- och skrivsvårigheter för det är 
egentligen också den mentala processen och inställningen till lärande. Det är svårt att lära sig 
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nya saker. Kunskap är ingenting som man får gratis. Vitsen med tekniska hjälpmedel är att 
man ska ägna sig åt det man verkligen ska göra. De tankar jag har, och inte hur det stavas, inte 

grammatik, utan vad det är jag vill säga och det förbättrar jag hela tiden. 

 

Eleven ger uttryck för komplexiteten i lärandet och användandet av alternativa verktyg. Det krävs 

att eleven ägnar tid och möda åt att lära sig programmen och att det finns en vilja att bli hjälpt. 

Eleven uttalar en tanke om att först då blir tekniken den hjälp som det är tänkt att den ska vara 

och elever kan visa sina kunskaper på likvärdiga villkor. 

 

Hur viktig läraren och specialläraren är vid användandet av teknik påvisas i en interventionsstudie 

genomförd av Nordström, Nilsson, Gustafson & Svensson (2018). I studien framkommer att 

motivationen hos elever är nära sammankopplad med lärares egen motivation och dennes 

kunskap om olika appar och program som stöder och kompenserar för elevers svårigheter. Om 

en elev inte får stöd av läraren så kan nyttjandet av verktygen minska, visar studien. Detta gällde 

framför allt yngre elever (åk. 4). Interventionsstudien genomfördes på 42 skolor i Sverige i 

årskurs 4, 8 och år 1 och 2 på gymnasiet. Syftet var att undersöka uppfattningar om hur 

kompensatorisk läsning och skrivning kan fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter. Resultatet 

visar på olikheter i hur lärare uppfattade användningen av teknik och huruvida alternativa verktyg 

var motiverande och utvecklade en självständighet hos eleverna i studien. De medverkande 

eleverna fortsatte i hög grad att använda teknik även efter interventionen. Nordström et al. (2018) 

argumenterar för att det i teknik finns möjligheter att främja deltagande i den vanliga 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Att alternativa verktyg i sig kan skapa motivation hos elever är något som Lindeblad (2017) kan 

påvisa genom sin studie av 35 elever vilka under fem veckor fick använda läsplatta i syfte att 

förbättra sin läsförmåga. Resultaten visar att med hjälp av denna typ av alternativa verktyg ökade 

elevernas motivation till att lära såväl som deras självständighet. Lindeblad (2017) visar dock även 

att en svårighet i att motivera elever till att använda tekniska hjälpmedel handlar om risken för 

stigmatisering. Att till exempel vara tvungen att lämna klassrummet eller använda hjälpmedel som 

inte de andra eleverna har kan orsaka oönskad uppmärksamhet hos eleverna med läs-och 

skrivproblematik. Detta kan i sin tur leda till en negativ självbild, när elever önskar vara som alla 

andra, men sticker ut genom att de använder andra hjälpmedel. Rädslan för att bli retad för 

användandet av alternativa verktyg visar sig vara starkare än insikten om att tekniken kan vara till 

nytta och medför i värsta fall att elever väljer bort sina tekniska hjälpmedel. Det just den här 

studien visar är dock att användandet av läsplattor och mobiler uppfattades positivt av eleverna 

och det de nämnde som dess fördelar var att de var lätta att ha med sig och hantera. Den tekniska 

utvecklingen menar Lindeblad (2017) har stor betydelse för dessa elever när datorer, läsplattor 

och mobiler idag används mer och på ett betydligt enklare sätt kan inkorporeras i klassrummet än 
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bara för några år sedan då stationära datorer, daisy-spelare och andra otympliga verktyg var vad 

som fanns att tillgå. 

 

Alternativa verktyg och social inkludering 

En forskare som i en etnografisk studie under ett år studerat elevers interaktion på internet är 

Brown (2014). Hon menar att tonåringar söker sig till likasinnade ute på nätet för att göra 

uppgifter som de fått i skolan. Studien visar på hur skoluppgifter får betydelse i en vidare kontext 

när elever använder teknologi för att hitta olika lösningar och få bekräftelse och feedback från 

andra på webben. Detta, visar studien, utvecklade elevernas självförtroende och motivation och 

de fick en känsla av kontroll över viktiga aspekter av deras liv. Brown (2014) kommer fram till att 

teknikanvändningen i sin tur leder till ett större risktagande hos elever och att de sätter högre mål 

och i högre utsträckning utmanar sig själva. Vidare framkom att lärare och andra vuxna kan bygga 

broar mellan elevernas intressen och sådana förmågor som vuxna vill att eleverna ska utveckla. 

Genom att uppmärksamma, värdera och bekräfta det eleverna gör genom att använda 

informations- och kommunikationsteknologi kan pedagoger mer effektivt hjälpa elever att 

överföra viktiga förmågor till skolans värld och även andra aspekter av livet. 

 

Ett ord som är kopplat till social inkludering och social rättvisa är termen E-inclusion. Termen är 

relativt ny inom forskningen och vid en sökning i databasen ERIC hittar man inte särskilt många 

artiklar som handlar om detta. E-inclusion handlar inte om själva tekniken i sig utan i vilken mån 

tekniken kan bidra till mer lika villkor för gemensamt lärande (Abbot, 2007). Abbott (2007) 

skriver om olika användningsområden med hjälp av tekniken: Teknik kan användas dels som 

träningsredskap eller repetition, men också för att stödja lärande samt möjliggöra lärande. 

Författaren pratar också om en andra våg av e-inkludering där uppkoppling mot internet och 

andra grupper av människor med samma läromål står i fokus snarare än program som stöder 

individuellt arbete.  

 

Forskare i Norge, Mölster & Nes (2018), har också tittat på elevers användande av informations- 

och kommunikationsteknologi (ICT), men med ett specifikt fokus på elever i behov av särskilt 

stöd.  Även i Norge är intentionen att ge specialundervisning inom den vanliga klassens ram. 

Trots detta ses en ökning av särskiljande lösningar och specialklasser. Syftet med Mölster & Nes 

undersökning var att ta reda på i vilken grad ICT används och huruvida ICT stöder inkludering. 

Forskarna visar på att elever i behov av stöd använder ICT mer än andra elever, men att det inte 

är så vanligt som man kan tro med tanke på hur mycket möda som lagts ner på teknik för dessa 

elever. Generellt sett framkom det i studien att ICT inte användes i någon större utsträckning av 
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några elever under lektionstid förutom i ämnet norska (vilket motsvarar svenskundervisning i 

Sverige). Några samband hittades dock mellan användandet av teknologi och inkludering: Det 

kunde till exempel konstateras att elever i behov av särskilt stöd sällan använde teknik för att 

presentera något för kamrater. Mölster & Ness (2018) anser att detta inte är bra ur 

inkluderingssynpunkt, då det visar på avsaknad av deltagande i lärandet i klassen. Resultatet från 

studien utmynnar i att en av fem elever känner sig stigmatiserade av dataanvändning i klassen. 

Detta, menar Mölster & Nes (2018, s. 609), kan undvikas om alla elever använder datorer. I 

studien framkom även att lärares inställning till elever i behov av särskilt stöd inte är särskilt 

inkluderande eftersom de tenderar att ha lägre förväntningar på elever som får särskilt stöd. 

Vidare framkom att många lärare i studien saknade kunskap om ICT och att det behövs 

utbildning för lärare och speciella kunskaper vad gäller digital teknologi samt att kompetens är en 

avgörande faktor.  

Elevers syn på stöd och anpassningar 

I nedanstående avsnitt diskuteras tre studier. Två av dessa, Groth (2007) och Ekegren Johansson, 

(2016) kommer fram till att speciallösningar kan generera oönskade effekter i elevernas självbild 

utifrån att ha undersökt elevers erfarenheter av specialundervisning. Den tredje, Yngve et al. 

(2018), belyser hur elever ser på anpassningar i form av alternativa verktyg.  

 

Studierna undersöker hur elever i behov av stöd som fått hjälp i form av specialundervisning, ser 

på sig själva. Groth (2007) har i sin avhandling skrivit om elevers (årskurs fem till nio) och 

speciallärares syn på specialpedagogik och anpassningar. Ekegren Johansson (2016) har följt 

elever med dyslexi eller läs- och skrivproblematik i gymnasiet och undersökt hur de uppfattat att 

bemötandet är i skolan. Gemensamt för de båda studierna är att eleverna i intervjuer har uttryckt 

en känsla av att inte ha lika värde som de andra i klassen. I studierna framkommer att 

grupptillhörigheten till klassen är viktig. Groths avhandling visar även på att speciallärarna ser på 

undervisning ur ett annat perspektiv än eleverna eftersom de menar att de som får 

specialundervisning istället får en mer positiv självbild i och med att de stärks i sina förmågor.  

 

En annan studie, Yngve et al. (2018), som också den fokuserar på gymnasieelever, undersöker hur 

elever i behov av särskilt stöd ser på anpassningar och inkludering. Fokus i studien är riktat mot 

att undersöka huruvida implementering av tekniskt stöd kan förbättra studieresultat och 

underlätta övergången till arbetslivet för studenter i behov av särskilt stöd (Yngve et al., 2018). 

Resultaten av intervjuerna visar att 56 % av de 484 gymnasieleverna hade stöd av en lärare, 

assistent eller speciallärare inne i klassrummet. Dock menar studenterna att det behövs ytterligare 

anpassningar särskilt när det gäller att läsa, skriva, memorera, göra prov och läxor med mera. 
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Gymnasieelever i behov av särskilt stöd menar generellt sett att utbildningen inte är inkluderande 

och att det behövs fler anpassningar i skolans aktiviteter för att de ska kunna delta på ett 

tillfredsställande sätt. Relevant för vår studie är särskilt resultaten som berör elevernas deltagande 

i klassrummet. 47% av eleverna menade att deras behov var helt otillfredsställda och 24 % 

menade att behoven delvis tillgodosågs av genomförda anpassningar.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska ramverk består av ett inkluderingsperspektiv med syftet att problematisera 

kring om, och i så fall hur, alternativa verktyg kan vara en möjlig väg till inkludering i praktiken 

för en specifik grupp av elever. Det teoretiska perspektivet utgör således en kuliss, eller en grund 

för analysen av vår insamlade empiri, på så vis att det har väglett vår tolkning och de slutsatser 

som har kunnat erhållas genom denna (Bryman & Nilsson, 2011, s. 33).  

Inkludering - ett fenomen med flera definitioner och nivåer  

Inkludering är ett komplext begrepp och olika definitioner av fenomenet fokuserar på olika 

aspekter (Armstrong, Armstrong & Spandagou, 2011; Göransson & Nilholm, 2014; Murphy, 

1996; Farrell, 2004). Begreppet tillskrivs med andra ord ofta olika betydelser, vilket som 

konsekvens även medför att förståelsen av vad inkluderingen i praktiken skall innefatta inte alltid 

är tydlig. Göransson och Nilholm (2014, s. 265-266) menar rent av att kunskap om vilka faktorer 

som gör klassrum inkluderande och hur dessa faktorer kan generaliseras saknas. De argumenterar 

även för att ett sätt att synliggöra denna komplexitet, även för de som ska arbeta med och 

förhålla sig till inkludering i praktiken, är genom att identifiera olika kriterier. Detta gör 

författarna genom att specificera vad de kallar för olika nivåer av inkludering. Dessa nivåer är 

också vad vi har tagit fasta på och använder oss av för att analysera och diskutera vår empiri.  

 

Den första inkluderingsnivån innebär att eleven är fysiskt närvarande i verksamhetens ordinarie 

lokaler och deltar i den vanliga undervisningen. Detta, menar Nilholm och Göransson (2014, s. 

268) utgör en placeringsinriktad definition. I relation till praktiken argumenterar Mitchell (2015) för 

att denna definition inte är en tillräcklig förutsättning för inkludering, utan att det krävs mer än en 

placering i ett åldersanpassat klassrum. Han förespråkar att elever i behov av särskilt stöd deltar i 

en blandning av undervisning i helklass, blandade grupper, nivågrupperingar och individuell 

undervisning. Att elever i behov av särskilt stöd placeras i grupper efter förmåga i alla olika 

aktiviteter skapar i stället för inkludering segregering inom klassen (Mitchell, 2015, s. 302).  
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Den andra inkluderingsnivån kan kopplas till vad Nilholm & Göransson (2014) benämner som 

en individorienterad definition.  Denna innebär att man tittar på hur situationen ser ut för en elev som 

befinner sig i svårigheter. Om hon eller han har kamrater och trivs samt uppnår målen kan man 

säga att eleven enligt denna definition är inkluderad. Farrell (2004) relaterar denna nivå till 

begreppet acceptans, vilket innebär att eleven är en aktiv och fullvärdig medlem i gruppen och att 

elever och pedagoger uppvisar en välkomnande attityd.  

 

Nivå tre är kopplad till den gemenskapsorienterade definitionen, vilken handlar om att alla elever ska 

känna att de har en självklar plats i klassen och att olikheter ses som en tillgång. I ett klassrum där 

en sådan inkluderingsnivå uppnås finns ett vi-tänkande med gemensamma arbetsformer och ett 

gemensamt beslutsfattande. Undervisningen utformas på ett sådant sätt så att den är anpassad till 

elevers olika inlärningsstilar och behov. Kunskapsinhämtandet sker tillsammans med andra i 

inkluderande lärprocesser och man undviker särlösningar. Synsättet att elever är olika och att alla 

har rätt till en god undervisning med delaktighet i både sociala och demokratiska processer råder 

(Nilholm & Göransson, 2014, s. 270). Farrell (2004) lyfter särskilt två aspekter av denna sista nivå 

där han skiljer på deltagande och prestation. Deltagande handlar om att alla bidrar aktivt i 

skolaktiviteter, medan prestation gäller för elevers lärande och utveckling av en positiv självbild 

(Farrell, 2004).  

Inkluderande undervisning i praktiken  

Murphy (1996) menar att innan några slutsatser kan dras kring inkluderingens effekter måste man 

vara överens om vad som menas med inkludering. Hon betonar också vikten av att lärare av alla 

slag måste få fortbildning i hur inkludering kan genomföras på ett framgångsrikt sätt, så att elever 

med särskilda behov inte utelämnas till lärare som vare sig har kunskapen eller viljan att inkludera 

dessa elever i undervisningen. Armstrong et al. (2011) menar i sin slutdiskussion att man bör se 

tillbaka på de senaste 20 årens erfarenheter av att arbeta med inkludering i skolan för att kunna 

omformulera grundtanken och gå vidare med den.  

 

I relation till detta argumenterar Mitchell (2015) för att en hel rad åtgärder, förutom placering, 

bör införas för att uppnå en inkluderande undervisning. För att konkretisera vad han menar 

använder han sig av en formel: Inkluderande undervisning = V + P + 5A + S + R + L. V 

representerar i denna formel vision, P representerar placering, 5A representerar såväl anpassad 

läroplan, anpassad bedömning, anpassad undervisning, acceptans som access (dvs. tillgänglighet). 

Vidare så representerar S support, R resurser och L står för ledarskap. Mitchell (2015) anser med 

andra ord att alla dessa delar måste uppnås för att vi ska kunna tala om en inkluderande 

undervisning. Han anser vidare att inkluderande undervisning stimulerar lärare till att vidga sin 
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repertoar av undervisningsstrategier och han betonar pedagogernas betydelsefulla roll i 

inkluderingsarbetet. Han lyfter också det faktum att lämpliga anpassningar är en av de största 

utmaningarna för pedagoger när de skapar inkluderande miljöer och att de kan behöva stöd inom 

detta område från exempelvis expertis på skolan och skolledning.  

 

Några andra som har en vidare förståelse av vad inkludering i praktiken innefattar är Persson och  

Persson (2012). De har en inkluderingstanke som inbegriper intentioner om ett bättre samhälle 

och där inkludering ses i en vidare kontext. De argumenterar för att barn och ungdomar, genom 

erfarenheter från en skola där olikheter ses som en tillgång, kan bidra till ett samhälle där tolerans 

och respekt för människors olikheter ses som en självklarhet (Persson & Persson, 2012, s. 19).  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur elever med dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter använder alternativa verktyg samt att undersöka hur verktygen kan förstås i 

relation till upplevelser av inkludering. Vidare finns en strävan att urskilja vilka faktorer som gör 

att alternativa verktyg upplevs som ett stöd ur såväl lärares som elevers perspektiv, samt att 

identifiera vilka eventuella svårigheter som kan uppstå i användandet av alternativa verktyg. 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

1. Vilka hjälpmedel används och i vilken utsträckning? 
2. Var används hjälpmedlen mest och i vilket syfte? 
3. Vilka hinder finns för användning av alternativa verktyg i klassrummen för elever i läs- 

och skrivsvårigheter? 
4. Vilka är orsakerna till att en elev använder verktyg eller inte gör det? 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs och diskuteras valet av metoder för studien. Här behandlas även 

genomförandeaspekter av datainsamlingen, urval, etiska överväganden samt bearbetning och 

analysmetoder utifrån vår studies olika delar.  Uppsatsens empiriska material är insamlat genom 

två olika delstudier, en enkätstudie och en intervjustudie.   

En kombinerad metodansats 

Denna uppsats bygger på empiri som insamlats genom två olika metoder, dels i form av en 

enkätstudie och dels en intervjustudie. Båda metoderna utgör respondentundersökningar och kan 

delas in i de två typerna frågeundersökning och samtalsintervjuundersökning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wägnerud 2017). I frågeundersökningen var vårt syfte att hitta data som 

kunde kvantifieras eftersom vi ville göra en kartläggande studie. På frågan om i vilken grad 

alternativa verktyg är inkluderande måste svaren på något sätt kunna mätas. 

 

I intervjustudien användes den semistrukturerade intervjun, med en uppsättning färdiga frågor 

som vi ville ha svar på, men med utrymme för respondenten att utveckla sina svar och prata mer 

utförligt utifrån de olika frågorna (Denscombe, 2016). Valet kändes naturligt då vi hade vissa 

frågeställningar som vi verkligen ville få svar på för att kunna jämföra med enkätsvaren från 

lärarna. Samtidigt ville vi få fram känslor och attityder till användandet av alternativa verktyg och 

där ansåg vi att det var nödvändigt med ett större utrymme för att förmedla personliga 

erfarenheter och åsikter. I en semistrukturerad intervju kan intervjuaren ändra och utveckla 

frågorna under att intervjun pågår och använda dem utvecklingsmässigt (Denscombe, 2016, s. 

267), vilket passade vårt syfte väl.  

Datainsamling 

Delstudie 1: 

En vilja fanns att nå ut till så många klass- och ämneslärare som möjligt för att göra en 

kartläggning av de skolor som fanns i den kommun där vi arbetar. Upplysningar behövdes från 

lärarna där de svarade på kortfattad information kring teknikanvändning i klassrummet för att ta  

ta reda på lärarnas vetskap, attityder och beteenden. Därför ansåg vi att det bästa sättet att få fram 

information var genom att lärarna besvarade frågor i en enkät. Webbenkäten bestod av 17 frågor 

med fasta svarsalternativ och även med några tillhörande öppna frågor (se bilaga 1). Enkäterna 

skickades ut elektroniskt till alla skolor med mellan- och högstadium i en mellanstor stad i 

Sverige. För enkäten användes Google Forms.  
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Delstudie 2   

Kvalitativa intervjuer med åtta elever genomfördes för att fånga upp deras syn på teknik som 

används i skolan. Detta i ett försök att få fram en mer nyanserad bild av användandet av teknik i 

klassrummet, där våra två huvudfrågor handlar om i hur stor utsträckning eleverna använder 

alternativa verktyg och om användandet kan bidra till upplevelser av inkludering i 

undervisningen. För att få fram svar på detta har intervjuerna genomförts utifrån några relativt 

öppna frågor, så att eleverna har kunnat berätta ganska fritt hur de använder exempelvis dator i 

sitt skolarbete (se bilaga 3). Det fanns ett intresse av att ta reda på elevers uppfattningar och 

föreställningar kring användandet av teknik i skolarbetet och ville att de skulle beskriva sina egna 

erfarenheter och tankar kring detta.  

Urval (kontexter, deltagare och material) 

Delstudie 1  

Enkäten skickades ut till alla skolor i en mellanstor kommun, såväl privata som kommunala 

skolor, där mellanstadie- och högstadielärare arbetade. Lärare som undervisar i svenska, 

samhällsorienterande ämnen och engelska har ombetts att besvara enkäten genom att gå in på en 

länk via mail. Detta mail har skickats ut två gånger till skolor och skolassistenter, rektorer och 

biträdande rektorer har uppmanats att vidarebefordra mailet med enkäten till sin personal. 

Urvalsramen är alltså samtliga skolor i hela kommunen där det finns mellanstadier och 

högstadier. För studien har således ett bekvämlighetsurval gjorts, dvs. sådana personer  som har 

fått vår enkät via mail och som är villiga att svara på den har deltagit i studien (Bryman, 2011, s. 

194). Resultaten från studien är inte särskilt generaliserbara, men kan fungera som språngbräda 

för vidare undersökningar inom området (ibid.).  

 

Säkerligen finns skillnader mellan de som svarat och de som inte svarat. En bortfallsanalys torde 

vara att de som är intresserade av att använda datorer i högre grad har svarat än de som inte är 

det. En ev. snedvridning i urvalet kan också ha skett om någon administrativ personal missat att 

vidarebefordra enkäten till lärarna. 

Delstudie 2:  

Fokus riktades mot mellan- och högstadiet i vår studie och elever från båda dessa stadier har 

därför valts att intervjuas. Vi fann det intressant att fördjupa vår egen praktik, då vi båda arbetar 

på mellan- respektive högstadiet. Vi har också sett att användandet av alternativa verktyg är 

mindre förekommande bland yngre elever. De utvalda eleverna är från olika skolor, med syfte att 

eventuellt kunna hitta likheter och skillnader oberoende av skola och område inom den aktuella 

kommunen. Intervjuer genomfördes med åtta elever, samtliga med diagnosen dyslexi, från fem 
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olika skolor och ur fyra olika årskurser, årskurs 4, 6, 8 och 9. Erfarenhet har visat att det kan 

räcka med att intervjua runt tio personer för att kunna göra intressanta analyser. (Esaiasson et al. 

2017, s. 268) För att få tag i passande respondenter togs kontakt med olika lärare med en 

förfrågan kring om de undervisar någon elev som de trodde skulle kunna tänka sig att delta i en 

intervju. Urvalet har alltså påverkats dels av lärarnas intresse för att delge kontaktuppgifter, men 

även elevers villighet och vårdnadshavares intresse av att låta sina barn ställa upp på en intervju. 

Eftersom elever med just dyslexi valdes ut för studien är urvalet på så sätt ett sorts målstyrt urval, 

vilket innebär att vi har valt ut deltagare så att de är relevanta i relation till forskningsfrågorna 

(Bryman 2011, s. 496). I detta ingår även att de som valts ut i gruppen också speglar en variation, 

i vårt fall både vad gäller åldrar och skolor.   

Genomförande 

Delstudie 1:  

De frågor som slutligen valdes ut till enkäten ”testades fram” i en inledande intervju med hjälp av 

en kollega. Samtalet spelades in efter godkännande. Efter feedback från en arbetskamrat putsades 

frågorna till ytterligare. Inga stora förändringar gjordes vid det tillfället, utan det handlade mest 

om ordval. Därefter delades enkäten ut i pappersform till två lärare i årskurs 6 med instruktion 

om feedback på hur den kunde fungera vid ett större utskick. Flera frågor missförstods och vissa 

frågor var också oklart formulerade, vilket krävde ytterligare tankearbete kring hur frågorna skulle 

formuleras om på bästa sätt. Slutligen fick en kollega med andra arbetsuppgifter (skolpsykologen) 

titta på enkäten och den justerades då ytterligare. Enkäten har alltså testats fram genom att delas 

ut till flera olika personer vid flera olika tillfällen (Denscombe, 2009, s. 212).  Under vecka nio 

skickades enkäterna ut i en första omgång med en bifogad informationstext (se bilaga 2). 

Kontaktuppgifter till alla skolor togs från den aktuella kommunens hemsidor. Privata skolor hade 

egna hemsidor och dessa utgjorde 17 av 74 skolor. 55 svar kom in inom loppet av några dagar. 

Drygt två veckor senare skickades en påminnelse ut. Respondentsvaren ökade till 74 stycken, 

vilket innebär att en lärare generellt sett har svarat på varje skola. En av respondenterna hade 

endast svarat på första frågan vilket medförde att denna respondent togs bort helt och hållet.  

Delstudie 2:  

Utifrån enkätfrågorna arbetade lämpliga intervjufrågor fram, vilka först testades i en pilotstudie 

på en lärare och en elev och efter respons från dessa arbetades om och minskades ner till ett 

mindre antal. De omformulerades även så att de blev mer öppna med större utrymme för 

reflektion och friare svar. Frågorna var grupperade i två grupper, utifrån de två 

huvudfrågeställningarna. Intervjuerna var av formen semistrukturerade, där det fanns en 

uppsättning ämnen och frågor som skulle behandlas och där exempelvis frågornas ordningsföljd 
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var flexibla.  Möjlighet gavs att låta eleverna tala mer utförligt och utveckla sina svar. (Denscombe 

2009, s. 266) Detta skedde också i hög grad och frågorna och svaren gick ofta i varandra och flera 

frågor kunde besvaras i samma. En intressant aspekt av intervjuerna var att respondenterna kom 

in på områden som det inte ställdes frågor om specifikt, men som hängde ihop med det som det 

talades om. Detta inträffade vid flera tillfällen särskilt i slutet av intervjuerna vid frågan om 

respondenterna ville tillägga något. Samtliga intervjuer genomfördes på elevernas skolor under 

skoldagen, efter överenskommelse med lärare och elever. Intervjuerna tog ca 30 minuter att 

genomföra. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet skriver om etiska krav som finns kring forskning. Det finns fyra etiska 

överväganden eller forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2009). För vår egen studie 

innebar detta att deltagarna blev informerade om vår undersökning och vilket syfte den har. 

Lärarna deltog under frivilliga former på enkätundersökningen, de samtyckte genom att fylla i och 

skicka in enkäten. Både elever och deras vårdnadshavare gav sitt samtycke till elevernas 

deltagande i studien. Vårdnadshavarna gav skriftliga godkännanden till detta. Deltagarnas 

integritet skyddades och de som svarade på enkäten blev inte registrerade med vare sig namn eller 

mailadresser, utan inlämnade svar var helt anonyma. Data har använts endast till denna 

undersökning och allt material kommer därefter att förstöras (Denscombe, 2016). Samtycke 

måste även ges till inspelning av deltagarna, vilket gjordes i medgivandebrev (bilaga 4) till elever 

och vårdnadshavare där villkoren för den inspelade intervjun klargjordes. Även skolledarna på de 

olika skolorna gav sitt medgivande till att elever på deras skolor intervjuades. De intervjuade 

eleverna var helt anonyma i studien genom att varken namn eller skola uppgavs i resultat- och 

analysdelen. Data kommer heller inte att sparas efter studiens avslutande, utan kommer då att 

raderas eller förstöras (Denscombe, 2016). 

Validitet och reliabilitet 

Vi har beskrivit vårt dataunderlag på ett så detaljerat sätt som möjligt. För att få både bredd och 

djup har vi använt oss av både en kvalitativ och kvantitativ metodansats där vi riktat oss till olika 

grupper i skolan, men med samma fokus på användning av alternativa verktyg i klassrummet.  

 

Validitet i kvantitativ forskning handlar om huruvida man mäter det som man menar att mäta. 

Slutsatserna från undersökningen ska vara sammanbundna och rimliga utifrån undersökningens 

utformning och den frågeställning som finns (Bryman, 2011). Vid en analys av svaren bör 
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överensstämmelse bland respondenterna sökas, det vill säga att respondenterna svarat på liknande 

sätt på frågorna. Liknande svar ger en god validering (Denscombe, 2009, s. 363). Vi ser i våra 

delstudier stor överensstämmelse i svaren från respondenterna och även i en jämförelse mellan 

delstudie 1 och 2. När data analyserats måste forskningen valideras genom att forskaren funderar 

över om en rimlig tolkning gjorts utifrån de data som samlats in. Vid en fungerande analys måste 

forskaren även ta hänsyn till andra teorier och tolkningar (ibid.).  

 

Validitet i kvalitativ forskning är något mer komplex, eftersom den i större grad är avhängig den 

person som både samlar in och analyserar data genom hur forskaren själv agerar i själva 

situationen för insamlandet. Även i analysen av det insamlade materialet finns risken att forskaren 

läser in resultat som denne vill se, eller förbiser data som är ovanliga eller som inte passar in i den 

helhetsbild som vuxit fram ur materialet (Fejes & Thornberg, 2015). Frågor som vi har ställt oss i 

valet av datainsamlings- och analysmetoder är om de lämpar sig för syftet och frågeställningarna 

och om forskningsfrågorna besvaras? En ytterligare relevant fråga när det handlar om validitet är 

huruvida resultatet svarar på forskningsfrågan, eller kanske på andra frågor och i så fall “glidit” 

ifrån forskningsfrågan. Validiteten påverkas också av hur väl datainsamlingen och analysen har 

genomförts (ibid.). Trots att flera testpersoner har gett återkoppling på frågorna i de båda 

delstudierna finns alltid en risk för att frågorna missförstås. Frågorna tolkas inte alltid på samma 

sätt av alla och i intervjuanalysen finns en risk att svar som passar vårt syfte väljs ut för att 

presenteras. Viktigt i en sådan här mindre studie, som vi har utfört, är att inte dra för stora 

slutsatser av resultatet, som trots allt är begränsat. Det finns inte utrymme att generalisera, utan vi 

måste se det för vad det är; att öka kunskapen om hur elever med dyslexi använder tekniska 

hjälpmedel. 

 

I kvantitativ forskning handlar reliabilitet om frågor som rör mätningar och mått, och om dessa är 

pålitliga (Bryman & Nilsson, 2011, s. 161). För delstudie 1 innebar detta ett noggrant funderande 

över vilka frågor som skulle ingå i enkäten samt vilka respondenter som skulle väljas ut. En 

pilotstudie gjordes också innan enkäten skickades ut till alla skolor i kommunen. Vidare handlar 

begreppet om att vi valt tillförlitliga värden, varit noggranna och systematiska samt öppet visat de 

steg som tagits i projektet. I kvalitativ forskning är forskaren nära knuten till forskningsmaterialet 

och i vårt fall i delstudie 2 var forskaren en integrerad del av datainsamlingsproceduren. Det blir 

svårt, för att inte säga omöjligt, att säga att resultaten skulle bli desamma om någon annan utförde 

studien. I stället handlar det om att visa att forskningen har utförts enligt ansedda procedurer och 

rimliga beslut och detta görs genom en tydlig redogörelse för metod och analys med så många 

detaljer som möjligt, så att det går att granska forskningsprocessen (Denscombe, 2009, s. 411-

412). Stor vikt lades i intervjuerna vid lyhördhet för respondenternas svar och lämpliga 
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uppföljningsfrågor ställdes för att säkerställa att forskningsfrågorna behandlades med hjälp av 

insamlade data. 

Databearbetning och analysmetod 

Syftet med enkäten var att få svar på frågor om förekomsten av olika program och hur ofta 

teknik används i klassrummet samt hur stort utrymme tekniken får. Analysen är beskrivande och 

det är innehållet i datan som ska studeras vad gäller samband, skillnader och likheter 

(Denscombe, 2009, s. 341). Samtliga svar har skrivits ut på papper. Filen från Google Formulär 

har också laddats ner i en kommaseparerad fil för att kunna analyseras vidare i programmet 

Excel.  

 

Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd data. Att skilja mellan det 

betydelsefulla och det mindre betydelsefulla och att identifiera mönster som kan vara av betydelse 

för studien (Fejes & Thornberg, 2015). En första genomlyssning och transkribering av delar av 

intervjuerna gjordes och kodning genomfördes genom att bryta ner svaren till olika enheter som 

sedan kunde jämföras. Därifrån kunde olika typer av mönster urskiljas. Bryman (2012) anser att 

allt inspelat intervjumaterial inte behöver transkriberas, utan att efter genomlyssning några gånger 

kan man transkribera relevanta delar. I efterhand lyssnades delar av intervjuerna igenom flera 

gånger, vid olika tidpunkter, för att få en djupare förståelse av materialet och ge den analytiska 

processen tid att mogna. Då kompletterades också transkriberingarna med fler delar ur 

intervjuerna. Till sist formulerades några teman under de övergripande rubrikerna inkludering 

och alternativa verktyg. Utifrån dessa teman kunde sedan citaten från intervjuerna grupperas och 

analyseras.  

 

Eftersom mixade metoder har använts har vi analyserat och integrerat våra fynd och försökt dra 

paralleller mellan vad vi funnit i de båda delstudierna. I båda delstudierna har ett 

inkluderingsperspektiv varit vägledande i analysarbetet.  
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Resultat och analys 

Inledningsvis presenteras de resultat som genererats genom delstudie 1 och därefter följer en 

sammanfattning och analys av dessa. Delstudie 2 presenteras i en sammanslagen resultat- och 

analysdel. Sammanvägda slutsatser dragna från resultatet av båda delstudierna presenteras i slutet 

av kapitlet.   

Delstudie 1  

Nedan redovisas resultaten av delstudie 1, som är en enkätstudie med lärarnas svar utifrån deras 

erfarenheter av digitala hjälpmedel i klassrummet. 

Användande av teknik i klassrummet 

58 % av lärarna (42 st) arbetar på högstadiet och 42 % (31 st) på mellanstadiet. Högstadiet: 38 

av 42 högstadielärare menade att det fanns datorer till hela klassen/gruppen. En högstadielärare 

svarade att det fanns datorer till mindre än hälften och tre lärare svarade att de hade datorer till 

hälften av gruppen. Mellanstadiet: Av 31 mellanstadielärare svarade 20 att det fanns datorer till 

hela gruppen och nio lärare svarade att det fanns datorer till hälften. Två mellanstadielärare 

svarade att det fanns datorer till mindre än hälften av gruppen.  

 

Enkätsvaren visar att elever i läs och skrivsvårigheter i stor utsträckning har egen teknik att tillgå 

och att klassrummen verkar vara relativt väl utrustade enligt lärarna. Dock kan vi se att sex 

högstadieelever samt elva mellanstadieelever inte har en egen dator/I-pad att tillgå. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att ett stort antal lärare hade möjligheten att i undervisningen 

använda datorer/I-pads till alla samtidigt, högstadielärare hade i större utsträckning datorer till 

alla. Utifrån dessa resultat skulle man kunna säga att lärarna har svarat att förekomsten av 

datorer/I-pads är god i grupperna och klasserna. 

 

Vidare visar svaren att ett stort antal lärare (58 %) uppger att elever arbetar med datorer varje dag 

eller nästan varje dag för alla i klassen (se figur 1). Vid en analys av svaren framkommer att fler 

högstadielärare än mellanstadielärare har svarat att eleverna arbetar med datorer varje dag eller 3-

4 dagar i veckan både vad gäller elever i läs- och skrivsvårigheter men också för alla elever i 

klassen. Vad gäller elever i läs- och skrivsvårigheter så arbetar 51 % av eleverna med 

datorer/teknik varje dag eller nästan varje dag. På frågan om elever i läs- och skrivsvårigheter 

använder teknik när andra elever inte gör det svarar 88 % av lärarna ja, alltså att teknik används 

vid andra tillfällen än när hela klassen använder datorer eller I-pads. Vid en närmare analys av 

svaren framgår också att ju äldre eleverna är desto oftare får de arbeta med datorer.  
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Figur 1. På frågan om hur ofta klassen respektive elever i läs- och skrivsvårigheter använder datorer/I-
pads i klassrummet svarade lärarna relativt lika. De vanligaste svaren är att teknik används från några 
gånger i veckan upp till varje dag för såväl elever utan behov av stöd (mörk stapel) som elever i läs- 
och skrivsvårigheter (ljus stapel). Ingen lärare har svarat att dator/I-pad inte används alls för elever i 
läs- och skrivsvårigheter, däremot finns det klasser där teknik inte används alls. 

Alternativa verktyg i samband med läsning och skrivning 

Lärarna har fått ge flera vanligt förekommande exempel på hur elever i läs- och skrivsvårigheter 

gör när klassen ska läsa (figur 2). Det vanligaste svaret på frågan är att eleverna lyssnar på texten 

genom att inläst material läses upp via olika program, 55 lärare gav detta som exempel. Elva lärare 

svarade att en vuxen, till exempel pedagog eller assistent, läser upp innehållet i det som ska 

bearbetas. Tio lärare hade svarat att klassen läser tillsammans eller att elev läser med en 

klasskamrat. Ett fåtal elever läste själv (fem stycken) eller med stöd av en vuxen (en person). 

Ytterligare ett något ovanligare svar (sex stycken) var att eleven använde annan teknik för att få 

texten uppläst till exempel genom att fotografera texten och sedan få den uppläst via mobilen. 
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Figur 2. När elever i läs- och skrivsvårigheter ska läsa är det vanligaste svaret 
att eleverna istället lyssnar med hjälp av Inläsningstjänst eller till exempel Legimus. 

 

Lärarna har fått ge flera vanligt förekommande exempel på hur elever i läs- och skrivsvårigheter 

gör när klassen ska skriva något. Frågan är formulerad på det sätt att lärarna själva i fri text fått ange 

de vanligaste arbetssätten (resultaten ej redovisade i figur). Det vanligaste svaret på frågan är att 

eleverna använder dator eller I-pad för att skriva text (59 stycken). 13 lärare har angett skrivande 

för hand som vanligt exempel på hur elever i läs- och skrivsvårigheter tar sig an skrivsituationer 

men också att någon vuxen kan skriva i elevens ställe. Ibland behöver eleven inte skriva alls utan 

får anteckningar av lärare, eller redovisar innehållet muntligt. Att fotografera av anteckningar så 

att de kan bearbetas vid ett senare tillfälle förekommer också. Vid de tre sistnämnda sätten 

kringgås skrivningen helt och hållet och eleven tar till sig kunskapen på annat sätt. 

 

Lärarna menar att skrivning är den aktivitet där alternativa verktyg används i störst utsträckning, 

tillsammans med läsning. Dessa två aktiviteter utgör den största svarsfrekvensen (se figur 3). I 

matematik används verktygen nästan inte alls.  
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Figur 3 redovisar svaret på frågan om i vilka aktiviteter lärarna ansåg att eleverna använde alternativa 

verktyg. 90 % av svaren utgjordes av skrivning och 86 % av svaren utgjordes av läsning.  

Var används alternativa verktyg mest för elever i svårigheter? 

På frågan om var programmen används mest ombads lärarna att kryssa i ett, eller två alternativ 

om båda alternativen användes lika mycket. Fler än två alternativ kryssades i av nio lärare. Varje 

angett svar har räknats en gång och resultaten visar på att en stor andel av svaren på denna 

flervalsfråga har kryssats i för klassrumsalternativet. Hela 62 av 73 lärare har svarat att alternativa 

verktyg används i klassrummet, alltså i situationer där elever arbetar tillsammans med uppgifter de 

får av läraren. Teknik används även utanför klassrummet (30 svar) vilket kan tolkas som att elever 

använder datorer vid specialundervisning eller i andra sammanhang som inte är ytterligare 

specificerade. Det förekommer att alternativa verktyg används även hemma (24 svar) samt i 

samband med grupparbeten (8 svar). 

Program som finns och används för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Av resultaten kan utläsas att lärarna känner till fler program på datorer och I-pads än vad som 

används. Stora skillnader mellan kännedom och användning syns framför allt vad gäller 

programmen Spell Right, Google translate, dikteringsprogram och ordprediktion. Kännedom om 

de fyra sistnämnda programmen är ungefär dubbelt så vanlig jämfört med praktisk användning. 

Det framkommer också att det överlägset mest vanliga alternativet när elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska ta del av text är att de lyssnar på inläst material istället för att läsa själva. När 

elever i läs- och skrivsvårigheter ska skriva så är det vanligaste sättet att ta hjälp av teknik i form 

av datorer/I-pads. Att ta hjälp av alternativa verktyg vid skrivning är den vanligaste aktiviteten för 

elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Dikteringsprogram (omvandlar tal till text) används av 

tio lärare.  
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Figur 4. De mörkare staplarna visar vilka program lärarna har kännedom om 
och de ljusare staplarna visar vilka program som lärarna anger används i praktiken. 

 

Hur arbetar lärarna med alternativa verktyg i klassrummet samt vilka hinder och 

svårigheter finns? 

Sammanfattningsvis ser vi att lärarna menar att elevers inställning är positiv (se figur 5). Elever 

använder gärna verktygen eller tar fram teknik i sammanhang där lärarna uppmanar eleverna till 

detta vilket kan ses som en form av stöttning. Hinder förekommer i vissa fall men de 

sammantagna svaren visar att elever är villiga att ta fram kompensatoriska hjälpmedel i 

klassrumsarbetet.  

 

 
Figur 5. Sammanställning över vilken syn lärarna menar att eleverna har. Detta var en flervalsfråga 
vilket innebär att lärarna kan kryssa i flera svar. Vissa lärare har svarat Annat och menar då att det 
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finns inlärningsproblem och att det tar tid att lära sig programmen men att eleverna är positiva när de 
väl lärt sig och förstått hur programmen ska användas. 

 

På frågan (figur 6) om hinder för lärare att få elever att använda verktygen hamnar den största 

frekvensen av svar på att elever inte vill, men där också tidsbrist och okunskap är stora faktorer. 

Värt att notera är att de sista sex orsakerna i figuren är sådana som lärarna formulerat på egen 

hand (fanns ej uttryck i enkäten). Fem lärare angav att det inte fanns några hinder alls vilket är 

intressant och kanske kan tas som en indikator på att arbetet fungerar väldigt bra.  

 

 
Figur 6. Lärarna ombads fylla i de två främsta orsakerna till hinder i användandet 
av alternativa verktyg i undervisningen.  

 

Lärares uppskattning om tidsåtgång till att sätta sig in i programvara varierade och cirka en 

fjärdedel menade att de inte hade ägnat någon större tid (0-1 timme) åt detta under de senaste två 

åren. Mer än en tredjedel har svarat att de ägnat mer än tre timmar åt att få kunskap om hur 

programmen fungerar.  
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Figur 7. Figuren visar en uppskattning av den tid som lärare generellt har  
ägnat åt att orientera sig i programvara som finns för elever i läs- och skriv- 
svårigheter. 

 

Den sista frågan, fråga 16, löd på följande sätt: Skulle du vilja dra nytta av programvara för elever 

i läs- och skrivsvårigheter oftare om förutsättningarna var de rätta? På denna fråga svarade 90 % 

av lärarna att de skulle vilja dra nytta av alternativa verktyg i större utsträckning.  

Analys av delstudie 1 

Att elever i läs- och skrivsvårigheter använder alternativa verktyg i klassrummet framkommer av 

studien, lärarna har svarat att datorstödda program nyttjas i klassrumsarbete, framför allt vid 

skrivning och läsning. Det framkommer till exempel att i flertalet lässituationer befinner sig elever 

rent fysiskt i klassrummet och lärandet sker tillsammans med övriga elever och de gör liknande 

uppgifter (se figur 2). Utifrån dessa svar skulle det kunna sägas att resultaten ger en försiktig 

indikation på att verktygen bidrar till inkludering på nivå 1, den placeringsinriktade definitionen, så 

som beskrivs i teoriavsnittet. Ett sätt att förstå inkluderingsnivåerna är att den första nivån måste 

vara uppfylld för att nästa nivå ska vara möjlig och lika villkor gäller för den tredje nivån. När 

andra elever skriver så skriver elever i läs- och skrivsvårigheter med hjälp av teknik och använder 

detta som ett kompenserande verktyg. Resultaten visar att sådana tillfällen förekommer, klassen 

är tillsammans i en lärosituation. Av detta följer att nivå 1 är uppfylld, i alla fall vid just det 

inlärningstillfället eftersom nivån handlar om fysisk närvaro.  

 

Den individorienterade definitionen (nivå 2) handlar om både sociala och kunskapsmässiga faktorer. 

Ett individperspektiv innebär att fokus riktas mot en särskild elev i klassen för att se om denne har 

vänner och når uppsatta läromål. För att titta på resultaten ur ett individperspektiv behöver varje 



 

 

 

 

 

 

32 

lärarsvar från enkäten granskas. På frågan om hur elever i läs- och skrivsvårigheter gör vid 

skrivande har många lärare svarat att eleven skriver på datorn, men här finns också andra typer av 

svar som ger en indikation på att lärarna har tänkt igenom vad som är lämpligt för just den eleven 

som finns i lärarens klass. Ur svaren framträder fraser såsom: växelskrivande på dator, stavningstest på 

dator med avvaktiverade hjälpfunktioner, fotar av text på tavlan istället för att skriva för hand. Detta visar att 

lärarna inte bara har följt råden om att alternativa verktyg ska användas. De har också funderat 

över på vilket sätt verktygen kan användas på individen i läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt 

för få måluppfyllelse. Vad gäller alternativa verktyg för elever i svårigheter kan dessa ses som ett 

sätt för elever att befinna sig i samma lärsituation som klasskamraterna. Eleverna har i sådana 

situationer fungerande verktyg så att de kan utjämna sina svårigheter och undervisningen kan då i 

verklig mening anpassas till elevers olika inlärningsstilar och behov. Befintlig teknik i klassrummet 

utnyttjas till sin fulla potential och den är individanpassad för varje elev.  

 

Resultaten visar att kännedom om alternativa verktyg är större än användandet av dem, framför 

allt vad gäller nyttjandet av dikteringsprogram (se figur 4). Ett sätt för elever att inte bara deltaga i 

uppgifter utan även ha möjligheter till att prestera ett gott resultat är att ha tillgång till sådana 

dikteringsprogram. Eleverna skulle då bli mer autonoma i sitt textskapande och inte behöva ödsla 

tid på att hitta rätt bokstäver på tangentbordet eller kämpa med stavning. Istället skulle fokus 

ligga på lärande och att eleven kunde få ner andemeningen i det han eller hon vill säga.  Nivå två 

innehåller också en social dimension som innebär att eleven ska ha kamrater. Sådan information 

framkommer inte ur enkätsvaren, men om alternativa verktyg banar väg för elever att arbeta i 

klassrummen i större utsträckning finns potential till att elever i högre grad deltar i den sociala 

interaktion som sker i klassrummet. Detta gäller både sådan interaktion som finns mellan 

kamrater utanför kunskapsinhämtningssituationer, men också sådan social interaktion som skapas 

av lärare i form av grupparbeten och kamratstödjande aktiviteter.   

 

Vid nästa nivå (3), den gemenskapsorienterade definitionen, lyfts eleven in i ett 

inkluderingssammanhang där full delaktighet rådet och alla klassmedlemmars bidrag ses som 

värdefulla. Vad betyder då den gemenskapsorienterade definitionen när det talas om alternativa 

verktyg? Teknikanvändning skulle på vissa plan kunna, även om sådana resultat inte framkommer 

ur enkäten, lyfta elever i läs- och skrivsvårigheter till den tredje nivån på det sätt att han eller hon 

med sina specialkunskaper inom teknik faktiskt blir en tillgång för de andra i klassen. Den eleven 

blir “experten” och kan hjälpa andra. För att detta ska bli möjligt måste läraren ha en vision om 

ett klassrum där elever i läs- och skrivsvårigheter ses som en tillgång och där det finns en 

medveten strategi hos läraren att lyfta fram alla elevers olika bidrag till ett deltagande i en 

gruppgemenskap såväl som inkluderande lärprocesser. När det handlar om teknik i klassrummet 

skulle denna “expertelev” kunna vara med och styra valet av program och appar som skulle 
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användas i ett visst syfte. En möjlig tanke är också att läraren skulle ge eleven ett lärarmandat för 

att utbilda andra elever i klassen eller till och med andra lärare. En win-win-situation skulle då 

kunna uppstå. Eleven känner sig inkluderad i den fullaste bemärkelsen samtidigt som läraren får 

hjälp i undervisningen.  

 

Resultaten indikerar att lärare inser värdet av kompenserande verktyg och vi ser att tekniken 

används för att främja inkludering åtminstone på nivå 1 och nivå 2. De tre största 

motståndsorsakerna för lärare att stötta elevers användning av alternativa verktyg är elevers 

ovillighet, tidsbrist och okunskap om programmen. Ibland vill inte elever ta fram teknik och det 

är något som lärare måste förhålla sig till. Vilka orsaker elever har till detta visas inte i 

enkätsvaren. Andra hinder för lärare att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter är tidsbrist och 

okunskap om programmen. Vad gäller tidsbrist visar resultaten att flertalet lärare ägnat några få 

timmar till att sätta sig in i programmen (se figur 7). Om fler lärare ägnade mer tid till att förstå 

hur programmen användes, i syfte att hjälpa eleverna till att känna sig hemma i användandet, 

skulle detta kunna vara ett sätt för läraren att arbeta inkluderande. Resultaten kan då förstås på 

det sätt att det inte räcker med att ge elever i läs- och skrivsvårigheter en dator, utan de måste ha 

ytterligare stöd. Om alternativa verktyg ska bli ett verkligt inkluderande instrument måste lärare 

stötta anpassningar inom området, ha visioner om ett inkluderande klassrum och agera på ett 

sådant sätt att kunskaper och lärmål står i fokus likväl som en känsla av tillhörighet till gruppen. 

Först då kan vi tala om att vi gör ansatser till att nå den högsta inkluderingsdefinitionen som 

handlar om gemenskap och inkluderande lärprocesser där elevers olikheter görs till en tillgång.  

Delstudie 2 - Resultat och analys 

Det övergripande resultatet av delstudie två (intervjustudie med åtta elever) visar på att alternativa 

verktyg används i hög grad i undervisningen samt att det går att utläsa både positiva och negativa 

erfarenheter hos respondenterna av att använda alternativa verktyg. Resultat och analys redovisas 

utifrån tre olika teman: 1) De alternativa verktygens upplevda för-och nackdelar, 2) Rädsla att inte 

vara som de andra eleverna, samt 3) Inkludering till varje pris? 

De alternativa verktygens upplevda för- och nackdelar 

Ur alla intervjusvar går att utläsa både positiva och negativa erfarenheter hos respondenterna av 

att använda alternativa verktyg. Det överlägset vanligaste hjälpmedlet och svaret på frågan vilka 

hjälpmedel som används är dator. Alla intervjuade elever har tillgång till dator när de behöver det, 

men alla har inte en “egen” dator. Flera av eleverna, oavsett ålder, uppger också att de använder 

mobilen som hjälpmedel, utifrån argument om att den är enklare, smidigare, snabbare och mer 
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lättillgänglig. Aspekter av lätthanterlighet och snabbhet kan vi i flera uttalanden se är av stor 

betydelse för användandet av teknik hos eleverna, exempelvis som här hos respondent A:  

 
Jag gillar ju att ha mobilen för den är enkel att ta med, alltså så här, ha med sig överallt men 
det är med skrivningen jag vill ha dator, men jag vet inte… (A åk 8) 

 

Eleven ger här uttryck för att föredra mobilen, men beskriver också att den upplevs ha 

begränsningar, till exempel då eleven ska skriva. Ett hinder i de intervjuade elevernas användning 

av datorn är också just av teknisk art, det vill säga att de upplever att det är krångligt och tar för 

mycket tid att sätta igång datorn och hitta rätt i de verktyg de ska använda. Flera av 

respondenterna uppger att datorerna är “sega” och vissa av de elever som har fått en egen dator 

från skolan säger att den datorn är långsammare än de andra datorerna på skolan. Ytterligare en 

aspekt av att ha en annorlunda och eventuellt sämre dator än sina klasskamrater är risken att välja 

bort sitt hjälpmedel av rädsla att vara annorlunda, vilket jag återkommer till senare i analysen. 

 
Om jag vill ha en dator kan jag ta ut en, eller ha en dator, men de är så sega och gamla, så 
att… (A åk 8) 

 

Eleven visar i sitt uttalande att hen har tillgång till dator vid behov, men på grund av erfarenheten 

att de inte fungerar på ett önskvärt sätt, kan det utläsas att eleven väljer att inte alltid använda 

dem. Ibland uppges även att vissa funktioner som finns på mobilen saknas på datorn och därför 

väljer eleven att använda mobilen istället vilket belyses i citatet nedan:  

 
Jag har väldigt svårt att hitta knapparna på datorn och så, jag är inte så bra på det. Och då 
skulle det vara lättare att bara kunna prata in. Och så känns det också ibland, när jag är 
väldigt trött och så, att tangenterna flyttar runt. Och då tycker jag att det är väldigt svårt att 
skriva och just då är det där tillfället när man väldigt gärna skulle vilja prata in. (E åk 4) 

 

Denna elev uppger svårighet med att skriva längre texter på grund av att det är svårt att hitta rätt 

på tangentbordet och önskar då att kunna tala in sin text och få den omvandlad till skrift, så 

kallad diktering eller tal till text. Det eleven ger uttryck för är att hen har ett behov av anpassning 

av sitt alternativa verktyg för att vara inkluderad och kunna prestera på samma villkor som sina 

klasskamrater.  

 

Överlag nämner eleverna inte särskilt många nackdelar med att använda alternativa verktyg, utan 

de är positiva till det och ser verkligen nyttan de har av sina hjälpmedel. Det alla eleverna uppger 

att de använder tekniken till är att skriva längre texter, framförallt i svenska och engelska, och till 

viss del SO, och att lyssna till längre texter i stället för att läsa. Detta använder de sig av både i 

skolan och hemma. Inläsningstjänst, Legimus och Storytel är de tjänster eller program som 
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nämns. Alla är mycket nöjda med dessa hjälpmedel, även elever som säger sig inte tycka om att 

läsa eller lyssna för nöjes skull. Flera av eleverna uppger också att de ofta har texten framför sig 

när de lyssnar för att få en kombination av läsning och lyssnande, framförallt när det gäller 

läromedelstexter. 

 
Jag blir tröttare. Och det märker jag särskilt när jag är lite sjuk, eller lite hängig. Då märker jag 
hur jag, efter ett tag, jag kan börja läsa men efter ett tag sitter jag där och… jag orkar inte och 
det är bara ett ord efter ett ord och liksom det är som att informationen går in genom … ena 
ögat och ut genom andra, nämen (skratt) det blir jobbigare.[...] Ja, så att det är jobbigare att 
läsa. Det tar lite längre tid och det är jobbigare… än att lyssna. (E åk 9) 

 

Av ovanstående uttalanden kan utläsas att alternativa verktyg öppnar upp för inkludering utifrån 

flera perspektiv. Eleven beskriver vilken ansträngning det är att läsa och genom att istället lyssna 

skapas möjligheter att följa undervisningen och utföra de uppgifter som åläggs eleven utan att 

dräneras på energi. Eleven har här möjlighet att välja ett alternativ som passar bättre och kan på 

så sätt vara inkluderad både enligt den placeringsinriktade definitionen och den 

gemenskapsorienterade definitionen, vilka beskrivits i teoriavsnittet. De intervjuade elevernas 

uttalanden visar på just detta, att de själva utifrån uppgift och situation väljer vilka alternativa 

verktyg som passar för dem individuellt. På så sätt ges de möjlighet att prestera på samma nivå 

som övriga klasskamrater.  Beroende på vad de ska göra väljer de om det är bättre för dem att 

använda dator eller mobil eller inte och undervisningen anpassas till både behov och inlärningsstil 

och är därigenom inkluderande med hjälp av de alternativa verktygen. 

 

Vad gäller att använda datorn som hjälpmedel vid skrivande är det flera av eleverna som påpekar 

att det är viktigt att träna på att skriva för hand också. Detta tycks alltså vara en gemensam åsikt 

hos några av dessa elever, att användandet av dator inte får ta över helt och det kan således också 

vara en anledning till att elever inte använder alternativa verktyg trots att de har tillgång till dem.  

 
Ändå använda papper och penna lite oftare så. Jag vet en som har dyslexi, som är lite såhär, 
måste använda dator hela tiden, det går inte att använda papper och penna, så… hon har typ 
ställt in sig på att det inte går att använda något annat än dator. [...] Man måste ju träna upp sig, 
för att man kan ju inte bara sitta framför datorn hela tiden, man måste ju jobba lite med skriva 
för hand också. (E åk 8) 

     

Eleven indikerar här att hen anser att det inte är bra att bara skriva på dator. Ordet måste används 

vilket antyder att det är viktigt och att eleven själv inte vill bli som den person hen talar om. Det 

kan tolkas som en önskan om att vara som de andra eleverna. En annan elev svarar enligt nedan 

på frågan om hur hen skulle vilja använda datorn om hen fick önska fritt: 

 
Asså jag vill ha den… mindre, för att… asså om jag har den mycket så kommer jag aldrig 
kunna lära mig asså skriva med hand och vahettere… läsa, så jag, så jag ska börja använda den 
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lite mindre och skriva bättre än det från tavlan och sånt som vi gör nu typ. Ja asså, jag kan 
träna både och. (L åk 8) 

 

Av ovanstående citat kan utläsas en rädsla att inte kunna lära sig att läsa och skriva om datorn 

används för mycket. Eleven uttrycker alltså en uppfattning om att användandet av alternativa sätt 

att läsa och skriva inte riktigt “gills” och att det är viktigt att både träna på att läsa samt använda 

papper och penna och att ta hjälp av dator. Eleven ger uttryck för att vilja vara som alla andra och 

en rädsla att inte accepteras om man inte kan läsa och skriva på det traditionella sättet kan anas i 

svaret. Att inte vara inkluderad trots att man befinner sig i samma rum och gör samma uppgifter, 

men på ett annat sätt. 

 

Rädsla att inte vara som de andra eleverna. 

På frågan om hur det känns att använda alternativa verktyg i klassrummet när inte alla elever gör 

det, svarar alla elever att det inte är något problem och att de andra eleverna är vana vid att det är 

så. I samtalet kommer det dock så småningom fram att det från början funnits frågor från 

klasskamrater, men att det nu är accepterat. Flera upprepar nästan som ett mantra att det inte är 

något konstigt med att de behöver särskild hjälp:  

 
Det är ju en till i klassen som har dyslexi, så, då brukar ju vi sitta med varsin dator, medans de 
andra kanske sitter med papper och penna, så, men det är ingen som reagerar på att det är så 
här, de är vana vid det. (E åk 8) 

 

Detta citat belyser att övriga elever i klassen är vana vid att vissa elever använder alternativa 

verktyg och också att det är accepterat att elever arbetar på olika sätt. Inkludering på väg mot nivå 

tre således, där olikheter ses som en tillgång, undervisning är anpassad till elevers olika 

inlärningsstilar och behov, så att de kan deltaga och prestera på likvärdiga villkor. Alla elever har 

dock inte samma upplevelse kan vi se i följande citat: 

 
Det är ju inte pinsamt, men det känns typ så här lite, lite konstigt på nåt sätt, inte så att jag 
skäms det gör jag absolut inte det är ju, ok vad ska jag göra åt det, jag har svårigheter, ingen 
kan ändra på det typ så här, jag får dessvärre och det är asså, det jag är inte direkt tacksam av 
det men inte ledsen av det, förstår du hur jag menar? Eee.. Ok, jag har det, vad ska jag göra åt 
det? Asså, jag är glad att jag har hjälp. Men ändå att jag sitter i klassrummet och typ så här och 
så säger någon amen får du ha, får du ha dator? Så säger ja, ja, så säger de varför så säger jag 
men, amen för att jag har lite svårare, så säger de, a okej, som att jag typ såhär… som att jag 
var en idiot (litet skratt) på nåt sätt, förstår du hur jag menar? De menar inte det, det är bara 
jag i hjärnan som tänker det för att det känns … lite, lite tufft (litet skratt). Så det är typ det 
som händer, t ex på svenskalektionen det är det som händer litegrann, de som sitter framför 
mig och bakom mig. (V åk 6) 
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Ur ovanstående uttalande går att utläsa att den här eleven inte känner sig inkluderad på grund av 

klasskompisarnas reaktioner och inte minst den egna känslan av att inte vara som de andra och 

att inte kunna prestera på samma sätt som de. Att vara “en idiot” som eleven själv uttrycker det. 

Ur en individorienterad definition är eleven då inte inkluderad i undervisningen, eftersom hen 

inte känner sig som en del av gemenskapen och accepterad av omgivningen, trots lärarens försök 

att stötta med verktyg och hjälpmedel. En elev i årskurs nio antyder att hen fortfarande tänker på 

att det är annorlunda att använda dator: 

 
Asså.. det är inte liksom jobbigt… men jag tänker ändå på det. Ääm, eller liksom i början var 
det lite såhär konstigt att nu ska jag få en dator och så sitter alla där för hand och man känner 
sig lite såhär… utanför typ, he he. Men… inte… asså jag har aldrig tyckt det har varit riktigt 
jobbigt på något sätt utan det har vart, lite så här ”annorlunda” typ att nu sitter jag här och har 
en dator, men ja, så är det väl, jag vet att jag behöver det, det är typ…  (E åk 9) 

 

Detta citat visar på att trots flera års användande av dator finns känslan av att det ändå är något 

annorlunda och att det påverkar elevens bild av sig själv. Eleven accepterar att det är nödvändigt 

och förstår nyttan av det, men känslan av utanförskap i någon mening finns ändå där. Det kan ses 

som ett exempel på hur komplex inkludering är och hur många dimensioner som ska uppfyllas 

för att känslan av inkludering ska finnas hos den enskilda eleven.  

 

Två av respondenterna uppger att de själva kan ha en känsla av att vara annorlunda och att de får 

jobba med det så att den inte ska påverka deras självkänsla: 

 
Ja det är ju ibland därför jag säger att jag inte vill ha dator. Att jag skriver för hand för att jag 
känner typ såhär, nej, nu har jag dator alla skriver för hand, nu är det som att jag är lite speciell 
här, fast jag inte borde va det, på nåt sätt [...] Och det är bara jag som behöver skärpa mig. Och 
inte tycka så. Förstår du hur jag menar, att det är ju bara typ såhär V, du, yeey, du är speciell 
(skratt) på nåt sätt, du behöver hjälp och de hjälper dig bara du ska inte tycka att du är typ dum 
för det eller att du är typ korkad för det, för att jag har dator, jag får ju bara hjälp och jag är 
likadan som de andra barnen bara att jag behöver lite, lite mer hjälp. Och det är ju normalt det 
är ju bara jag mest som behöver skärpa till mig. Tycker ju jag. (V åk 6) 

 

I ovanstående citat ser vi att eleven ibland väljer bort att använda datorn för att inte känna sig 

annorlunda. Eleven i fråga undviker oönskad uppmärksamhet och väljer att inte använda det 

hjälpmedel hen egentligen har behov av. Att vara som alla andra och att göra som alla andra är 

viktigare för den här eleven än att ta emot den hjälp som erbjuds. Senare i citatet illustreras också 

en sorts övertalning av eleven själv att inte lägga vikt vid de tankar och känslor av att inte tillhöra 

som dyker upp. En annan elev svarar på följande sätt på frågan om när hen fick sin 

dyslexidiagnos: 
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Elev:  När jag gick i femman på en onsdag. Ja. Och det… mmm… det kändes inte kul 
när jag fick veta på det, det kändes inte kul. 

Intervjuare:  Berätta. 
Elev:  För att jag tyckte att det var typ det värsta. Fast det var inte det. Det var ba läs- 

och skrivsvårigheter. Det är normalt för typ hela min släkt är dyslektiker, men, 
ja.  

Intervjuare:  Och vad var det som du tänkte då “Det här är det värsta”? 
Elev:  Att jag har svårare än alla andra, att jag är rädd att jag inte kan få hjälp att jag 

behöver och, ja, fast det fick jag ändå. För att lärarna var med mig och de fick 
höra att ja… att jag hade faktiskt dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Så, ja. 

  

I båda citaten från de olika eleverna uttrycker de på olika sätt en rädsla för att uppfattas som 

annorlunda. Det finns också en antydan om att det skulle handla om något annat än läs- och 

skrivsvårigheter, att de ska uppfattas som dumma eller korkade. Detta synliggörs till exempel i 

följande två uttalanden: “... du ska inte tycka att du är typ dum för det eller att du är typ korkad 

för det, för att jag har dator…” “Det var ba läs-och skrivsvårigheter.”, underförstått, inte något 

annat. Dessa båda elever har en tillhörighet i gruppen och är enligt flera definitioner inkluderade. 

Här kan vi dock se att det finns flera dimensioner av tillhörighet. Eleverna befinner sig rent 

fysiskt i samma klassrum som gruppen, där de har kamrater och hänsyn tas till deras särskilda 

behov, genom att de får använda alternativa verktyg i undervisningen för att kunna prestera på 

likvärdiga villkor. Utifrån sett uppfylls både den placeringsinriktade definitionen, den 

individorienterade definitionen och även den gemenskapsorienterade definitionen, men i 

elevernas svar går att utläsa att de själva upplever eller tidigare har upplevt en bristande 

självkänsla trots detta. För att en elev ska kunna sägas vara fullt ut inkluderad krävs alltså att flera 

faktorer uppfylls och att samtal förs med elever för att verkligen få en hel bild av deras situation. I 

vår begränsade studie var det elever i åk 6 som främst uttalade dessa tankar och kanske kan det 

vara så att det är en känslig ålder för hur man uppfattas av omvärlden. Flera av de äldre eleverna 

uttrycker att det är viktigt att använda sig av alternativa verktyg för att kunna prestera och få bra 

betyg och att uppgifterna inte var av sådan art att teknik behövdes på samma sätt när de var 

yngre. Det skulle kunna betyda att de nu anser att det är viktigare att prestera väl än vad de andra 

eleverna tänker och tycker om dem. 

Inkludering till varje pris? 

Inkluderingens komplexitet och att inkluderande undervisning är något önskvärt och strävansvärt 

från olika håll, har vi tagit upp tidigare och det är därför intressant att höra hur de här eleverna 

resonerar kring fenomenet, utan att få en direkt fråga om det. För det första verkar det vara en 

etablerad uppfattning och på inget sätt konstigt att elever med dyslexi är integrerade i 

klassrummet och kan vara med i alla moment med hjälp av alternativa verktyg. Många uppger till 

exempel att de använder hörlurar och lyssnar på texten när de andra läser och även att de låter 

datorn läsa upp egna texter som de har skrivit, för att höra eventuella ord- eller stavfel. 
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Användning av dator eller mobil i klassrummet tycks alltså vara vanligt förekommande i vissa 

situationer. Något som däremot kommer upp är att de även ser stora fördelar med att få gå till 

speciallärare. Alltså att exkluderas ur klassrummet och göra andra saker än det övriga elever gör. 

Nedan följer ett utdrag ur intervjun med elev E som illustrerar detta: 

 
I trean, tvåan, ettan gick jag ju hos Anneli och Else-Marie och då tränade jag ju på sju-ljudet 
och så, medans andra gjorde annat. Då var det, då fick jag hjälp på det. Det var verkligen 
mycket hjälp. (E åk 4) 

 

Citatet visar på en positiv upplevelse från eleven att få hjälp med det hen behövde och att hen 

uppskattade att få individuell undervisning utifrån sina egna behov. En annan elev talar om vikten 

av att slippa vänta på hjälp när man behöver den:  

 
Det var ganska skönt för att dom var bredvid mig och alltid hjälpte mig och min, jag, nu, jag 
måste alltid räcka upp handen nu och vänta tills läraren kommer till mig. Då hade jag bara en 
lärare på en gång där som ba vad vill du och hjälpte mig på en gång så inte jag behövde stanna 
kvar, vänta och stressa att jag inte hinner och så där. (V åk 6) 

 

Ur detta citat kan utläsas att eleven känner en stress över att komma efter och inte hinna med det 

som förväntas under lektionen på grund av att läraren inte hinner hjälpa alla som behöver det. Av 

denna anledning ser eleven positivt på att få gå till speciallärare och kunna bli hjälpt omedelbart. 

Eleven upplever alltså detta med att vara inkluderad i klassrummet som en stressfaktor om hen 

inte kan få hjälp av läraren och risk finns att eleven måste stanna kvar efter lektionen för att få de 

förklaringar hen behöver. En annan elev tar upp i princip samma anledning till att vilja vara hos 

speciallärare: 

 
Asså, jag har mest hjälp när jag går upp till studion på engelskan. Då hjälper de till när jag 
skriver. Det är hos Johanna och Annie och den där tredje, jag har glömt vad hon heter [...] 
För att i klassen får jag inte lika mycket hjälp som jag får uppe i studion, det är bara en 
lärare och en person. Typ i klassen det kan vara så här två eller en lärare och typ 16 till 28 
elever. Så då läraren behöver gå runt och sånt. Så då brukar jag fråga om jag får gå upp i 
studion. (L åk 8) 

      

I detta citat uttrycker eleven ett aktivt val där klassrummet väljs bort till förmån för att gå till 

speciallärare för att få mer hjälp vid skrivandet på engelska. En vilja att utvecklas och att bli hjälpt 

med sina svårigheter går att uttolka och att detta blir det primära, snarare än att vara inkluderad i 

klassrumsmiljön. Ytterligare en elev diskuterar fördelarna med att gå till speciallärare, särskilt i 

lägre årskurser och hen lyfter också att det kan ses som en sorts hjälpmedel: 

 
Jag hade ju också förut så att jag gick ut. Med, det var typ jag och en annan tjej, vi gick ut 
nån svenskalektion varje vecka… med en speciallärare så bara gjorde vi. Och det tyckte jag 
verkligen var jättebra och det tycker jag att ni borde fortsätta med. Och det är ju inte så, 
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dator och så, men det är ju ett hjälpmedel. Och det var bara liksom en lektion i veckan 
och… det kanske man inte kan göra i typ min ålder nu, i nian, för då är varje lektion väldigt 
viktig, men i alla fall lite i sexan när jag gjorde det, det var jättebra tycker jag. Så det, där 
skulle man ju kunna prata då lite om såhär det finns typ inläsningstjänst och så, ja det var 
inget sånt då, utan det fick jag lära mig sen. [...] Jag tyckte att det var väldigt skönt, för det, 
vi var två stycken bara. Jag tyckte att det var väldigt bra och få gå ut liksom så lite. Så det 
tycker jag att ni ska fortsätta med. (E åk 9)  

 

Citaten ovan kan relateras till att en variation av undervisning är en viktig aspekt av inkludering 

utifrån elevers upplevelseperspektiv. Kanske visar de här elevernas kommentarer på just det, att 

de upplever att en blandning av undervisning i helklass, blandade grupper och individuell 

undervisning är den bästa lösningen för att de ska lyckas i skolan. Ur samtliga elevers uttalanden 

här ovan kan utläsas en vilja att få hjälp med sina svårigheter, samt även en insikt om att det inte 

alltid är möjligt i stora klasser med en lärare. Utifrån dessa elevsvar kan uttolkas att vissa problem 

inte kan lösas av teknik samt att detta med att få hjälp och stöd av en speciallärare inte 

nödvändigtvis betyder att de inte är inkluderade i sin grupp. Det kan till och med ibland vara en 

förutsättning för att de ska kunna vara det. 

Sammanvägda slutsatser 

Trots de två olika infallsvinklarna i våra studier vill vi lyfta några resultat som vi anser uppvisa en 

likartad syn på användandet av alternativa verktyg. Vi har här utgått från de syftesfrågor som är 

relevanta för de båda delstudierna, det vill säga vilka hjälpmedel som används och i vilken 

utsträckning de används, var hjälpmedlen används och i vilket syfte, samt vilka hinder det kan 

finnas för användning av alternativa verktyg i klassrummen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

  

Både lärare och elever anger att erforderlig teknik finns tillgänglig och det verkar inte råda brist på 

varken datorer eller läsplattor. Vi ser dock i intervjuresultatet att elever, beroende på uppgift, i 

vissa fall föredrar mobilen och uppger som anledning att den är enklare och snabbare att hantera. 

Vid längre skrivuppgifter föredrar eleverna datorn. Ju äldre eleverna blir desto mer tas tekniken i 

anspråk, både vad gäller användande i helklass och individuellt. 

 

Alternativa verktyg används mest i klassrumssituationer och framför allt i ämnena svenska, 

engelska och SO. Flera elever nämner i intervjuerna att de inte använder dator i särskilt stor 

utsträckning i NO-ämnena. I båda delstudier framkommer att vid användande av alternativa 

verktyg är den dominerande aktiviteten läsning (lyssning) och skrivning, framförallt vad gäller 

längre texter. Något som framkommer i båda studierna är bristen på användning av 

dikteringsprogram. Tre elever uttrycker vid intervjuerna en önskan om tillgång till sådana 

program och för några är det ett helt okänt hjälpmedel.  
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I både enkäten och intervjuerna framkommer att elever överlag är positiva till att ta fram och 

använda datorer och att lärare också uppmanar dem till detta. Det vi däremot inte kan se är 

huruvida eleverna får vidare hjälp att använda de resurser som finns tillgängliga. Lärarna anger att 

tidsbrist och okunskap om programmen är ett hinder i användandet av alternativa verktyg liksom 

det faktum att eleverna inte alltid vill. I elevintervjuerna framkommer även att de ibland inte har 

kunskapen att använda vissa program, vilket kan göra att motståndet till att använda tekniken 

ökar. Någon av eleverna nämner också att hen får hjälp av en kompis istället för läraren på grund 

av att läraren inte har adekvata kunskaper för att hjälpa eleven.  

 

De slutsatser vi kan dra av resultaten i vår studie indikerar att användning av dator, läsplatta 

och/eller mobil i klassrummet är utbrett. Elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan 

delta i olika moment i undervisningen med hjälp av sådana alternativa verktyg genom att de 

erbjuds möjligheter till att prestera på samma villkor som sina klasskamrater. Lärarna strävar efter 

att alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen. Exempel på de olika nivåerna för inkludering 

som vi kan se utifrån analysresultaten är således framförallt nivå 1 och 2, dvs. inkludering utifrån 

ett placerings- och individperspektiv. Även här ser vi dock att det inte alltid går att uttala sig om 

att båda dessa nivåer av inkludering uppfylls, till exempel med tanke på de elevuttalanden där en 

känsla av utanförskap beskrivs, samt känslor av att känna sig ifrågasatta av andra elever, likväl 

som att det kommer till uttryck att det ibland är positivt att få gå iväg. Vi konstaterar att eleverna i 

vår studie uttrycker vikten av att få hjälp snabbt och att möjligheten att få hjälp på annan plats än 

i klassrummet kan fungera som ett andningshål och att klassrumsarbetet många gånger är tungt 

och svårt. Därför menar vi att inkluderingsnivåerna i praktiken inte är så lätta att separera.  
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Diskussion 

Inkludering: möjligheter 

Vi ser i våra resultat att det finns ett utbrett användande av teknik i skolan och att inkludering på 

nivå 3 därmed kanske inte behöver stanna vid ett önsketänkande. Ny, vidareutvecklad teknik, 

såsom mobiltelefoner, vilken har många lämpliga funktioner för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, underlättar även tillgängligheten och gynnar användandet av hjälpmedel. 

Tidigare forskning visar på positiva resultat i användandet av alternativa verktyg vid läs- och 

skrivsvårigheter, framförallt vid läsning och skrivande. Forskning visar också på att tekniken i sig 

har en lockande effekt. Detta kan relateras till en av Lindeblads (2017) studier där hon talar om 

att användandet av läsplattor och mobiler uppfattades som något positivt av eleverna och det 

eleverna nämnde som dess fördelar var att de var lätta att ha med sig och hantera. Hon ser också 

en stor förändring och utveckling i tillgänglighet av tekniska verktyg jämfört med tidigare, då de 

verktyg som fanns att tillgå var betydligt mer otympliga och tidskrävande för eleverna att 

använda. Vi kan även ur våra analysresultat utläsa att elever och lärare är vana vid att elever 

arbetar på olika sätt beroende på uppgift och individuella förutsättningar och att inkluderande 

undervisning genomförs på flera nivåer. Ytterligare en positiv aspekt av inkluderande 

undervisning visar Mitchell (2015, s. 305) på genom att lyfta att den stimulerar lärare till att hitta 

nya undervisningsstrategier. Han betonar även lärarnas viktiga roll i inkluderingsarbetet. Vi ser i 

resultaten av enkätstudien att lärarna funderat över på vilket sätt verktygen kan användas på bästa 

sätt för varje individ i läs- och skrivsvårigheter för att uppnå måluppfyllelse. Lärarna utforskar 

således, kanske med elevers hjälp, nya sätt att göra anpassningar med hjälp av exempelvis teknik i 

form av stavningstest på datorn och avfotografering av anteckningar. 

 

Ett framträdande resultat i båda delstudierna är att de tekniska hjälpmedlen används mest i 

relation till aktiviteterna läsa och skriva. Läsning och skrivande upptar en stor del av elevers 

vardag och utgör förmågor som de behöver i alla olika skolämnen idag. Här har tekniken 

lyckligtvis kommit långt i utvecklingen av användarvänliga program och både elever och lärare 

nämner flera olika typer av sådana som kan användas för att lyssna på inläst material i stället för 

att läsa större textmassor. Forskning visar också att kombinationen av text och ljud ger goda 

resultat för elever med dyslexi, då det tar betydligt längre tid för dem att ta till sig text genom att 

enbart läsa (Campen van Knoop, 2018). Detta bekräftas även i intervjusvar av elever i delstudie 2 

där en elev uttrycker att det både tar längre tid och mer energi att läsa i jämförelse med att lyssna. 

Den stora vinsten med att använda alternativa verktyg är med andra ord att eleverna kan ägna sig 

åt det de verkligen ska göra. Att till exempel förstå en texts innehåll genom att lyssna i stället för 

att förståelsen går förlorad för att energin går till att avkoda orden. 
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I skollagen formuleras att elever i behov av särskilt stöd i första hand ska vara inkluderade i den 

reguljära undervisningen (SFS 2010:800) och denna tanke får även stöd i Svenska Unescorådets 

(2008, s. 13-14) skrift. Lärare bör alltså i möjligaste mån inkludera elever i behov av stöd i den 

vanliga undervisningen. De positiva effekterna av inkludering kommer dock inte att uppnås om 

vi bara ser inkludering som en kompensation som måste göras för de elever som är i behov av 

det. I en värld där inkluderingstanken får betydelse i sin fulla bemärkelse (nivå 3) ses olika 

kompetenser i klassrummet som en tillgång, som möjligheter att bli ännu bättre i 

inlärningssituationer, men också som grupp. Inkluderingstanken för elever i läs- och 

skrivsvårigheter skulle då kunna ge stöd i användandet av alternativa verktyg på ett sådant sätt att 

alla får större kunskaper inom teknikområdet. Här finns möjligheter för både lärare och elever att 

träna sig i att se teknologi, inte bara som en utjämning av ett problem som någon eller några har, 

utan som ett tillvaratagande av kompetenser som annars inte syns. Det är inte nödvändigtvis ett 

hinder att arbeta med människor som fungerar annorlunda, de kan istället bli en tillgång till 

klassen och det arbete den utför. Arbetet i klassen kan då bidra till att elever lär sig se förbi 

svårigheter som individer har och i stället lär sig se andra kompetenser och kreativa förmågor. 

Detta kan leda till att elever i sitt senare yrkesliv kommer att ha lättare att se bortom olika typer 

av hinder och svårigheter och istället hitta möjligheter till ett gott samarbete. En viktig lärdom 

som skolan kan ge eleverna är således att öppna upp för nya sätt att se på andra människor. 

Elever kan då lära sig att inte vara så känsliga för de som är annorlunda än de själva, utan se dem 

som en tillgång. Detta skulle gynna samhället både på individ- och gruppnivå. Denna tanke om 

att se olikheter i en vidare kontext har också Persson & Persson (2012) diskuterat utifrån en tanke 

om att samhället skulle gagnas av att tillvarata alla människors olikheter om de skulle ses som 

självklara.   

Inkludering: utmaningar 

I och med det ökade teknikanvändandet i samhället och i skolan tror vi att det finns en möjlighet 

för elever i läs- och skrivsvårigheter att vara mer inkluderade i undervisningen, dock inte utan 

utmaningar för både lärare och elever. Vi ser i våra resultat att för vissa elever är det helt normalt 

och självklart att ta stöd av teknik, medan vissa andra elever uttrycker ett motstånd till att göra 

det. När flera elever i en klass använder sig av teknik finns det ett kamratstöd i klassrummet och 

eleverna känner sig inte lika utpekade. Dock får det sociala sammanhanget vid vissa tillfällen en 

överordnad betydelse på det sätt att elever ibland väljer att inte ta fram teknik om ingen annan i 

klassrummet gör det. Det väger helt enkelt över att vara en del av gruppgemenskapen istället för 

att vara den som drar till sig uppmärksamhet genom att göra något som de andra i klassen inte 

gör. Detta faktum bekräftas i vår studie utifrån några av intervjusvaren, där elever uttrycker att de 
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tycker att det är jobbigt att vara annorlunda och att de ibland baserar sina val på den upplevelsen. 

Social gemenskap och kompisar är viktigt för alla, men kanske i synnerhet för elever som redan 

riskerar att sticka ut på grund av svårigheter i läsning och skrivning som ju är grundläggande 

baskunskaper i vårt samhälle. Detta styrks av Lindeblad (2017) som skriver om rädslan för att bli 

retad, samt rädslan för utanförskap i vissa fall är starkare än det faktum att eleven inser att hen 

har nytta av tekniken. En följd kan vara att elever väljer bort sina tekniska hjälpmedel. Att till 

exempel vara tvungen att lämna klassrummet eller använda hjälpmedel som inte de andra 

eleverna gör kan orsaka oönskad uppmärksamhet hos eleverna med läs-och skrivproblematik 

(Lindeblad 2017). En av fem elever tycker att användande av alternativa verktyg drar till sig 

oönskad uppmärksamhet (Mölster & Nes 2018, s. 609). Forskarna menar vidare att ett sätt att 

kringgå detta och öka inkludering i klassrummet är att låta alla elever använda teknik (ibid.). 

Läraren kan i många situationer välja att genomföra tekniska anpassningar för alla, vilket också 

görs i många fall för framför allt högstadieelever.  Pedagoger kan dock presentera och lära ut hur 

program används och erbjuda elever stöttning på olika sätt men det är slutligen ändå elevens eget 

val som styr användandet. Det finns inget tvång i skolan för elever med läs -och skrivsvårigheter 

att använda teknik, utan motivationen måste komma från eleven. När eleven själv är med och 

påverkar undervisningssituationen i klassrummet ser vi att det finns bättre förutsättningar för 

tekniken att fungera som ett bra instrument och eleven måste tro på och se bevis för teknikens 

fördelar. Vi förmodar att det även kan ha effekt på elevers självkänsla om eleven känner att hen 

har kontroll över sin egen inlärning och vet vad som passar bäst i olika situationer. Ekegren 

Johansson (2016) får i sin longitudinella studie fram att eleverna hon följt vill bli sedda och att 

samtal förs med dem om deras dyslexi och det stöd de behöver. Samtidigt finns en risk att eleven, 

om den har ett val, väljer bort verktyg i alltför många situationer och därmed inte blir bättre på att 

hantera dem. Det handlar, som vi tidigare tagit upp, också om hur alternativa verktyg används i 

klassrummet. Det har exempelvis stor betydelse hur läraren stöttar och påminner elever och 

tänker på att detta inte får vara utpekande. Forskningsöversikten visade dock att gymnasieelever 

menade att det saknades anpassningar i olika aktiviteter för att elever i behov av stöd skulle känna 

sig fullt inkluderade (Yngve et al. 2018).   

 

För att teknik ska bli ett effektivt verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter måste den 

användas på ett visst sätt. Vi har i tidigare stycke om utmaningar för inkludering diskuterat att 

själva tekniken i sig är otillräcklig för att hjälpa dessa elever och kompensera för deras svårigheter. 

En viktig faktor för att eleverna ska använda sig av teknik i klassrummet är stödet från lärare och 

pedagoger. Vi vill även lyfta lärares vardag som en komplikation där praktiken många gånger 

krockar med teorin. Vi vill tro att alla lärare vill elevers bästa och arbetar för att de ska nå så långt 

som möjligt i både sin kunskapsutveckling såväl som i sin sociala utveckling. Vi ser utifrån 

enkätresultaten att i den bästa av världar skulle de flesta lärare vilja använda tekniken oftare. I det 
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ytterst händelsestyrda dagliga arbetet som lärare, med stora undervisningsgrupper, möten med ett 

stort antal elever och fulla arbetsdagar med många olika moment finns risk att alternativa verktyg 

prioriteras ned. Stress, glömska och tidsbrist gör att arbetet med teknik och elever i läs- och 

skrivsvårigheter riskerar att tappas bort och i det läget krävs det något annat än lärarens egna driv, 

till exempel elevinitiativ. Vi tror att läraren måste få stöd i användningen av teknik inte bara från 

speciallärare utan från arbetslag och ledning. Mitchell (2015, s. 306-307) bekräftar dessa tankar då 

han lyfter att en av de största utmaningarna för lärare i inkluderingsarbetet med elever är att hitta 

lämpliga anpassningar och att lärarna kan behöva stöd inom detta område från exempelvis 

expertis på skolan och skolledning. Utbildning är en relevant faktor men vi menar också att lärare 

måste inse och förstå värdet av tekniken. Det måste finnas en motivation och ett intresse att sätta 

sig in i programmen likväl som lärare måste ha en vision om att tekniken kan hjälpa elever att nå 

högre nivåer av kunskap och social gemenskap. Ur ett inkluderingsperspektiv kan det också 

ifrågasättas att elever i behov av särskilt stöd inte har en snabb och effektiv dator som 

hjälpmedel, vilket framkom i intervjuerna. För dessa elever är det av särskild vikt att hjälpmedlen 

är lätthanterliga för att de ska fungera som den hjälp det är tänkt och inte något som tar onödig 

tid att hantera.  I enkätstudien kunde vi se att lärarna uppgav låga siffror vad gällde hur mycket 

tid de hade lagt ner på att sätta sig in i olika program för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Detta är illavarslande med tanke på att forskare (exempelvis Myrberg, 2017, s. 91) betonar lärares 

aktiva roll i användandet, samt att det behövs utbildning för lärare vad gäller kompetens i att göra 

anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter (exempelvis Reid, 2005) samt inom området 

digital teknologi (Mölster & Nes, 2018). Motivationen hos elever att använda alternativa verktyg 

hänger samman med lärarens egen motivation och kunskap, framförallt hos yngre elever 

(Nordström Nilsson & Gustafson & Svensson 2018).  

 

En vidareutveckling av teknik är kommunikation på nätet, vilket öppnar upp för nya tänkbara 

vägar till både gemenskap och lärande för barn och ungdomar (e-inclusion). De söker sig till 

likasinnade i nya sammanhang för att känna social samhörighet och hitta lösningar på problem 

(Brown, 2014; Abbott, 2007). En utmaning för lärare är att koppla sådan användning till en 

skolkontext och att hitta uppgifter som med hjälp av webben ökar elevernas motivation till att 

lära och stärka deras självkänsla. Detta skulle också kunna leda till en ökad känsla av inkludering 

för elever i läs- och skrivsvårigheter.   

 

Överallt ser vi det skrivna ordet och vi måste kunna ta del av information från olika håll både 

som privatpersoner men också i våra yrkesliv. Att utveckla elever till läsande och skrivande 

människor är en av skolans viktigaste uppgifter. Vår studie visar på komplexiteten av ett 

inkluderingsarbete, samt att den idealbild som styrdokument förordar inte alltid är så lätt att 

genomföra i praktiken. Var de bästa förutsättningarna för elever i läs- och skrivsvårigheter finns 
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måste kanske avgöras från fall till fall. Känslan av att vara inkluderad i klassen är mycket 

betydelsefull och något som pedagoger behöver uppfylla för alla elever i största möjliga mån. 

Som elevintervjuerna visar på så uppnås optimalt lärande inte alltid inom klassrummets väggar, 

alternativa verktyg till trots. För att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna tillägna sig 

förmågor som de behöver i sitt vuxna liv i framtiden behövs kanske åtgärder i form av 

specialpedagogiska insatser. Kanske ska man se det hela ur ett större perspektiv? Frånvaro från 

klassrumsgemenskap idag kan leda till inkludering i samhället imorgon. Eller som en av våra 

respondenter i årskurs fyra uttryckte det:  

 
Jag känner att jag, jag missar bara lektioner som jag får igen med en annan sorts lektion som 
hjälper mig bättre. Och det känner jag inget problem med. 

Framtida forskning 

Vad som inte framkommer ur enkätsvaren är en mer detaljerad bild kring användandet av 

alternativa verktyg. Vad är det elever i läs- och skrivsvårigheter faktiskt gör med datorn eller 

lärplattan? Och under hur lång tid? Att ta fram teknik innebär ju faktiskt inte nödvändigtvis att 

tekniken används på rätt sätt eller att eleverna lär sig något. För att tekniken ska bli ett effektivt 

redskap i lärandet krävs att flera faktorer samverkar. Vi har i forskningsöversikten tagit upp 

motivation som en avgörande faktor för lärande samt att det finns förutsättningar för att stödja 

högre nivåer av inkludering i teknologianvändande. Här skulle det behövas fler studier. En enkät 

ger en ytlig men kartläggande bild, och alla svar handlar om en uppskattning från lärarnas sida. 

För att få en djupare förståelse av hur klasser arbetar med alternativa verktyg ur ett 

inkluderingsperspektiv föreslås vidare forskning i form av djupintervjuer och observationer. Ett 

annat område som lämpar sig väl för observationer är att titta på de lärare som svarat att det inte 

finns några hinder för att använda alternativa verktyg i undervisningen. Hur gör dessa lärare och 

hur fungerar alternativa verktyg för deras elever? 

 

Vidare forskning skulle också kunna innebära fler studier inom området e-inclusion. Här skulle 

fokus kunna ligga på i vilken mån elever i läs- och skrivsvårigheter är inkluderade i sociala medier 

tillsammans med klasskamrater och i vilken mån sociala medier bidrar till lärande och utveckling 

(se Brown, 2014). Frågor att forska kring är förslagsvis hur elever i läs- och skrivsvårigheter 

använder sig av språk och genre för att visa tillhörighet. Ett annat förslag är att undersöka på 

vilket sätt elever i läs- och skrivsvårigheter deltar i en klassblogg eller klasschatt för att se om 

detta sociala medium bidrar till inkludering och lärande. 

 

Vår studie är som sagt av begränsad art och vidare forskning är önskvärd inom området. Vi kan 

se att det har skett och sker en utveckling på området med en utbyggnad av teknik i skolor och 
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den kommer troligen att förändra förutsättningarna för elever i läs- och skrivsvårigheter i 

framtiden. Teknik av olika slag och alternativa verktyg blir mer tillgängliga för alla elever.  Ett 

förslag till vidare forskning skulle kunna vara fältstudier och observationer för att få en djupare 

förståelse för på vilket sätt och i vilken utsträckning alternativa verktyg används och även för att 

hitta förbättringsområden för användandet ur ett inkluderingsperspektiv. I intervjuerna 

framkommer bland annat att eleverna har behov av hjälpmedel som de inte ens vet om att de 

finns. Beror detta på att de inte uttryckt behovet till sina lärare, eller att lärarna inte har kunskap 

om vilka program som finns att tillgå, eller att skolan inte har skaffat lämpliga program? Svaren 

på den typen av frågor skulle vara intressant att få i exempelvis djupintervjuer av olika grupper på 

skolor. 
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Bilaga 1 Enkät 
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Bilaga 2 Information till lärare 

Kära lärarkollega. 

Först av allt vill vi understryka hur viktig din medverkan i vår enkät är för oss. Vi är två 

speciallärarstudenter som riktar oss till lärare som undervisar i svenska, engelska och So-

ämnena i mellan- och högstadiet. Om du är en av de många lärare som undervisar i dessa 

ämnen blir vi mycket tacksamma för om just du vill ta några minuter i anspråk och svara på 

några frågor om elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Syftet med enkäten är att 

undersöka i vilken grad datorer och teknik används i undervisning/klassrum för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Alla är välkomna att deltaga, såväl noviser som experter inom det tekniska 

området.  

Vi är medvetna om att lärare har mycket som ska göras inom ramen för arbetstiden. Vi är själva 

lärare som verkar i Uppsala och som sedan några år tillbaka vidareutbildar oss till speciallärare. 

Än en gång, stort tack! Du finner bifogad länk nedan.  

Vi räknar med att enkäten tar mellan 10-15 minuter att göra. Det är tjugo frågor, de flesta svarar 

du på genom att klicka i lämplig ruta. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om svaren i 

enkäten till någon obehörig. Forskningsdata kommer att förvaras på en säker plats. 

Vänligen, Christina Ekenberg och Erika Rocksên. Speciallärarlinjen, Uppsala Universitet  
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

Intervjufrågor  
Syfte: Att undersöka i hur stor utsträckning digitala hjälpmedel används 
för att inkludera elever med dyslexi /läs- och skrivsvårigheter i 
klassrummet  
  

Frågor utifrån frågeställningen i hur stor utsträckning:  
  

1. Beskriv en typisk lektion när du använder dator eller läsplatta i 
skolan. Vad gör du då? Hur använder du datorn?  

(Ämnen, uppgifter, helklass/speciallärare)  
  

2. Hur ofta använder du dator/läsplatta i skolan? (Varje lektion, varje 
dag, i vissa ämnen, några gånger i veckan)  

  

  

3. Kan du ge mig exempel på vad tycker du att du har mest hjälp av 

att använda? (Vilka program, i vilka ämnen, i vilka 
situationer/uppgifter?)  

  

  

4. Önskar du att du hade andra program än de du har tillgång till för 
att underlätta när du läser och skriver? Vilka då?  

  

  

5. Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja använda dator/läsplatta för 
att underlätta för dig i skolan? Hur ser din önskesituation ut?  
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Frågor utifrån frågeställningen inkludering:  
  

1. Hur fungerar det för dig att använda dator/läsplatta i klassrummet? 
Berätta! (på vilket sätt bra el dåligt)  

  

  

2. Använder du ibland dator/läsplatta på ett annat sätt än andra 
elever i klassen? Berätta, hur då? (lyssna i st f läsa, 
stavningsprogram, tal till text)  

  

  

3. Finns det tillfällen när du inte använder dator/läsplatta fast du 
skulle behöva det? När då? Varför blir det så? (otillräcklig kunskap om 
program, ovilja att sticka ut)  

  

  

4. Kan du ge exempel på andra situationer än i helklass då du 
använder dator/läsplatta? Vilka då? (speclärare, hemma)  

  

  

5. Var använder du dator/läsplatta mest? Varför där?  
  

  

6. Berätta om någon gång när det inte har känts bra att använda 
dator/läsplatta. Varför kändes det så? Hur hade man kunnat göra det 
annorlunda?  

  

  

Slutfråga:  

Vilket råd skulle du vilja ge till elever med dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter när det gäller att använda dator/läsplattta?  
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Bilaga 4 Medgivandebrev 

Till vårdnadshavare för elev på XXX  

  

Information om en studie av användandet av alternativa verktyg hos elever 

med läs-och skrivsvårigheter och dyslexi.  
  

Vi är speciallärarstudenter som går sista terminen på speciallärarprogrammet och har påbörjat 

ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Vi är båda svensklärare med många års erfarenhet i skolan på olika stadier.  

  

Syftet med studien är att undersöka användandet av alternativa verktyg, det vill säga tekniska 

hjälpmedel såsom dator och läsplatta och olika program, hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Vi är särskilt intresserade av att undersöka vilka anledningar 

som finns till att elever väljer att använda dessa verktyg eller inte, samt i vilken utsträckning 

och på vilka sätt verktygen används.  

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att göra en kort intervju 

med ert barn i skolan. Vi kommer att använda en ljudinspelare för att kunna dokumentera 

barnens svar.  

  

Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna och ert barns medverkan är därmed helt anonym. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av examensarbetets resultat.   

  

Om ni är positiva till ert barns deltagande undertecknas den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnas till XXX. Har ni ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas. Vi kommer även att ta in medgivanden 

från berörd personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla 

medgivanden kommer vi att bestämma dagar för datainsamling.  

  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

  

Studiens handledare: Johanna Svahn, Fil Dr, Universitetslektor i pedagogik med inriktning 

mot specialpedagogik  

tel. 018-471 9999, e-post: johanna.svahn@edu.uu.se  

  

  

Uppsala 25 mars 2019  

  

Erika Rocksén, Erika.Rocksen.9596@student.uu.se  

  

Christina Ekberg, Christina.Ekenberg.8457@student.uu.se  
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Till vårdnadshavare för elev på XXX  

  

Medgivande till deltagande i studie  
  

Studien, som kommer att handla om användandet av alternativa verktyg hos elever med läs-

och skrivsvårigheter och dyslexi, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. 

Studien utförs av Christina Ekenberg och Erika Rocksén som går sista terminen på 

speciallärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet.  

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.   

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö.   

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.   

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data används och förvaras på 

ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 

ändamål.  

  

Barnets namn: ……………………………………………. Födelseår: ……………………  

  

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………  

  

Adress: ……………………………………………………………………………..  

  

Telefon: …………………………………………………………………………….  

  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………….  

  

Adress: ………………………………………………………………………………  

  

Telefon: ………………………………………………………………………………  

  

  

.......................................................................  

Ort och datum  

  

.......................................................................................................................................  

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2  

  

.......................................................................  

Barnets underskrift   

  

Blanketten lämnas underskriven till XXX 


