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Tord Söderqvist 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur lärare skapar mening åt alternativa 

verktyg/kompensatoriska hjälpmedel i sin undervisning. Det empiriska materialet utgörs av inspelade 

samtal från fyra fokusgrupper bestående av sammanlagt 19 personer från fyra grundskolor. 

 

Resultatet visar att informanterna i första hand ser möjligheter, men även begränsningar, med att 

använda it i klassrummet. De är eniga om att verktygen är användbara, men visar att det är viktigt att 

fundera kring hur de ska användas pedagogiskt. I pedagogernas berättelser framgår att elever har fått 

bättre självförtroende, blivit mer motiverade för skolarbete och klarat studierna bättre tack vare de 

alternativa verktygen. De medverkande pedagogerna visar sig också ha ett pragmatiskt förhållningssätt 

till it och alternativa verktyg. Datorn används till såväl träning som kompensation. Funktionen står i 

fokus och även allmänna it-verktyg som interaktiva tavlor används för att göra undervisningen 

tillgänglig för elever i behov av stöd. 

 

Informanterna har själva börjat använda alternativa verktygen i samband med att de har haft elever i 

stora behov av stöd och har då känt ett inre krav på att ta till sig tekniken. Dessutom har det funnits 

yttre krav, exempelvis från föräldrar och skolans styrdokument. Implementeringen av it i skolan har 

underlättats av att en skola har befunnit sig i en positiv spiral. Olika samverkande, positiva, faktorer 

har gjort personalen mer förändringsbenägen. Praktiknära strategier och rutiner skulle ytterligare 

kunna underlätta implementering och användning. Kompetensutvecklingen inom it-området bör enligt 

pedagogerna vara kollektiv och processinriktad. Slutligen efterfrågas en hög datortäthet i 

klassrummen, snabb teknisk och pedagogisk support samt tid för att utveckla detta arbete. 

 

Denna magisteruppsats kan bidra till en ökad medvetenhet om komplexiteten i specialpedagogisk it-

användning. Det handlar inte endast om att köpa en dator till varje elev som hamnar i skolsvårigheter, 

utan snarare om att skapa en inkluderande skolmiljö där undervisningen är tillgänglig för alla elever 

och där alla kan känna delaktighet och uppnå målen för sin utbildning. 

Nyckelord 

Alternativa verktyg i lärandet, kompensatoriska hjälpmedel, it och specialpedagogik, läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi, tillgänglighet, skolutveckling, lärare, grundskola   



  

 

Förord 

 
I mitt arbete som grundskollärare, specialpedagog och senare som rådgivare inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten har jag mött många elever, och hört talas om ännu flera, som inte har lyckats i skolan 

på grund av läs- och skrivsvårigheter. Många av dessa elever har befunnit sig i en skolmiljö som inte 

har kunnat erbjuda en tillgänglig undervisning. Jag har också kommit i kontakt med elever som har 

lyckats bra i skolan tack vare att det i skolmiljön har funnits alternativa verktyg i 

lärandet/kompensatoriska hjälpmedel. Exempel på sådana verktyg är talsyntesprogram och 

stavningsprogram speciellt utformade för personer i läs- och skrivsvårigheter. Eleverna och deras 

föräldrar har varit lättade och tacksamma för den förändring som detta stöd har medfört. Sådana 

exempel, såväl positiva som negativa, har fått mig att fundera på vad det är som gör att verktygen 

används och fungerar i vissa sammanhang men inte i andra. Användning av informationsteknik, it, 

borde kunna bidra till att undervisningen blir mer tillgänglig och att elever känner delaktighet och i 

högre grad når målen för sin utbildning.  

 

Ofta när verktygens fördelar diskuteras är det andra än de undervisande lärarna som uttalar sig och 

emellanåt anses verktygen vara någonting som hör hemma endast i specialundervisning. Därför har jag 

funderat en hel del kring hur man ser på fenomenet alternativa verktyg bland lärare, som har en 

mångfald av elever och arbetsuppgifter att förhålla sig till under lektionerna. Det är ju i klassen, i den 

vanliga undervisningen, som verktygen skulle kunna vara till störst nytta. I olika sammanhang uttrycks 

att forskningen inom området är begränsad. För att förbättra skolsituationen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, vore det av vikt att tillvarata den tidigare forskning som trots allt finns samt att 

kartlägga möjligheter och hinder som finns när det gäller specialpedagogisk it-användning i 

klassrummet. Det är ur dessa erfarenheter och tankar som idén till föreliggande studie har växt fram. 

 

Jag vill främst tacka alla er som har deltagit i denna studie och som generöst har delat med er av tankar 

kring användning och implementering av it och alternativa verktyg i klassrummen.  

 

Ett särskilt tack vill jag också rikta till min handledare professor Mara Westling Allodi för utvecklande 

diskussioner och många kloka råd i arbetet med föreliggande magisteruppsats. 

 

Tord Söderqvist 

Uppsala i februari 2012   
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Inledning 

I skolans styrdokument betonas användning av it, informationsteknik, betydligt mer än tidigare 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Skolverket, 2011). Digital kompetens anses numera vara en 

nyckelkompetens, som alla elever behöver ha med sig från skolan ut i arbetslivet (SKL, 2009). Denna 

förändring kommer sannolikt att medföra en ökad datoranvändning i skolan. Många skolor erbjuder 

redan en dator till varje elev i så kallade ”en-till-en”-satsningar (Tallvid, 2010). Datoranvändningen 

ställer krav på skriftspråkliga färdigheter, vilket kan medföra svårigheter för vissa elever.  

 

För att undervisningen ska bli tillgänglig även för elever i läs- och skrivsvårigheter kan det krävas 

alternativa verktyg eller kompensatoriska hjälpmedel, exempelvis talsyntesprogram eller särskilda 

stavningsprogram. Dessa program har utvecklats bland annat för att elever i läs- och skrivsvårigheter 

ska kunna komma runt problemen med skriftspråket och ges möjlighet att arbeta på sin intellektuella 

nivå. Studier har visat att it-användning på ett sådant sätt kan medföra att elever får ökad självkänsla, 

bli mer självständiga och aktiva i skolan (Damsby, 2008). När undervisningen blir tillgänglig kan 

eleverna bli delaktiga i sin klass. 

 

Datorn kan alltså föra med sig vissa svårigheter in i skolan, men också möjligheter för elever i behov 

av stöd. I en inkluderande skola förutsätts att det särskilda stödet i första hand ges inom klassens ram, 

vilket Skollagen också understryker (Utbildningsdepartementet, 2010). De alternativa verktygen skulle 

kunna användas på ett sådant sätt att elever inte regelmässigt behöver lämna klassrummet för att ges 

särskilt stöd. Samtidigt som alternativa verktyg fungerar för många elever, har man sett att vissa lärare 

är försiktiga med att släppa in ny teknik i sin undervisning (Jonsson, 2008).  

 

Många kommuner har gjort stora satsningar på organisationsnivå, exempelvis genom att starta 

skoldatatek och att tillhandahålla några alternativa verktyg på alla skolans datorer (SPSM, 2010; 

2011). Skolinspektionen (2011) har dock i sin kvalitetsgranskning konstaterat att de alternativa 

verktygen används endast i begränsad omfattning i den ordinarie undervisningen. Allt detta visar att 

det är av vikt att identifiera de möjligheter och hinder som föreligger på klassrumsnivå, möjligheter 

och hinder för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få en tillgänglig undervisning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna magisteruppsats är att belysa hur pedagoger som undervisar i klass, skapar mening 

åt fenomenet alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel. Syftet avser dessutom att ta del av 

möjligheter, svårigheter och eventuella behov som kan identifieras i deras arbete med it i klassrummet. 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar med specialpedagogisk it-användning uttrycker de 

undervisande pedagogerna?  

 Hur talar de om träning och kompensation i förhållande till it i klassrummet? 

 Hur talar de om implementering av alternativa verktyg och allmän it? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till studien. Här definieras några väsentliga begrepp som 

förekommer i det empiriska materialet och i diskussionen kring studiens resultat. Förutom detta 

presenteras tidigare studier och teorier kring it-användning, implementering av nya tekniska lösningar 

och skolutveckling. It är en förkortning för begreppet informationsteknik. En annan vanlig förkortning 

inom området är IKT, som står för informations- och kommunikationsteknik. Det sistnämnda 

motsvarar begreppet ICT, som används internationellt. Jag väljer att här använda mig av begreppet it, 

då detta också huvudsakligen används inom de tre skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen 

och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt i skolans styrdokument. 

Alternativa verktyg eller kompensatoriska 

hjälpmedel 
De vanligaste alternativa verktygen är talsyntesprogram och särskilda rättstavningsprogram på svenska 

och engelska som är speciellt utvecklade för personer med dyslexi. Dessutom finns på många skolor 

anteckningsverktyg i form av lösa tangentbord med en liten display samt ljudförstärkningsverktyg som 

hjälper elever att hålla fokus på exempelvis lärarens genomgångar. Det kan också röra sig om olika 

typer av spelare för inlästa böcker samt inspelningsfunktioner som gör det möjligt att repetera 

genomgångar eller redovisa muntligt vid prov (SPSM, 2011). Allt fler av dessa funktioner finns också 

på så kallade smarta mobiltelefoner, som många elever redan har tillgång till. Här finns också ljud- 

och filminspelning, tidspåminnelser, kalenderfunktioner, mp3-spelare med möjlighet att lyssna på 

läxorna på vägen hem från skolan och mycket annat (Hallberg, 2009). 

 

Alla barn och elever i förskola och skola kan någon gång ha behov av alternativa verktyg, inte minst 

när de börjar intressera sig för skriftspråket. De kan då använda talsyntesprogrammets 

ljudningsfunktion för att höra rätt bokstavsljud när de trycker på datorns bokstavstangenter. I läs- och 

skrivinlärningen kan denna ljudningsfunktion vara ett stöd för alla elever i förskoleklass och uppåt. 

Här kan också talsyntesprogrammet användas till att lyssna på det man har skrivit, som ett stöd i att 

utveckla texten. För äldre elever som inte har en funktionell läsförmåga är verktygen ofta en 

nödvändighet, såväl under lektioner som i provsituationer, både för att få tillgång till kunskap och för 

att kunna visa vad man kan. Ett talsyntesprogram ger möjlighet till att få texter i dokument och på 

Internet upplästa. Exempel på talsyntesprogram är CD-ORD, ClaroRead Plus och ViTal. Andra 

nödvändiga verktyg för dessa elever kan vara de anpassade stavningsprogrammen på svenska och 

engelska, Stava Rex och SpellRight, för att eleverna ska kunna producera läsbara texter och kunna bli 

rättvist bedömda. Det handlar här om att kunna rätta sina texter självständigt, inte att träna stavning, 

även om förbättrad stavningsförmåga för vissa elever kan bli en effekt av det självständiga 

rättningsarbetet. För att allt detta ska vara möjligt för alla, ska de alternativa verktygen finnas på alla 

skolans datorer. Eleven behöver inte gå iväg till ett annat rum för att läsa en artikel som ska diskuteras 

i klassen. Detta ligger i linje med skollagens skrivning att ”det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör…” (Utbildningsdepartementet, 2010, 3 kap 7§) På många skolor har man 

av denna anledning införskaffat skollicenser eller kommunlicenser för att kunna installera 

programmen på samtliga datorer. 

 

När det gäller datoranvändning i specialpedagogisk verksamhet har man under många år använt 

begreppet kompensatoriska hjälpmedel. Begreppet antyder att eleven har en brist som behöver 

identifieras och kompenseras med ett individuellt hjälpmedel. Det är vanligt att elever med fysiska 

funktionsnedsättningar får ett sådant stöd från Landstingets hjälpmedelsverksamhet. Elever med 

osynliga funktionsnedsättningar som dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd får ofta inte tillgång till 

individuella hjälpmedel. Det ligger därmed inom skolans ansvar att se till att det finns ett 

kompensatoriskt stöd i undervisningen för de elever som inte klarar att hantera skriftspråket och av 
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detta skäl hindras i sin kunskapsutveckling, oavsett om de har diagnos eller inte. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten använder sedan några år tillbaka begreppet alternativa verktyg som ett alternativ till 

hjälpmedelsbegreppet (SPSM, 2011). Begreppet alternativa verktyg anses utgå från elevers behov av 

en tillgänglig, inkluderande skolmiljö i kontrast till ren kompensation av svårigheter eller brister som 

redan har uppstått. Ett hjälpmedel och ett alternativt verktyg kan vara ett och samma program, 

beroende på i vilket perspektiv det ses och därmed hur det används i klassrummet. På en skala skulle 

alternativa verktyg kunna ses som mer förebyggande och kompensatoriska hjälpmedel som mer 

åtgärdande. Skolinspektionen (2011) väljer också att använda begreppet alternativa verktyg i sina 

granskningar av skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Helldin (2003) menar att specialpedagogisk verksamhet traditionellt har dominerats av en 

instrumentell syn som bygger på utpekande, noggrant definierande och insättande av åtgärder för att ta 

bort hinder. Ett sådant perspektiv kan i detta sammanhang leda till att elever avskiljs från 

klassrumsundervisningen för att använda sina kompensatoriska hjälpmedel. Tecken finns på att detta 

synsätt, med eleven som problembärare, fortfarande lever bland rektorer och åter är på väg att stärkas 

(Giota & Emanuelsson, 2011). Berhanu (2010) menar att denna trend har förstärkts under de senaste 

decennierna, i och med att skolfrågor har blivit mindre relaterade till samhällsnytta och i stället blivit 

mer av en privat angelägenhet i och med val av skola, individuella rättigheter och 

marknadsanpassning. Samtidigt har det uttryckts på ett annat sätt i det offentliga samtalet, till exempel 

i form av begreppen en skola för alla och inkludering: 

 
Although inclusion has been adopted as a policy goal, to date much of the Swedish debate has 

amounted to little more than the trading of abstract ideological positions, which has little connection 

with the daily realities in schools. In practice, the trend may be described as excluding the included 

(Berhanu, 2010, s. 148). 

 

Begreppet alternativa verktyg kan alltså ses som en motvikt till denna trend, då det i första hand syftar 

på behovet av en konkret, tillgänglig, pedagogisk miljö, där alla elever ska kunna delta på lika villkor 

oavsett funktionsförmåga och utan krav på medicinska diagnoser. Att begreppet pekar på skolans 

ansvar för det förebyggande arbetet bör dock inte tolkas som att det åtgärdande arbetet kan uteslutas, 

eller att diagnoser inte kan fylla andra funktioner. Enstaka elever kommer att behöva verktygen mer än 

andra och meningen är på intet sätt att ignorera dessa elevers svårigheter. Snarare kan de alternativa 

verktygen i bästa fall förhindra att skriftspråket blir ett hinder för dessa elevers lärande. Den enskilda 

eleven ska heller inte behöva fundera på om det hon använder kallas ett hjälpmedel eller ett alternativt 

verktyg. I klassrummet står funktionen i fokus, det vill säga vad som gynnar vars och ens lärande. 

 

Oavsett vilka begrepp som används, kan verktygen/hjälpmedlen också ha en emancipatorisk, 

demokratisk funktion. Varje människa, oavsett funktionsförmåga, behöver i ett demokratiskt samhälle 

ha tillgång till skolans och samhällets information. Elever behöver också kunna vara delaktiga i 

diskussioner och kunna uttrycka sina åsikter. Alternativa verktyg skulle kunna ge nya möjligheter för 

många personer i läs- och skrivsvårigheter i ett samhälle och på en arbetsmarknad där it-användning är 

en självklarhet. Ökad datoranvändning kan också leda till höjda skriftspråkliga krav för många 

yrkesgrupper, vilket också avspeglas i skolans styrdokument. 

Kommunövergripande skoldatatek 
För att kunna tillhandahålla alternativa verktyg och kompetens kring dessa har flertalet svenska 

kommuner byggt upp skoldatatek, det vill säga kommunövergripande verksamheter kring it och 

specialpedagogik (SPSM, 2010). Dessa verksamheter utvecklades ursprungligen i projektform i några 

utvalda svenska kommuner (Hjälpmedelsinstitutet, 2005, 2006). Syftet var då, liksom nu, att sprida 

kompetens kring alternativa verktyg som stöd främst för elever med dyslexi och ADHD. Elever med 

dessa ”osynliga” funktionsnedsättningar får vanligtvis inte hjälpmedel från landstingens 

hjälpmedelscentraler, trots att de kan vara i stort behov av stöd i skolan. Kommunerna har valt olika 

modeller för att utforma sina skoldatatek, beroende på lokala förutsättningar. Vanligtvis finns lokaler 
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dit skolpersonal kan komma för att prova olika datorprogram, gå på kurs eller låna med sig verktyg till 

skolan under några veckor för att se hur de fungerar i arbetet med eleverna. I vissa kommuner har man 

upplevt ett behov av en flexibel och uppsökande verksamhet och därför organiserat mobila 

skoldatatek. I ett antal kommuner samordnas skoldatateken med de centrala resursteam som bland 

annat gör utredningar. Skoldatatekets roll kan då bli att pröva ut verktyg till enskilda elever och i vissa 

fall också att förmedla bärbara datorer till de elever i kommunen som upplevs ha de största behoven. 

Vanligt är också en kombination av dessa inriktningar (SPSM, 2010). 

 

Som ett komplement till utlåningsverksamhet och eventuell utprovningsverksamhet har många 

skoldatatek varit delaktiga i införskaffandet av kommunlicenser på vissa program, ofta 

talsyntesprogram och särskilda stavningsprogram på svenska och engelska. Det innebär att dessa 

program kan installeras på alla skolans datorer, så att såväl pedagoger som elever får tillgång till 

programmen från vilken dator som helst och i vissa fall även från hemdatorn. Skoldatateken ansvarar 

då ofta för föreläsningar, kurser och nätverk för att sprida kunskap om programmen till skolpersonal i 

kommunen. 

 

En utvärdering av skoldatatekens effekter visar att en sådan verksamhet kan bidra till ökad användning 

av alternativa verktyg ute på skolorna och att detta i sin tur tycks ha positiva effekter på 

måluppfyllelsen för elever i läs- och skrivsvårigheter (SPSM, 2010). Undersökningen är en 

kombination av dokument- och intervjustudie med skoldatateksanställda och andra pedagoger i ett 

tjugotal kommuner som beviljats statligt ekonomiskt stöd för att bygga upp skoldatatek. Eleverna 

upplevs bli mer självständiga och de intervjuade ser en inkluderande effekt av användningen av de 

verktyg som skoldatateken har tillhandahållit. De faktorer som främst anses påverka effekten av de 

alternativa verktygen är den faktiska tillgången, teknisk funktionalitet, lärares kompetens och attityd, 

tidiga insatser samt föräldraengagemang.  

Verktygen som kunskapsbärare 
Kunskapsutvecklingen i samhället går snabbare än någonsin. Olika typer av kunskap har upplevts som 

viktiga under olika historiska perioder. Att lära sig stora mängder på förhand bestämda fakta utantill 

tycks inte längre vara lika eftersträvansvärt som tidigare, även om man fortfarande kan ha nytta av dels 

själva minnesträningen vid utantillinlärning och dels automatiserade kunskaper i exempelvis språk och 

matematik. Samtidigt finns god tillgång på verktyg som kan lagra kunskap, så att hjärnan inte behöver 

belastas med stora mängder fakta. Detta medför att eleverna i större utsträckning kan ägna sig åt mer 

avancerade tankeprocesser. Det kan handla om verktyg som dator, kalkylator, rättstavningsprogram 

eller en uppslagsbok, där mängder av fakta kan hämtas vid behov. Säljö (2010) benämner dessa 

verktyg artefakter och visar hur sådana har utvecklats och fortfarande utvecklas i den mänskliga 

kulturen. Artefakter kan ses som intellektuella verktyg som för det mänskliga tänkandet framåt.  

 

Artefakter som har funnits relativt länge är exempelvis skriftspråket och tryckta böcker. Exempel på 

senare tillkomna artefakter är datorer och olika alternativa, it-baserade, verktyg. En elev i läs- och 

skrivsvårigheter kan genom ett talsyntesprogram, som läser upp texten, få tillgång till innehållet och 

därigenom tillägna sig den kunskap som krävs för att nå kursplanernas mål. Eleven behöver inte 

utsättas för att ständigt ligga efter i förhållande till sina kamrater och behöver inte i alla skolämnen 

hindras av sin läsning. Verktygen kommer till nytta även vid bedömning av elevens kunskap. Ett 

rättstavningsprogram kan bidra till att elevens kunskaper bedöms på ett mer rättvist sätt. En svårläst 

handskriven text kan ersättas av en funktionell datorskriven text.  

 

Enligt Säljö (2008) är det en viktig del av människans kunnande att behärska artefakter. I artefakterna 

har byggts in tidigare generationers kunskaper, som fortfarande kan användas utan större ansträngning. 

Detta kan benämnas externalisering av erfarenheter. Det ger möjligheter att med tiden föra tänkandet 

vidare till nya nivåer. Innan skriftspråket fanns var människans minnesförmåga avgörande och 

kunskapen stannade hos några få. Skriftspråket gjorde det sedan möjligt för större grupper att få 

tillgång till texternas kunskaper. Alla fick dock inte samma fördelar av detta. Vissa hamnade i läs- och 
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skrivsvårigheter och fick fortsätta att lita till sitt minne. När artefakter som talsyntesprogram och 

rättstavningsprogram används kan dock även personer i läs- och skrivsvårigheter få tillgång till samma 

textinnehåll och får möjlighet att delta på likvärdiga villkor i undervisningen såväl som i det 

demokratiska samhället.  

 

Trots att Vygotskys sociokulturella perspektiv på kunskap anses vara en viktig utgångspunkt i dagens 

skola, förekommer det att kunskap ses som en enskild angelägenhet snarare än någonting som skapas i 

samverkan med andra. Vissa lärare anser exempelvis att elever ska arbeta enskilt och utan hjälpmedel 

(Jonsson, 2008). En orsak kan vara att man känner ett behov av kontroll för att kunna göra individuella 

bedömningar inför betygsättning. En sådan kunskapssyn medför dock att eleven inte tillåts prestera på 

den nivå som vore möjlig med stöd av olika samarbetsformer. När en förälder eller ett syskon har 

hjälpt till med att skriva elevens svar på en hemuppgift, kan det i vissa fall tolkas som att eleven har 

fuskat. I stället skulle det kunna ses som något positivt att eleven har fått anteckningsstöd för att kunna 

fokusera på tänkandet. De alternativa verktygen kan på ett liknande sätt ge många elever en tillgänglig 

undervisning och dessutom möjliggöra självständigt arbete, men kan samtidigt väcka funderingar 

kring vad eleven ”egentligen” skulle ha klarat på egen hand, utan hjälpmedel. Man behöver fundera 

kring varför man väljer verktygen och därmed också acceptera nackdelar när det gäller vissa aspekter: 

 
Det är alltså en fråga om vad man vill åstadkomma med sitt räknande eller skrivande. Vill man öva 

upp förmågan att skriva för hand eller att räkna med papper och penna skall man nog helst öva på 

detta, men vill man skriva läsligt eller göra en säker beräkning är det klokare att välja tangentbord 

och miniräknare, alltså återigen en sorts bytesaffär (Jonsson 2008, s. 117). 

 

Det finns med andra ord ett stort utbud av artefakter inom skolan, men samtidigt en viss försiktighet 

när det gäller att tillvarata nyare artefakter i undervisningen (Jonsson, 2008). De artefakter som tas för 

självklara, exempelvis böcker och pennor, utgör normen. Användning av senare verktyg kan däremot 

upplevas som fusk. Upplevda krav på exakta individuella bedömningar tycks också kunna utgöra ett 

hinder för lärande, inte minst när det gäller de elever som inte obehindrat kan använda sig av 

skriftspråket. 

It-användning i skolan 
Anderson, Anderson och Cherup (2009) har framställt en forskningsöversikt kring effekterna av 

tekniskt stöd i klassrummet för elever med lindriga funktionsnedsättningar i USA. Denna grupp 

utgjorde ungefär 60 procent av de elever som bedömdes vara i behov av specialpedagogiskt stöd i 

någon form och de gick som regel i vanlig klass. Översikten relaterades till federala styrdokument som 

bland annat föreskrev att man alltid måste överväga tekniska hjälpmedel vid planering av 

specialpedagogiska insatser för elever. Forskningsöversikten visade blandade resultat, men det 

positiva övervägde: 

 
In reading, the addition of technology enhances the learning environment and results in largely 

significant improvements. In written expression, results of tools such as speech synthesis and word 

prediction have been demonstrated to often have a positive impact on students with disabilities. In 

summary, integrating technology into instruction for students with mild disabilities seems to provide 

an academic gain for them (Anderson et al., 2009, s. 350) 

 

En slutsats som författarna drog av sin undersökning var att alla lärare måste vara medvetna om 

teknologins möjligheter, då it har visat sig kunna underlätta lärandet för elever i behov av stöd, som ju 

finns i de allra flesta skolklasser. It har dock inte betydelse endast för de elever som anses vara i behov 

av särskilt stöd. Tamim et al. (2011) har gjort en mycket omfattande andra ordningens metaanalys 

(second order meta-analysis) för att summera den forskning som gjorts angående datorteknologins 

effekter i utbildningssammanhang från 1980-talet och framåt. De har tagit sig an uppgiften att göra en 

sammanfattande syntes av de över 60 metaanalyser som tidigare har publicerats och på så sätt lyfta 
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fram vad de ser som evidensbaserad kunskap inom området. Samtliga studier har undersökt 

skillnaderna mellan å ena sidan miljöer där teknologi används och å andra sidan en traditionell 

undervisningsmiljö. Traditionell innebär i detta sammanhang att it inte används i undervisningen. Med 

denna studie vill dock författarna markera en slutpunkt för den typ av undersökningar som jämför 

miljöer med och utan it, eftersom sådana studier enligt dem inte längre är relevanta. Numera är it en så 

självklar del av vardagen att man framöver, enligt författarna, i stället bör ägna sig åt forskning som 

undersöker skillnader i effekter beroende på hur man använder teknologin. Denna studie visade, enligt 

författarna, evidens för ”a significant positive small to moderate effect size favoring the utilization of 

technology in the experimental condition over more traditional instruction” (Tamim et al., 2011, s.16). 

Vidare såg de att “computer technology that supports instruction has a marginally but significantly 

higher average effect size compared to technology applications that provide direct instruction” (Ibid., 

s. 16). 

 

I en annan amerikansk studie kring allmän it-användning undersöks effekterna av 

implementeringsmodellen Technology Immersion Model där elever och lärare försågs med egna 

bärbara datorer (Shapley, Sheehan, Maloney & Caranikas-Walker, 2011). Förutsättningarna var, 

förutom en dator per person, att det fanns tillgång till trådlöst nätverk, mjukvara för lärverktyg, 

nätbaserade undervisningsresurser som låg i linje med delstatens styrdokument samt nätbaserade 

bedömningsinstrument. Förutom detta satsade man på kompetensutveckling för lärarna kring it i 

undervisningen. Deltagande skolor hade tillgång till fortlöpande teknisk support. Denna treåriga 

interventionsstudie genomfördes med två interventionsgrupper som deltog två respektive tre år, samt 

motsvarande kontrollgrupper, sammanlagt omkring 11 000 elever i årskurs 6-8. Inom grupperna hade 

man registrerat elevernas socioekonomiska bakgrund. Med skattningsformulär mättes effekten av 

insatsen med fokus på it-färdighet och mängden grupparbete. Man samlade också in antalet 

disciplinära åtgärder i respektive grupp, elevernas närvaro samt elevernas framsteg i läsning och 

matematik.  

 

Experimentgrupperna visade inga statistiskt signifikanta resultatökningar i läsning och matematik 

jämfört med kontrollgrupperna, men en positiv tendens kunde skönjas (Shapley et al., 2011). it-

färdigheten ökade dock signifikant för experimentgrupperna och allra mest för elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund. Skolfrånvaron ökade något hos experimentgrupperna, samtidigt som 

förekomsten av disciplinära åtgärder minskade. Mängden grupparbete var större i 

experimentgrupperna än i kontrollgrupperna, vilket var en förväntad effekt av ökad it-användning. Det 

kan tilläggas att man på skolorna hade implementeringssvårigheter och att det tog närmare ett år av 

försökstiden innan allt fungerade. Trots att de akademiska framstegen enligt traditionella mätningar 

inte var märkbart större, såg man ändå vinster med it-användning för alla elever, speciellt när det 

gäller elever från sämre socioekonomiska förhållanden. Inom denna elevgrupp kan också finnas en 

högre andel elever med exempelvis ADHD-symtom än bland elever i allmänhet (SBU, 2005). Shapley 

et al. (2011) visar att eleverna fick sådana kompetenser som efterfrågas inom högre studier och på 

arbetsmarknaden samt att de därmed kan få större valmöjligheter senare i livet. Mängden disciplinära 

åtgärder minskade och detta förklarades med att den it-stödda undervisningen troligen innehöll 

lärstilar som passade fler elever. Man hänvisade också till tidigare studier som har visat att en lyckad 

implementering kan ta mellan tre och fem år och att en-till-en-satsningar oftare når framgång när de 

ingår i mer omfattande skolreformer som dessutom drivs av engagerade skolledare. Lärarna hade olika 

förkunskaper och i synnerhet matematiklärarna hade svårt att hitta lämpliga sätt att använda de bärbara 

elevdatorerna i sin undervisning. Skolor i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden behövde 

utökad tid för att förbereda denna en-till-en-satsning.  

 

It kan alltså på olika sätt lyfta undervisningen, men det krävs att man som lärare funderar kring hur 

elevdatorerna används. Wecker, Kohnlet och Fischer (2007) har i en fältstudie undersökt hur 16 tyska 

gymnasieelever med ett datorbaserat undersökande arbetssätt, inquiry learning, i sitt lärande dragit 

nytta av sin datorerfarenhet. Tvärtemot vad som förväntats framkom tecken på att de mer datorvana 

eleverna presterade sämre kunskapsmässigt. En möjlig förklaring som lyftes fram är att dessa elever 

tycktes använda en teknik som är framgångsrik vid exempelvis skumläsning på Internet, men som inte 

ger studieframgång i ämnet: 



7 

 

 
Apparently, the dyad with higher familiarity with computers spent less time on the single elements 

for receptive use, which gave them little opportunity to elaborate on the information provided in these 

elements. The tendency towards shallow processing (browsing) contrasts with the balanced time 

allocation to elements for receptive and elements for productive use, which is displayed by the dyad 

with low familiarity with computers (Wecker, Kohnlet & Fischer, 2007, s. 141). 

 

Dessa resultat pekar på vikten av studieteknik, rutiner och en aktiv lärarroll. Att en elev är en kunnig 

datoranvändare kan inte ses som negativt i sig, men läraren bör vara uppmärksam på vilka strategier 

eleven använder i sitt lärande, även vid datorn, för att kunna inspirera till mer framgångsrika 

arbetssätt. Allt fler elever är datorkunniga, men behöver också lära sig hur it kan stödja deras eget 

lärande. 

 

Damsby (2008) har genomfört en kombinerad enkät- och intervjustudie med speciallärare och 

specialpedagoger kring elever med dyslexi som tidigare varit i kontakt med Skånes Kunskapscentrum 

för Elever med Dyslexi, SKED, för utprovningar av kompensatoriska hjälpmedel. Studien, som 

genomfördes ett år efter själva utprovningen, visade att över hälften av specialpedagogerna hade 

noterat att deras elever blivit mer positiva till skolarbetet efter att ha fått tillgång till verktygen. 

Eleverna upplevdes ha fått ökad självkänsla, blivit mer självständiga och aktiva. Vissa elever hade 

också blivit mer ansvarsfulla och deras motstånd mot skrivande hade upphört. Det fanns i materialet 

delade meningar om den exakta tidpunkten när verktygen bör sättas in, men stor enighet rådde om att 

det borde ske innan eleven börjar högstadiet. Bland äldre elever ansåg man att en personlig bärbar 

dator var att föredra eftersom tillgången på datorer var alltför begränsad på skolorna. 

 

Samtidigt som studier visar att alternativa verktyg och it i allmänhet kan vara till nytta för eleverna, 

tycks det vara så att dessa verktyg inte används i den omfattning som kunde förväntas. Att elever inte 

får tillräcklig tillgång till alternativa verktyg framgår med all tydlighet i Skolinspektionens (2011) 

kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och Skolverkets 

bedömning av allmän datoranvändning i skolan (Skolverket, 2009). Detta trots att många kommuner 

har banat väg för en ökad användning genom att organisera kommunövergripande stödverksamheter 

kring it och specialpedagogik, ofta kallade skoldatatek, samt genom att införskaffa kommunlicenser på 

exempelvis talsyntes- och stavningsprogram (SPSM, 2010). Kunskapen och viljan tycks alltså möta 

hinder på vägen mellan organisationsnivån och de verksamheter där styrdokumenten ska omsättas i 

praktisk handling. 

Styrdokumenten 
Nuvarande skollag och läroplaner betonar i högre utsträckning än tidigare styrdokument vikten av 

datoranvändning (Utbildningsdepartementet, 2010; Skolverket, 2011). Detta är inte förvånande med 

tanke på hur samhället och dess arbetsplatser fungerar. EU och OECD har lyft fram digital kompetens 

som en av de åtta nyckelkompetenser som alla elever behöver utrustas med i skolan (SKL, 2009). 

Kraven på digital kompetens är i dag höga inom många yrken. I de flesta av skolans ämnen ställs nu 

krav på att man ska behärska datorns möjligheter som skrivverktyg och som verktyg för 

informationssökning. Regeringen ställer samtidigt krav på de tre skolmyndigheterna i denna fråga: 

 
Regeringen kommer att ge Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i uppdrag att arbeta enligt följande delmål under 2011–2016: 

--- 

- Tillgången till och kännedomen om olika lärverktyg, som t.ex. anpassade läromedel och 

digitala lärverktyg ska öka. 

- Skolors och skolhuvudmäns kännedom om hur it-stöd ska utformas för att vara tillgängliga 

för alla ska öka. (Regeringskansliet, 2011, s. 25) 
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För att användning av it ska vara möjlig för till exempel elever i läs- och skrivsvårigheter kan 

alternativa verktyg behöva användas i undervisningen. Läroplanen föreskriver att det ligger på rektors 

ansvar att se till att det finns datorer och andra verktyg, och i kursplanerna ingår it-användning i flera 

ämnen (Skolverket, 2011). Exempelvis i ämnet svenska förväntas eleverna kunna skriva på dator i 

årskurs 3. I skollagen fastslås att grundskoleelever ”ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 

lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” (Utbildningsdepartementet, 2010, 10 Kap 10 §) . 

Skolinspektionen (2011) hävdar i sin granskning, utifrån dokumentstudier, intervjuer och 

observationer, att alternativa verktyg fortfarande används i begränsad omfattning och endast på ett 

fåtal skolor: 

 
Merparten av de granskade skolorna (16 av 21) behöver utveckla arbetet när det gäller möjligheterna 

att använda alternativa verktyg som en del i anpassningen av undervisningen i alla ämnen. Även om 

det finns tillgång till alternativa verktyg, används de inte alltid. I de flesta skolorna ser 

Skolinspektionen få exempel på att alternativa verktyg används i den ordinarie undervisningen 

(Skolinspektionen, 2011, s. 20). 

 

Trots att viljan finns hos politiker och skolmyndigheter att implementera it i skolan och att 

styrdokument och planer har upprättats för att förtydliga detta, innebär det inte automatiskt att ett 

sådant synsätt genomsyrar all verksamhet. Det tycks finnas en inkongruens mellan styrdokumentens 

intentioner och det sätt som implementeringen genomförs på skolorna och det förekommer att arbetet 

inte alls förändras trots att lärare är i princip är positiva till vad styrdokumenten säger. Tondeur, van 

Braak och Valcke (2007) har i en enkätstudie, som genomfördes i den flamländska delen av Belgien 

med 570 lärare på 53 grundskolor, upptäckt en sådan inkongruens. Studien visade att de medverkande 

lärarna i hög utsträckning, i motsats till styrdokumenten, värderade tekniska it-förmågor högre än 

sådana it-förmågor som stödjer lärprocesser samt sociala och etiska delar i undervisningen. Att kunna 

hantera datorn rent praktiskt sågs alltså som viktigare än att kunna använda datorn pedagogiskt i 

undervisningen. Dessutom konstaterades att it-planer behöver formuleras så att de överensstämmer 

med pedagogernas vardag. Övergripande formuleringar tycks vara svåra att omsätta i skolvardagen. 

Motstånd mot it-användning 
Dunkels (2007) har i sin doktorsavhandling om barns Internetvanor identifierat tre stadier som 

människor går igenom när nya tekniska verktyg introduceras, nämligen skepsis, tillvänjning och 

vardagsteknik. I det första stadiet är det experterna, eller de tekniskt intresserade som är insatta i 

ämnet. De använder tekniska termer, ofta engelska ord eller förkortningar vilket gör att mindre insatta 

personer utestängs från debatten och kan bli skeptiska till nymodigheterna. Sedan, i 

tillvänjningsstadiet, har majoriteten gått över till att bli användare. Gamla användarmönster från 

tidigare tekniker finns kvar tillsammans med vissa missuppfattningar, men många börjar se nya 

användningsmöjligheter. I denna fas finns också, ibland självutnämnda, experter som berättar för 

andra hur de ska göra. I den tredje fasen har verktygen blivit vardagsteknik och man tänker inte längre 

på dem som teknik. Användningen står i centrum och alla kan delta i diskussionen. I detta 

sammanhang bör det också betonas att en viss tröghet i systemet kan vara av godo. Dunkels (2009) 

beskriver detta fenomen vidare i en populärvetenskaplig bok: 

 
Om de tidiga skulle man kunna säga att de är smarta nog att ta in nya idéer men att de ofta är väldigt 

fokuserade på tekniken som sådan, kanske rent av teknikromantiker. De sena anammarna å sin sida 

tycker ofta att nymodigheter verkar onödiga och kan inte se ett kommande behov av dem. (---) De 

sena anammarna håller utvecklingen tillbaka en stund, vilket förmodligen är nödvändigt för att vi inte 

ska byta system eller infrastruktur så fort någon av de tidiga anammarna får för sig att det är bra. 

(Dunkels, 2009, s. 25). 

 

Enligt Damsby (2008) kan några orsaker till att verktygen inte används vara ”tidsbrist, lärarbyte, 

omotiverad elev eller elever som inte vill göra annorlunda än klasskompisar” (Damsby, 2008, s. 33). 
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Orsakerna kan också vara teknikrelaterade som ”övergången till tunna klienter, d.v.s. en central server 

i kommunen som styr vad som skall finnas på skolans datorer, har lett till att tekniken inte fungerar 

eller har blivit fördröjd” (Damsby, 2008, s. 33). Attityden till användning av verktyg för kompensation 

varierar enligt samma studie. Allt fler förstår behovet, men många menar att datoranvändningen inte 

får gå ut över den traditionella läs- och skrivträningen. Här kan dock nämnas att det också finns lärare 

som tar in datorn redan i den grundläggande läs- och skrivinlärningen, exempelvis i arbetssättet ”att 

skriva sig till läsning” som utvecklats i Norge utifrån amerikanska förebilder och som numera också 

används av svenska lärare (Trageton, 2005).  

 

I en belgisk enkätstudie relateras lärares användning av it i undervisningen till ålder, kön, datorvana 

samt kunskapssyn (Hermans, Tondeur, van Braak och Valcke, 2008). Studien visar att samtliga dessa 

faktorer påverkar it-användningen. Den avgörande faktorn är dock vilken syn läraren har på kunskap, 

undervisning och lärande: 

 
Though the reported classroom use of ICT can hardly be described as ‘innovative’ in nature, 

constructivist teacher beliefs were found to be a strong predictor of classroom use. In contrast, 

traditional teacher beliefs seem to have a negative impact on the integrated classroom use of 

computers (Hermans et al., 2008, s. 1506).  

 

Detta överensstämmer med Jonsson (2008) som menar att lärare som ser lärande som ett individuellt 

projekt har svårare att se positivt på verktygen. Även Damsby (2008) lyfter fram dessa lärares rädsla 

för att låta it-användningen gå ut över den traditionella läs- och skrivundervisningen. Den upplevda 

rädslan inför datorernas inträde i exempelvis läs- och skrivinlärningen skulle också kunna förklaras 

med lärarens oro för att förlora sin ställning i och med att den expertkompetens hon själv besitter 

minskar i värde. Hobfoll (1989) presenterar i sin Model of conservation of resources hur människan 

strävar efter att minska stress genom att motverka eller balansera olika förluster som orsakar stress. 

Modellen innebär i korta drag följande: Stress orsakas av en förlust av objekt, personliga förhållanden, 

personliga egenskaper eller energi, med andra ord sådant som människan sätter värde på att samla 

genom livet. Objekt kan i detta sammanhang vara exempelvis det egna hemmet som ger skydd och 

status. Personliga förhållanden kan vara en befattning eller ett äktenskap. De personliga egenskaperna 

anses påverka hur stresstålig en människa är. Energi är, enligt författaren, resurser som tid, pengar och 

kunskap. Om en lärare känner sig hotad av att de egna resurserna, exempelvis i form av kunskap kring 

läs- och skrivinlärning, inte längre är fullt gångbara på grund av krav på datoranvändning, kan detta 

orsaka stress. Enligt denna teori försöker då personen minimera nettoförlusten av resurser. Detta sker 

exempelvis genom att man väljer en kortsiktigt gångbar modell där man försöker nedvärdera datorns 

betydelse, eller en mer långsiktig där man tar till sig ny kunskap om hur datorn kan användas i 

undervisningen. Ett annat alternativ är att kompensera förlusten av resurser inom yrket genom att öka 

resurserna i privatlivet på olika sätt, exempelvis genom att skaffa sig en position inom en förening 

eller att vara duktig på en idrott. De som redan från början har sparsamt med resurser hamnar lätt i en 

så kallad förlustspiral. Dessa människor saknar initialt de möjligheter som resurser kan ge och tvingas 

prova strategier som medför höga kostnader för individen och som dessutom har liten chans att lyckas. 

 

I en enkätstudie kring användning av digitala lärverktyg hos 1207 holländska lärare såg Kreijns, 

Vermeulen, van Buuren och Acker (2011) ett klart samband mellan en känsla av egen 

användarkompetens, så kallad self-efficacy, och den attityd till användning som lärare uppvisade. 

Därför menar författarna att interventioner som syftar till att öka användningen av digitala lärverktyg 

bör inriktas på att öka lärarnas känsla av kompetens, exempelvis genom att förse dem med lämpliga 

träningsprogram där de får utveckla sin skicklighet. De insatser som kan frammana en positiv attityd 

till användning av verktyg skulle också kunna bidra till ökad användning. Lärare som såg att 

verktygen tillförde viktiga komponenter i elevernas lärande använde dem oftare än lärare som endast 

upplevde verktygen som något som krävde mer planeringstid. Kreijns et al. (2011) menar att man vid 

tillsättning av lärartjänster bör gynna sådana sökande som redan har kunskaper om it-användning. I sin 

fortsatta forskning kommer de att ytterligare undersöka de variabler som påverkar känslan av egen 

kompetens samt attityden till användning av digitala lärverktyg. 
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Enligt Skolverkets (2010) undersökning hade svenska elever i allmänhet gott självförtroende när det 

gällde den egna datoranvändningen. I en enkät- och intervjustudie kring implementering av 

kompensatoriska datorprogram i undervisningen för grundskoleelever med dyslexi lyfter Damsby 

(2008) den särskilt stora betydelse som attityden har, såväl hos lärare och skolledare som hos elev och 

föräldrar, för att elevernas användning av verktyg ska komma till stånd. Pedagogerna i studien ansåg 

sig visserligen behöva mer kunskap kring hantering av sådana verktyg, men tycktes ha god kunskap 

om vilka behov elever med dyslexi kan ha. De flesta av dem var positiva till kompensation av 

elevernas svårigheter men menade att en upplevd tidsbrist utgjorde ett hinder för att ta in verktygen i 

den egna undervisningen. 

 

Särskilt stöd kan ibland upplevas som stigmatiserande, men tecken finns på att datorbaserat stöd inte 

lika ofta uppfattas på ett sådant sätt av elever i behov av stöd. Hansson (2007) har i sitt examensarbete 

från specialpedagogprogrammet genomfört en kvalitativ intervjustudie med tio ungdomar i högstadie- 

och gymnasieåldern som använt alternativa verktyg under några års tid. Syftet var att undersöka om 

användningen har påverkat deras språk, lärande och skolsituation. Det förekom i studien elever som 

ansåg att datorn var ful eller som var rädda för att störa kamrater vid uppläsning med talsyntes, men 

det fanns också de som var positiva och såg att flera kamrater skulle ha behövt ett liknande stöd för att 

lyckas bättre i skolan. Majoriteten av de medverkande upplevde sig vara inkluderade och ansåg att de 

lyckades i sina studier med stöd av verktygen.  

Skolutveckling och implementering av it 
Anledningen till att man på olika nivåer inom skolsystemet ser it-användningen som viktig är att den 

anses kunna medföra en bättre lärsituation för elever, med högre måluppfyllelse och beredskap inför 

yrkeslivet som följd. Implementering av it är dock, som annan skolutveckling, en komplex process 

som behöver genomföras i flera steg. Inledningsvis krävs en genomtänkt, intresseskapande 

introduktion. Sedan behöver en faktisk it-användning ta vid, som stegvis intensifieras och förbättras. 

Först därefter kan man förvänta sig effekter på elevernas lärande (MSU, 2007). 

 

För att en skola ska bli framgångsrik när det gäller måluppfyllelse och för att skolutveckling ska 

komma till stånd är ledarskapet betydelsefullt. Forskning pekar på att rektors sätt att kommunicera 

med sin personal är en viktig faktor i detta sammanhang. Framgångsrika rektorer är medvetna ledare 

som finns bland pedagogerna för att diskutera och påverka deras yrkesroll (Ärlestig, 2008). De väntar 

inte på att bli kontaktade vid behov, utan styr inriktningen på de samtal som förs inom kollegiet. 

Sveriges kommuner och landsting betonar att rektor behöver ha det pedagogiska ledarskapet i fokus 

och arbeta tydligt med läroplanens mål (SKL, 2009). Samtidigt behöver personer på förvaltnings- och 

politikernivå vara aktivt ansvarstagande i att skapa förutsättningar för sina rektorer. På pedagognivå är 

det eftersträvansvärt att man låter enskilda lärare få pröva nya arbetssätt och samtidigt främjar 

samarbete i nätverk och liknande för att de ska kunna ha ett utvecklande kunskapsutbyte kollegor 

emellan. På elevnivå betonas i rapporten höga krav och förväntningar som en framgångsfaktor. 

Personalens inställning behöver vara att alla elever kan lyckas. Rutiner krävs också för att fånga upp 

elever i behov av stöd och se till att de får adekvat stöd, i första hand i klassrummet (SKL, 2009).  

 

Förutom elevens måluppfyllelse i form av betyg och testresultat finns andra faktorer som bör vägas in 

i diskussionen kring skolutveckling, exempelvis självförtroende, självständighet och etiska värden. I 

sin analys av skolan som lärande organisation ser Coppetiers (2005) att politiker och andra ansvariga 

ofta har missat sådana mjuka värden och därmed har förbisett komplexiteten hos skolan som 

organisation. Han beskriver att skolutveckling i komplexa organisationer inte bör ses som något linjärt 

med en början och ett slut, utan som fortlöpande förändringsprocesser med ständig återkoppling. Ingen 

vet i dag vad framtiden kommer att kräva. En ledare ska inte endast kontrollera sin organisation utan 

vara mer av en inspiratör och samtalspartner till sina anställda. Själva planeringsarbetet bör ses som en 

del av lärandet i organisationen. ”If there is too much stability change is unlikely. It will need a certain 

amount of randomness” (Coppetiers, 2005, s. 133). Om en skola är en lärande organisation är 

pedagogerna bra på att lära tillsammans och kulturen präglas av samarbete, ömsesidig uppriktig 
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feedback, informellt utbyte av idéer och material, respekt för olika idéer samt en benägenhet att våga 

ta risker. En sådan skola har eleven i centrum och personalen delar med sig av framgångar och 

svårigheter som uppstår i arbetet. Bland mycket annat menar Coppieters (2005) att det krävs 

tillräckliga resurser i form av bland annat facklitteratur, tillgång till datorer och teknisk support.  

 

Enligt en enkätstudie av Tondeur et al. (2007) saknades en sådan fungerande kommunikation mellan 

rektorer och lärare i belgiska Flandern kring implementering av it i undervisningen. Lärarnas 

delaktighet i implementeringsarbetet var med andra ord liten. En framkomlig väg vore enligt 

författarna ”the development of a school-based ICT plan that translates nationally defined ICT-

competencies in terms of school-based operational objectives” (Tondeur et al. 2007, s. 974). It-planer 

behöver alltså vara mer konkreta och ligga närmare pedagogens vardagsarbete än vad som ofta är 

fallet med styrdokument. Detta skulle kunna bjuda in lärarna i samtalet och göra dem mer delaktiga. 

 

Brist på tid är ett vanligt hinder för utveckling. I en kunskapsöversikt och metodbok om lärande 

organisationer skriver Senge et al. (1999) att ”without enough time to spend on regular practice of 

conversational or systems thinking skills, profound change cannot occur, even if there is strong 

interest” (s. 67). Deras tolkning är dock att det stora problemet inte är tidsbristen i sig, utan bristen på 

flexibilitet när det gäller tiden. Om det inte finns utrymme i kalendrarna så att personer på olika nivåer 

i systemet känner att de har tid för att reflektera och tänka nytt, kan framstegen utebli. Risken finns då 

att även den tid som faktiskt avsätts blir ineffektiv, bland annat av den anledningen att även de som är 

positivt inställda inte lyckas hitta gemensamma tider för samarbete. Personer kan också redan 

inledningsvis få en negativ attityd till förändringen om de upplever akut tidsbrist. Om de däremot 

känner en flexibilitet när det gäller tiden, är chansen större att utveckling kommer till stånd och att 

tidsanvändningen blir mer effektiv. ”They stop wasting time previously consumed by their 

ineffectiveness” (Senge et al., 1999, s. 69-70).  

 

Hallberg (2009) har i en studie på magisternivå intervjuat fyra vuxna kvinnor med diagnosen ADHD 

kring hur tekniska hjälpmedel, främst mobiltelefoner, kan underlätta i skolarbete och vardag. Hennes 

slutsatser när det gäller implementering av verktyg är att användarnas delaktighet i processen är 

mycket viktig samt att man som pedagog behöver ha kunskap inom området och vara lyhörd för vilket 

stöd som kan behövas i olika situationer: 

 
En person kan behöva stöd för att ta till vara de möjligheter mobiltelefonen erbjuder som hjälpmedel. 

När hjälp skall ges måste användaren få vara tongivande och stödpersoner rådgivande, stödjande och 

även pådrivande när det behövs, men aldrig fördömande. Detta gör att det krävs såväl lyhördhet som 

yrkeskunnande av en person som skall hjälpa. Hjälpen kan behövas i något eller alla steg från 

problemidentifiering och införskaffande till införande, fortlöpande uppföljning och utvärdering av 

hjälpmedelsanvändningen. Stödet kan behöva vara av så väl strukturell och habiliterande art, som av 

teknisk natur för att hjälpmedelsanvändningen skall bli så bra som är möjligt (Hallberg, 2009, s. 66). 

 

Lidström (2011) undersökte i sin doktorsavhandling, genom observation och intervjuer, hur 20 elever 

med rörelsehinder tog till sig de hjälpmedel de hade fått förskrivna från Landstinget. Samtliga elever 

gick i vanlig klass, majoriteten inom grundskolan och några inom gymnasieskolan. Studien visar att 

eleverna ofta valde bort de hjälpmedel som kunde påverka deras kamratrelationer och den egna 

identiteten på ett negativt sätt. Detta trots att samma elever var flitiga datoranvändare på fritiden. Dock 

fanns det hjälpmedel (Assistive Technology Devices) de egentligen hade tillgång till, men inte fick 

möjlighet att använda så ofta de själva ville: 

 
ICT for reading and writing, such as computers, computer-based ATDs and daisy-players, were one 

type of ATDs the children wanted to use more than they actually did. The children’s explanations as 

to why these ATDs were not used to the extent they wanted were, among others, that the ATDs were 

not accessible when needed and were not included in the teaching and learning activities, they were 

broken and the school did not have routines for servicing them (Lidström, 2011, s. 32). 
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Den gemensamma nämnaren för de verktyg som eleverna direkt hade tagit till sig och ville använda 

var att eleverna i dessa såg en omedelbar nytta, medan de verktyg som kunde ge effekt på längre sikt 

var svårare att ta till sig. De verktyg som eleverna anammade var de som gav självständighet och 

främjade läs- och skrivmöjligheter, kommunikation och mobilitet. Vad som var avgörande var 

elevernas egen upplevelse av dessa fördelar och inte sådan information som de hade fått från vuxna 

(Lidström, 2011). Detta pekar, i enlighet med Hallberg (2009) på vikten av att eleverna får vara 

delaktiga i implementeringsprocessen, speciellt när det gäller kompensatoriska hjälpmedel för enskilda 

elever. 

 

Stödet bör inte sättas in för sent, om man ska reducera elevernas misslyckande, enligt pedagoger som 

intervjuats i en studie om implementering av kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi 

(Damsby, 2008). Deras uppfattning är att de alternativa verktygen bör introduceras så tidigt som 

möjligt och helst innan eleven kommer till högstadiet. I en tidigare studie lät Damsby (2007) 

specialpedagoger genomföra och dokumentera implementeringen av ett antal hjälpmedel för 24 elever 

i grundskolans årskurs 4 till gymnasiets årskurs 1. Dokumentationen bestod av loggböcker och 

enkätsvar och dessa låg till grund för analysen. Studien visade att det kunde ta upp till ett års träning 

för en elev i de lägre årskurserna att förstå vinsten med verktygen. Den tid det tog att lära sig 

verktygen tycktes vara svårare att prioritera för gymnasieeleverna, då träningen kolliderade med annat 

lärande. Elevens möjlighet att lyckas med hjälpmedlen tycktes tjäna på att redan innan vara en van 

datoranvändare. De olika programmen bör introduceras i lugn takt, gärna ett i taget (Damsby, 2007). 

Implementering tar alltså tid och det kan finnas anledning att inte ge upp för tidigt trots att de 

omedelbara resultaten uteblir. 

 

Jag vill avsluta detta kapitel med att lyfta några slutsatser från utvärderingar av genomförda 

skolutvecklingsprojekt. Ett av projekten tycks i stort sett ha uppnått det önskade resultatet. De andra 

två har inte lyckats fullt ut, men har inspirerat till hypoteser kring vad som kan krävas för att liknande 

projekt ska lyckas bättre i framtiden. Falkenbergs kommuns en-till-en-satsning lyfts av Tallvid (2010) 

som ett gott exempel på skolutveckling. En-till-en innebär att alla deltagande elever har fått tillgång 

till egna bärbara datorer att använda i skolarbetet. Framgångsfaktorerna har, enligt rapporten, varit 

bred förankring, genomtänkt förvaltning, stor frihet och ämnesanknuten fortbildning. Man tycks ha 

undvikit en vanlig nackdel med att arbeta i projektform, det vill säga att verksamheten upphör när 

projekttiden är slut. Det har också funnits tydliga krav på utveckling genom hela organisationen. Att 

alla elever har haft personliga datorer har även gynnat elever i behov av stöd, som alltid har haft 

tillgång till sina alternativa verktyg (Tallvid & Hallerström, 2009). 

 

Två norska skolutvecklingsprojekt har utvärderats av Blossing och Ertesvåg (2011) med fokus på om 

skolorna har haft ett individuellt eller socialt perspektiv på lärande organisationer och skolutveckling. 

Studien visar att skolutvecklingsprocessen kan avstanna på grund av en individfokuserad syn på 

lärande, något som enligt författarna inte är ovanligt inom skolans område. Den enskilde läraren har 

ofta satts i centrum för skolutvecklingen. En av fallgroparna i de undersökta projekten rörde villkoren 

för deltagande. När deltagandet var frivilligt valde inte alla att delta och skolan utvecklades därmed 

inte till den lärande organisation som hade eftersträvats. Detsamma gällde om deltagandet var 

obligatoriskt, men alla inte var införstådda i syftet. Engagemanget avklingade lättare då det saknades 

ett gemensamt behov av utveckling, kollektiv planering och ett tydligt ledarskap i 

implementeringsarbetet. Även var utvecklingsarbetet förväntades äga rum var av vikt för resultatet. 

Inte sällan separerades utvecklingsarbetet från den miljö där utvecklingen skulle ske. Idéer 

behandlades dessutom ofta som produkter, vilket inte ledde till utveckling: 

 
Where an individual learning belief prevails, the hunt for the single, magnificent improvement idea 

can appear overwhelming. In this kind of school organisation, improvement ideas appear as 

qualitatively different products that could be considered, valued and “bought” by individuals after 

which they will be incorporated into the individual’s brain and carried along with other ideas of a 

similar nature. When such an improvement does not work, it will be rejected and the hunt for a new 

idea begins (Blossing & Ertesvåg, 2011, s. 167). 
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Som en möjlig lösning på dessa problem presenterar författarna en hypotes kring ett socialt perspektiv 

på lärande. Ett sådant perspektiv innebär att all personal är delaktig och får formulera ett gemensamt 

behov av skolutveckling. Utvecklingen sker ute i kärnverksamheten, exempelvis i form av 

kollegahandledning utifrån observationer i klassrummet eller utifrån lärares egna beskrivningar av de 

dilemman de har upplevt i sitt arbete. Denna typ av skolutveckling kan inte detaljplaneras eller drivas 

som de tidigare nämnda modellerna. Som ledare måste man i stället skapa förutsättningar för att 

utveckling blir möjlig. Här krävs, enligt Blossing och Ertesvåg (2011), ett ledarskap för socialt lärande 

som sträcker sig bortom det individuella synsättet och den direkt observerbara situationen. När ett 

sådant ledarskap saknas, uppstår gärna dilemman i och med att lärares individuella behov och viljor 

skiljer sig från organisationens övergripande behov. Att se lärande som en social process kräver ett 

systemteoretiskt och organisatoriskt perspektiv snarare än ett individuellt. Lärarna som kollektiv 

behöver ges möjlighet att träffas och i diskussioner komma fram till var fokus för förbättringarna bör 

ligga. När ett individuellt synsätt råder, bör ledningen vara uppmärksam på detta och utmana det: 

 
Organisations, such as school, must be seen as complex and dynamic, where an intervention should 

be understood in the context of a larger interrelationship instead of just one more activity in a linear 

chain of causes and effects (Blossing & Ertesvåg, 2011, s. 168). 

 

I stället krävs, med ett socialt perspektiv, att man har en holistisk syn, arbetar på olika nivåer inom 

systemet och ser det kollektiva lärandet som ett villkor för att förbättringar inom skolan ska komma till 

stånd. 

Sammanfattning av bakgrund 
I denna bakgrund har redogjorts för centrala begrepp som alternativa verktyg och kompensatoriska 

hjälpmedel. Skolmyndigheterna använder i allmänhet begreppet alternativa verktyg, som anses betona 

en tillgänglig skolmiljö och peka på skolans ansvar. Ansvaret för individuella hjälpmedel har 

traditionellt legat hos Landstinget. Dessutom har lyfts fram hur kommuner kan organisera sitt arbete 

kring it och specialpedagogik genom att driva skoldatatek och tillhandahålla kommunlicenser på vissa 

alternativa verktyg.  

 

Teorier har presenterats, exempelvis kring hur verktygen i ett sociokulturellt perspektiv kan ses som 

kunskapsbärare mellan generationer och som något som för kunskapsutvecklingen framåt. I motsats 

till ett sådant perspektiv, kan verktygen också upplevas som fusk och något som helst ska undvikas om 

eleven inte har en diagnostiserad funktionsnedsättning. Därutöver har ett antal studier kring it i 

undervisningen refererats, varav de flesta pekar på att it kan medföra positiva effekter för de flesta 

elever och i synnerhet för elever med funktionsnedsättning. It i undervisningen kan också ha en 

utjämnande effekt då fördelarna visat sig vara störst för elever från mindre goda sociokulturella 

förhållanden. I en stor metastudie har uttryckts att det inte längre är relevant att studera skillnader 

mellan miljöer med och utan it. På EU-nivå lyfts den digitala kompetensen som en av de 

nyckelkompetenser som alla behöver ha med sig i studier och arbetsliv. I skollag och läroplaner finns 

också en tydlig vilja från styrande politiker att it-kompetensen ska vara hög bland skolpersonal och 

elever.  

 

Skolinspektionen har i samband med sina granskningar konstaterat att det finns brister i stödet till 

elever i läs- och skrivsvårigheter bland annat när det gäller att erbjuda och använda alternativa verktyg 

i klassrummet. Studier visar att det finns ett visst motstånd mot att använda it och alternativa verktyg i 

undervisningen, trots att datorn kan ha positiva effekter på elevernas lärande. Ett par orsaker som har 

identifierats är lärarnas upplevda tidsbrist och en rädsla för att förändra undervisningen. Det tycks 

finnas ett samband mellan den egna känslan av användarkompetens och den attityd som man uppvisar 

gentemot it. Motstånd kan också orsakas av stress som uppstår i samband med förändringar. Även den 

erfarna och kompetenta läraren riskerar att förlora resurser som hon tidigare har samlat på sig och kan 

hamna i en förlustspiral om hon pressas till att använda teknik hon inte behärskar. Lärares 

kunskapssyn har visat sig ha påverkan på om och hur datorer används i undervisningen. En 
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konstruktivistisk syn på kunskap sägs underlätta användning i klassrummet, medan en mer traditionell 

kunskapssyn kan bli ett hinder. Forskning visar vidare att lärare som ser lärande som ett individuellt 

projekt kan ha svårt att se positivt på alternativa verktyg samt kan vara tveksamma till att ta in datorn i 

den läs- och skrivundervisningen. 

 

Även elevers attityder kan motverka användningen av alternativa verktyg, exempelvis om elever är 

omotiverade för skolarbete eller inte vill avvika från sina kamrater. Särskilt stöd kan upplevas som 

stigmatiserande. En studie visar dock att datorbaserat stöd kan göra det i mindre grad än traditionell 

specialundervisning och i stället kan resultera i ökad känsla av delaktighet. På elevnivå är det lättare 

att ta till sig verktyg som ger nytta redan på kort sikt och främjar läs- och skrivmöjligheter, 

kommunikation och mobilitet, det vill säga de förmågor som gör att man känner sig delaktig i klassens 

arbete. It-stödet bör dock sättas in tidigt, helst före högstadiet, och programmen bör introduceras i lugn 

takt, gärna ett i taget. Det är viktigt att implementeringen får ta tid. 

 

Forskning inom skolutveckling och implementering lyfter vikten av en delaktig rektor som aktivt 

diskuterar och påverkar lärarnas yrkesroll. Skolutveckling bör ses som en fortlöpande 

samverkansprocess där planering och lärande bildar en helhet. Utöver betyg och liknande är det viktigt 

att väga in även mjuka faktorer i denna process. De it-planer som upprättas bör ligga nära pedagogens 

verklighet, då övergripande strategier har en tendens att bli oprecisa och svåra att använda sig av i 

vardagen. När det gäller implementering på skol- eller kommunnivå visar forskning att bred 

förankring, stor frihet och ämnesanknuten fortbildning kan vara framgångsfaktorer. All personal 

behöver vara delaktig i arbetet med att identifiera skolutvecklingsbehovet. Utvecklingsarbetet bör 

vidare ske kollektivt, på flera nivåer, i det vardagliga arbetet.  

 

Bakgrundskapitlet visar, som jag ser det, att it kan ha positiva effekter på lärandet för alla elever och 

att alternativa verktyg kan vara en förutsättning för att elever i exempelvis läs- och skrivsvårigheter 

ska få en tillgänglig skolsituation som möjliggör delaktighet. Verktygen har blivit alltmer tillgängliga 

och användbara och många kommuner har också organiserat möjligheter till spridning, bland annat 

genom skoldatatek. Samtidigt visar granskningar att verktygen inte används fullt ut i skolan. 

Ansvariga för skolan kan behöva fundera vidare kring implementering av it i samband skolutveckling. 

I föreliggande studie har jag för avsikt att undersöka hur undervisande lärare talar om allt detta i 

förhållande till den egna praktiken. 
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Metod 

En kvalitativ studie 
För att få ta del av pedagogers upplevelser och uppfattningar om fenomenet it och alternativa verktyg i 

klassrummet, har jag genomfört en kvalitativ studie med inspiration från fenomenologisk hermeneutik. 

En definition på begreppet hermeneutik är ”läran om tolkning”, medan fenomenologi kan beskrivas 

som ”läran om det som visar sig för medvetandet” (NE, 2011).  

 

Den moderna fenomenologin grundlades av Edmund Husserl vid 1900-talets början (Bengtsson, 

2001). Han tänkte sig att vi människor, när vi ser eller tänker på ett fenomen, utvidgar vår upplevelse 

av detta utöver det vi faktiskt ser i stunden. Vi lägger också in tidigare erfarenheter och tankar om 

föremålet och liknande fenomen samt därmed de förväntningar vi har på fenomenet. De fenomen som 

undersöks inom fenomenologisk forskning kan vara såväl känslor som konkreta föremål (Hartman, 

2004). Husserl menade att man behöver ”gå tillbaka till sakerna själva” (Husserl 1901 i Bengtsson, 

2005, s. 11) och vara följsam mot dessa i stället för att förlita sig på färdiga metoder eller regler som 

på förhand kan reducera den mångfald som finns inneboende i de fenomen som studeras. Livsvärlden 

är ett begrepp som Husserl använde för att beteckna en förvetenskaplig och förreflexiv värld som alltid 

finns där som bakgrund till allt som sker under hela livet. Livsvärlden kan beskrivas som ”en social 

värld med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet, traderat från människa till 

människa” (Bengtsson, 2005, s. 18). Dessa föremål har såväl fysiska som psykiska egenskaper och hör 

samman i en helhet. 

 

Martin Heidegger utvecklade livsvärldsbegreppet och benämnde det ”vara-i-världen” (Ödman, 2007, 

s. 25). Detta är en värld som inte går att ställa sig utanför. Den ses som en helhet där fenomen syns och 

fylls med mening. Sakerna framträder som något som används till något, det vill säga som don eller 

tyg, och som i sin tur hör samman sinsemellan på olika sätt. För att förstå ett nytt, obekant verktyg 

räcker det inte med att mäta eller titta på det. Man behöver använda det. En forskare kan med detta 

synsätt inte vara enbart åskådare, utan finns med som en del i den värld som undersöks. Tolkningen 

sker utifrån den förståelse man redan har. Ingen tolkning kan därmed bli helt objektiv, utan kan ses 

som att lyfta fram det som redan är bekant och att bearbeta det språkligt (Ödman, 2007).  

 

Maurice Merleau-Ponty valde i stället livsvärldsbegreppet ”vara-till-världen” (Bengtsson, 2005, s. 23). 

Liksom Heidegger menade han att det är omöjligt att stå utanför den värld som undersöks, men att 

världen inte endast består av don och tyg. Han såg ingen motsättning mellan kropp och medvetande 

utan förenar dessa i begreppet ”levd kropp”. Subjektet, man själv, är aldrig ett objekt då den levda 

kroppen alltid är subjekt för det som upplevs, ett socialt subjekt, en förutsättning för att objekten kan 

ses ur olika perspektiv. En förändring hos kroppen blir samtidigt förändring av världen. Tingen ses 

som ting så länge de inte är införlivade med kroppen och användning av instrument utvidgar världen 

(Bengtsson, 2001; 2005). Med ett nutida språkbruk skulle man kunna se datorn och alternativa verktyg 

som en sådan förlängning av kroppen som gör nya delar av livsvärlden tillgängliga.  

 

Hans-Georg Gadamer lyfte, enligt Ödman (2007), vikten av en dialektik gentemot det som studeras i 

stället för färdiga metoder som han menade endast kunde avslöja de sanningar som metoderna bygger 

på. Det kan ses som att det är viktigt att vara lyhörd gentemot det man undersöker och anstränga sig 

för att tolka det empiriska materialet på dess egna villkor. Om det redan på förhand är bestämt vad 

man ska söka efter och hur det ska bearbetas, kan viktiga delar förbises. I stället bör man låta det som 

framträder få visa vilka frågor som är viktiga att ställa och vilka teorier som är lämpliga. Gadamer 

eftersträvade en horisontsammansmältning, det vill säga ett läge där vår egen förståelse och 

undersökningsobjektets livsvärld smälter samman i en tillfällig sanning (Hartman, 2004). För honom 

var språket själva förutsättningen för att vi över huvud taget kunde ha en värld, eftersom det är i 

språket som världen visar sig. Språket finns dessutom kvar och tar oss bortom här- och nusituationen, 
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både framåt och bakåt i tiden (Ödman, 2007). I denna studie är det just pedagogers språk kring it och 

alternativa verktyg som undersöks, det vill säga de tolkningar som informanterna själva använder för 

att förstå sin omvärld. Trots att antalet informanter i studien inte är så stort, går det att se resultatet 

som giltigt även utöver den grupp som studeras och i förlängningen skulle resultat från flera liknande 

studier kunna sammanföras (Hartman, 2004).  

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp i denna typ av forskning när det gäller tolkningen av 

det empiriska materialet. Den kan sägas vara ett ”växelspel mellan förförståelse och erfarenhet” 

(Thurén, 1991, s. 60). Cirkeln betecknar pendlingen mellan del och helhet i tolkningsförfarandet och 

kontexten är viktig för tolkningen av delarna. Människans förförståelse är avgörande för vilket 

perspektiv som väljs. Förförståelse, förståelse och även intentionalitet är delar i cirkeln. Människan har 

en avsikt med sitt handlande och väljer ständigt bland många möjliga alternativ. Den hermeneutiska 

spiralen är ett annat sätt att beteckna en sådan process, eftersom tolkningen aldrig återkommer till 

ursprungsläget. I stället utvecklas ständigt en ny förförståelse som leder till en ny tolkning och så 

vidare. Det är i detta sammanhang viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse för att inte låta 

den styra tolkningsprocessen mer än nödvändigt. Forskaren försöker här att sätta sin egen förförståelse 

inom parentes. Hermeneutiken kan ses som ett förhållningssätt snarare än som en egentlig metod 

(Hautaniemi, 2004).  

 

Eftersom jag själv arbetar med frågor kring it och alternativa verktyg har jag fått vara extra 

uppmärksam på min egen förförståelse så att det inte bara är den som reflekteras i tolkningsprocessen. 

Därför försöker jag sätta min egen förförståelse och intentionalitet som specialpedagog, bland annat 

kring vad styrdokumenten säger och de frågor jag till vardags driver i mitt arbete, inom parentes och i 

stället lyssna förutsättningslöst till informanternas berättelser, som om området vore obekant för mig . 

”Mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet råder ett dialektiskt samspel” (Ödman, 2007, s. 

103). Samtidigt har jag använt mig av mina erfarenheter av hur det kan vara att vara klasslärare för att 

min horisont i möjligaste mån ska sammansmälta med informanternas (Hartman, 2004). I 

gruppdiskussionerna ställer jag vid behov följdfrågor för att få djupare insikt i det område som 

undersöks. I de transkriberade texterna kan jag gå tillbaka och läsa längre stycken för att se hur delarna 

förhåller sig till helheten, det vill säga ”kontextualisering och de-kontextualisering” (Ödman, 2007, s. 

99). Ett kort citat taget ur sitt sammanhang kan annars lätt övertolkas eller misstolkas. Därmed 

upplever jag mig komma närmare informanternas livsvärld. 

Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur urvalet av informanter och insamling av empiriskt material har gått till. För 

att närma mig syftet, det vill säga att få veta hur man bland undervisande pedagoger talar om 

fenomenet alternativa verktyg, valde jag att träffa fokusgrupper bestående av redan existerande 

arbetslag för att delta i deras samtal. Dessa samtal utgör studiens empiriska material.  

 

Inledningsvis tog jag kontakt med ansvarig personal på skoldatateken i tre kommuner för att genom 

dem få rekommendationer om lämpliga skolor. Dessa tre kommuner hade organiserat sina skoldatatek 

på olika sätt, men det gemensamma var att personalen hade flerårig erfarenhet av att bedriva 

skoldatatek. Jag beskrev att jag ville träffa arbetslag som använde alternativa verktyg i sin 

undervisning. Fyra arbetslag svarade från de tre kommunerna. Ett femte arbetslag i en angränsande 

kommun, som hade fått information via informella kanaler, hörde också av sig och ville delta. Ett e-

postmeddelande skickades ut till arbetslagen med information om studien. Ett arbetslag föll bort på 

grund av att de inte fick till en tid under våren då de kunde träffa mig. Slutligen återstod alltså fyra 

arbetslag från fyra olika skolor i tre kommuner. I flertalet arbetslag föll någon person bort på grund av 

sjukdom, skolutflykt med klassen eller liknande.  
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Deltagande skolor och arbetslag 

De tre kommunerna är av olika storlek och har ungefär 200 000 invånare (skola A och B nedan), 40 

000 invånare (skola C) respektive 20 000 invånare (skola D). Skolorna är alla relativt små. Resultaten i 

denna studie kommer att redovisas så att ingen skola eller person kan identifieras, men jag vill ändå ge 

en bild av vilken typ av skolor och arbetslag som ingår. 

 

Skola A har under läsåret drygt 550 elever fördelade på årskurserna F-5. Lärartätheten är strax över 7 

heltidstjänster per 100 elever, varav cirka 5,5 har pedagogisk högskoleexamen (enligt Skolverkets 

statistik). Arbetslaget från denna skola är det minsta och består av två lärare med specialfunktioner 

som inte har egna klasser. 

 

Skola B har drygt 150 elever fördelade på årskurserna F-5. Lärartätheten är drygt 8 heltidstjänster per 

100 elever, varav cirka 7,5 har pedagogisk högskoleutbildning. Det deltagande arbetslaget består av 

sju personer som arbetar med de yngre eleverna. Samtliga är grundskollärare, varav en även arbetar 

med stödundervisning i hela arbetslaget. 

 

Skola C har drygt 300 elever fördelade på årskurserna F-5. Lärartätheten är cirka 6,5 heltidstjänster per 

100 elever, varav alla har pedagogisk högskoleexamen. Det deltagande arbetslaget består av två lärare 

i de yngre årskurserna, två elevassistenter samt en barnskötare. 

 

Skola D har drygt 500 elever fördelade på årskurserna F-9. Lärartätheten är drygt 8 heltidstjänster per 

100 elever, varav knappt 7 har pedagogisk högskoleexamen. Arbetslaget består av fyra ämneslärare 

samt en elevassistent i de senare årskurserna. En av ämneslärarna har också en specialfunktion. 

 

I studien ingår alltså fyra arbetslag med sammanlagt 19 personer som arbetar inom den kommunala 

grundskolan i tre kommuner. Dessa kommuner har centrala stödteam och skoldatatek. Ingen av de 

deltagande skolorna har hög andel elever från socioekonomiskt mindre gynnsamma förhållanden. 

Fokusgrupper 

Min uppfattning är att det kan vara svårt att i en intervju med en lärare komma nära det vardagliga 

samtalet som pågår i skolans personalrum och mötesrum. Genom att träffa hela arbetslag såg jag en 

utökad möjlighet att närma mig hur man på skolan samtalar om fenomenet alternativa verktyg. På 

detta sätt bedömde jag att jag på ett helt annat sätt kunde få kliva in i den rådande skolkulturen och de 

diskussioner som redan var påbörjade. Min egen roll blev mindre styrande än i intervjuer med enskilda 

personer. Dessutom blev ”svaren” inte låsta till de åsikter en lärare hade när hon kom in i rummet, 

utan möjligheten fanns hela tiden att utveckla sin kunskap inom området och ändra åsikt utifrån vad 

andra hade sagt. I stället för att vara intervjuare agerade jag vid behov samtalsledare eller moderator. 

Grupperna fick till stor del styra samtalet, men jag hade en intervjuguide som stöd, med olika aspekter 

som jag kunde introducera om de inte kom in naturligt i samtalet (Bilaga 1). Fokusgrupper som metod 

kan användas dels för att studera innehållet det som sägs och dels interaktionen i gruppen (Wibeck, 

2010). I denna studie är det innehållet i samtalen som fokuseras.  

 

Inledningsvis presenterade sig moderator och gruppdeltagare för varandra och studiens syfte lades 

fram. Det betonades att allas röster var viktiga och att det inte fanns några rätta eller felaktiga åsikter i 

sammanhanget. I de första två fokusgrupperna erbjöds också möjligheten att anonymt göra ett 

skriftligt tillägg till diskussionen, men detta upplevdes av båda grupperna som överflödigt och 

momentet togs därför bort i de återstående fokusgrupperna. Samtliga informanter lämnade 

kontaktuppgifter och de flesta markerade att de kunde tänka sig fortsatt medverkan vid behov, något 

som dock inte blev nödvändigt inom ramen för denna studie. Krueger och Casey (2009) samt Wibeck 

(2010) har varit inspirationskällor till att använda just fokusgrupper som insamlingsmetod. 

 

Gruppsamtalen genomfördes på deltagarnas hemmaplan, i konferens- eller samtalsrum på respektive 

skola. Anledningen till detta var att informanterna skulle kunna känna sig trygga i miljön och därmed i 

möjligaste mån samtala på ett liknande sätt som man gör i vanliga fall. Det var också lättare att hitta 
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tider för att träffa arbetslagen när mötena genomfördes på deras arbetsplatser. Träffarna genomfördes 

på undervisningsfri tid, i flertalet fall på arbetslagets ordinarie konferenstid, ungefär en timme per 

fokusgrupp. Den färdiga uppsatsen kommer att skickas till alla informanter och jag kan också komma 

till de fyra skolorna för att redogöra för studiens resultat om arbetslagen så önskar.  

Analys 
Inom en livsvärldsfenomenologisk ansats betonas att ”det empiriska materialet bör få komma till 

uttryck på sina egna villkor inom ramarna för den fråga som det vill vara ett svar på” (Bengtsson, 

2005, s. 53). Jag inledde tolkningsarbetet med att läsa det transkriberade materialet ett flertal gånger, 

för att få en känsla av vad det hade att säga. Under läsningens gång strök jag under och noterade i 

marginalen de tankar och känslor som jag fick. I nästa skede förde jag in alla kommentarer i ett separat 

dokument för varje intervju. Ett par exempel på sådana kommentarer är ”kunniga föräldrar som driver 

på – då säger man inte nej” och ”för stort utbud – missar de viktigaste”. Kommentarerna var endast till 

för mitt minne och utgjordes därför inte av kompletta meningar. 

 

För att kunna sortera i materialet valde jag att skriva ner kommentarerna på post-it-lappar som sedan 

kunde grupperas på olika sätt. På lapparna skrev jag också en markering om vilket arbetslag 

kommentaren gällde, så att det skulle vara lätt att hitta tillbaka till de fullständiga sammanhangen i det 

empiriska materialet.  

 

Vid en sortering framträdde vissa kategorier, exempelvis ”Behov” och ”Effekter”. Dessa kategorier 

byggde jag sedan vidare på genom att plocka ut citat ur det empiriska materialet som illustrerar mina 

tolkningar. Många av dessa citat finns med i resultatdelen för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 

uppfattning om huruvida tolkningarna är rimliga. Alla citat i denna uppsats som inte är markerade med 

referens är hämtade från de fyra fokusgruppernas arbetslagsdiskussioner. Citaten är avidentifierade 

och verkliga namn är utbytta. Det kan tilläggas att kategorierna fick omarbetas flera gånger då en ny 

läsning av helheten fick mig att tänka om. Till att börja med hade jag exempelvis separerat 

framgångsfaktorer och hinder, vilket vid ny läsning visade sig vara två sidor av samma mynt. 

Resultatet fick alltså omstruktureras. Även under själva skrivarbetet har nya tolkningar tillkommit och 

andra har uteslutits. Slutligen valde jag att gruppera resultatet utifrån studiens frågeställningar, för att 

underlätta för en tänkt läsare. 

 

Under själva tolkningsarbetet har jag ansträngt mig för att sätta min egen förförståelse inom parentes, 

för att inte låta den styra mer än nödvändigt. Den tidigare nämnda hermeneutiska cirkeln, eller snarare 

spiralen, har utgjort inspiration för mitt tolkningsarbete. Delar har analyserats och till viss del plockats 

ur sitt sammanhang, men jag har pendlat mellan dessa delar och den helhet de kommit ifrån för att i 

möjligaste mån undvika misstolkningar. Jag är också medveten om att informanternas utsagor i sig 

utgör tolkningar.  

Etiska aspekter 
De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning innehåller fyra grundkrav, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga krav har beaktats i 

genomförandet av denna studie. 

 

Informationskravet kan anses vara uppfyllt då deltagaren både i förväg och i samband med mötet har 

fått information om sin egen uppgift i studien. Deltagandet har varit frivilligt. I och med att 

informanterna har deltagit och lämnat kontaktuppgifter har samtyckeskravet uppfyllts. Var och en har 

också haft möjlighet att avbryta sin medverkan. Inga beroendeförhållanden mellan forskare och 

undersökningsdeltagare har förelegat. Det har heller inte förekommit något tryck på medverkan från 

skolornas rektorer, då all kontakt har skett direkt med representanter från respektive arbetslag. När det 
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gäller konfidentialitetskravet är det viktigt att enskilda deltagare inte kan identifieras av utomstående, 

speciellt vad gäller känsliga uppgifter. Vad som är känsligt kan dock vara svårt att avgöra. Resultatet 

redovisas därför på ett sådant sätt att det inte ska kunna framgå för utomstående vad enskilda personer 

har sagt och inte heller var det har sagts. Detta är viktigt eftersom det kan vara känt inom de 

deltagande kommunerna vilka som har deltagit i studien. Namn och andra känsliga uppgifter om 

elever som framkommer är redan kända av respektive arbetslag och omfattas av skolpersonalens 

sekretess. Dokument om tystnadsplikt har därför inte varit tillämpligt. I de fall sådana uppgifter 

redovisas i uppsatsen har de avidentifierats. Nyttjandekravet, slutligen, uppfylls genom att insamlat 

material endast används för forskningsändamål. 

 

Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2011) fram följande förhållningssätt att förhålla sig till i all forskning: 

 
1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 13) 

 

Dessa förhållningssätt har jag följt efter bästa förmåga. Jag har öppet redovisat på vilket sätt studien 

har genomförts och hållit mig till sanningen. Det finns ingen kommersiellt intresse från min sida i 

studien. Dock har jag redovisat att jag arbetar som rådgivare inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten med it-inriktning, vilket har påverkat studiens inriktning och min egen förförståelse. 

Jag har ansträngt mig för att bedöma och redovisa andras forskning på rättvist sätt och varit noggrann 

när det gäller citat och andra referenser. Det empiriska materialet finns sparat på ett säkert sätt, så att 

obehöriga inte kan ta del av det.    
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Resultat 

Det empiriska materialet visar, i linje med studiens syfte, hur ett antal pedagoger skapar mening åt de 

alternativa verktygen i sina samtal kring specialpedagogisk användning av it i undervisningen. 

Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt utifrån studiens frågeställningar. Först redovisas hur pedagogerna talar 

om möjligheter och begränsningar med alternativa verktyg och it i sin undervisning. Därefter följer ett 

avsnitt om hur man kopplar verktygen till sin kunskapssyn, dels i sitt eget lärande och dels i elevernas. 

Här handlar det bland annat om hur man ser på träning, kompensation och måluppfyllelse. I den tredje 

delen redovisas slutligen arbetslagens samtal kring implementering och skolutveckling, med 

utgångspunkt i vad som har fått informanterna att börja använda verktygen. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning av studiens resultat. I det följande används begreppen arbetslag, informanter, 

lärare och respondenter synonymt. Några begrepp som inte används synonymt men som överlappar 

varandra är alternativa verktyg, datorer, hjälpmedel, it, kompensatoriska hjälpmedel och verktyg. 

Olika personer använder begreppen på olika sätt, men detta påverkar inte innehållet i stort, då hela det 

empiriska materialet avser de it-lösningar som elever som anses vara i behov av stöd kommer i kontakt 

med i skolan. 

Möjligheter och begränsningar 
I sina diskussioner kring it och alternativa verktyg i undervisningen lyfter de deltagande arbetslagen 

både möjligheter och begränsningar med alternativa verktyg. De identifierar sådant som underlättar 

och lyfter undervisningen, men ser också svårigheter med att använda it i klassrummet. Här lyfts också 

möjliga effekter av it-användningen, som pedagogerna har uppmärksammat. 

Ökad motivation eller distraktion 

En fördel som pedagogerna upplever är att datorn i sig, till skillnad från exempelvis traditionella 

läromedel, i allmänhet är positivt laddad och väcker många elevers intresse och motivation: 

 
Ja, ja, ja, absolut! Och bara det att det… att det öppnar deras intresse. Jag hade en kille i femman här 

som, nej han skulle inte göra något arbete om något land. Nej, icke sa Nicke! Och så kom han ner och 

så vet jag han gillar ju Lego och så där. ”Ja tycker du om Lego?” ”Jaa, sa han”. ”Vet du vad det 

kommer ifrån då?” ”Nej”. ”Danmark”. Då gjorde han Danmark. Så nu håller vi på med ett bildspel 

om Danmark. Och då plockar vi fram och så är han mycket för korv och sådant där, så kom det fram 

korven. Så kom ölen fram och så Tivoli fram. Och så kommer det räkfisket. Så det ena ger det andra. 

Han hoppar från de olika öarna i Danmark och plockar fram lite för varje sak. Så animerar han det. Så 

har han en liten gubbe som följer med hela tiden också, med en pratbubbla som talar om. Och så har 

han en liten huvudfigur som sätter sig på flygplanet när han ska flyga vidare. 

 

När det gäller elever som inte är motiverade att ta emot ett sådant stöd kan det ibland kännas onödigt 

att erbjuda tillgång till en egen dator, även om behovet finns. I sådana situationer händer det att man i 

stället väljer att prioritera de elever som tar emot stödet: 

 
Från början hade han en dator, men när han aldrig använde den, då plockades den till en annan som 

bättre behövde. Och det är ju bättre än att den bara låg där. För det funkar ju inte när barnet inte vill 

heller. För ofta är det ju så att de är lite så här truliga så. Att man måste övertala, och när det inte då 

liksom faller i god jord, då blir det jättesvårt. 

 

Motivationen kan dock höjas av att omgivningen, och eleven själv, upplever datorn som en 

statussymbol, det vill säga något som alla skulle vilja ha men inte får tillgång till. När så är fallet tycks 

vissa elever bli stärkta i sin användning, något som man som pedagog kan tillvarata i undervisningen: 
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Och de är stolta. För förut… Speciellt min ena elev som tyckte att det var, ja, skämmigt. Och han har 

haft det jobbigt. Han har väl fått några kommentarer under hela ettan till trean att han är… ja… dum, 

för han kan inte läsa. Av kompisar. Men när han fick… och då… han ville inte använda den här 

läspennan då, men när han fick datorn här nu… (---). De andra vart också lite ”taskigt, ska du få en 

egen?”. Då kunde han känna att ”å, det här var lite statusgrej också”. För det blir det för en del och 

det kan jag… det låter jag dem få ha det som då, för då kan de ju få växa på det sättet. 

 

En begränsning som informanterna upplever med it i undervisningen är att programmen, trots att de är 

bra för den enskilde eleven, ibland kan vara störande för omgivningen. Som exempel på ett störande 

moment beskrivs här ett slags kalender med påminnelser som gör att eleven får lättare att passa tider 

och strukturera sin skoldag, ett personligt hjälpmedel för en elev: 

 
- Men det står inte att nu ska han ha engelska, nu ska han ha lektion? 

- Nej, det är inte sådant där, utan det är mest när han kommer upp och när han ska äta frukost och när 

han ska ta mediciner och när han ska gå till skolan och sen kan det vara någonting. Förut pep den ju 

varje gång när det var förändring, när det skulle hända någonting. Men det tog vi bort, för det var så 

störande för oss andra då. Men allt, han kan titta, han har kontrollen på sig själv också vad klockan är 

och vad han ska göra sen. 

- Han har blivit lugnare, han i sig, i och med att han fick det här. 

- Ja. 

- Det hjälper honom alltså? 

- Ja, och han skrev ju aldrig förut. 

 

Dessa problem kan ofta, som i detta fall, lösas genom inställningar av programmet och användning av 

tillbehör som exempelvis hörlurar, vilket leder till att andra elever i klassen inte behöver bli störda. Ett 

arbetslag funderar kring hur lämpligt det är att använda datorn för elever med 

koncentrationssvårigheter, med det stora utbud av aktiviteter som erbjuds. Man kommer dock fram till 

att datorn visserligen kan göra att koncentrationen riktas mot annat än skolarbetet, men att 

koncentrationssvårigheterna förmodligen skulle finnas även när datorn inte används men att de då tar 

sig andra uttryck: 

 
- Men sen finns det ju de som är jätte… okoncentrerade också och gillar att förstora och förminska 

bokstäverna och hitta på andra sidor på nätet och helst vill hjälpa alla andra som sitter runt omkring 

och så där också. Så jag menar att de måste man ju… Jag vet inte om det hade varit så stor skillnad 

om man hade suttit med penna. Det hade nog varit lite okoncentrerat då kanske. Jag vet inte… 

- Då hade man kanske hittat andra saker att göra… 

- Ja. 

-... i stället för. 

- Ja. 

- Alltså nätet, alltså eftersom datorerna alltid är anslutna, alltid online, så är ju det… Det lockar ju! 

- Det lockar! 

 

För en del av dessa elever är det viktigt med självständighet och snabb feedback vid eget arbete och 

där kan träningsprogram ge ökad koncentration. Programmen kan därmed skapa motivation för sådana 

kunskaper som behöver automatiseras, som annars skulle upplevas som tråkiga att öva: 

 
Och jag jobbar mycket med datorn i matte, just för att de här som inte har lärt sig klockan och tabeller 

och automatiserat. Och då jobbar de individuellt vid datorn två morgnar i veckan och sen när tillfälle 

ges. Och det har hjälpt dem mycket för att de får feedback på en gång, att det inte blir träning och sen 
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så ska man sitta och rätta och sen får de veta, utan de får den här på en gång vilket de behöver för att 

kunna lära sig de här sakerna, tycker jag. 

 

En effekt av datoranvändning som informanterna tycker sig se är alltså en ökad motivation och 

arbetslust i skolan hos många elever. Denna arbetsglädje visar sig exempelvis i att elever, när de fått 

lära sig något nytt med hjälp av datorn i skolan, frivilligt fortsätter att arbeta på fritiden och är stolta 

över sina datorkunskaper: 

 
Och det är kul också när de… eleverna kommer och säger till mig efter en lektion ”jaha nu har jag 

gjort det här hemma, nu har jag använt det här i det och det hemma”. Antingen om de har gjort ett 

inbjudningskort eller om de har gjort något skolarbete. ”Det här har jag använt hemma. Det här har 

jag gjort hemma. Mamma tycker det är jättefint, hon kunde ingenting sådant här”. Det är roligt när de 

går hem och gör det också. 

Lyckas med det omöjliga eller arbeta dubbelt 

Elever som tidigare har haft det svårt i skolan, kan med datorns hjälp uppnå förbättrade resultat och 

därmed ökad motivation för skolarbete. Datorprogrammen kan göra att eleven kommer runt sina 

svårigheter och klarar sådant som tidigare varit omöjligt: 

 
Ja det var… Anna var så nöjd härom dagen så hon bara lös. (skrattar) ”Nu ska ni gå och dansa.”  ”Jag 

ska inte dansa”, sa hon. ”Jag ska skriva klart det här”. (skrattar) Det var liksom lite, det är ju det 

roligaste de vet annars att gå och dansa! Så fick hon ut hela sin bild… hela sin text och hon var så 

vansinnigt nöjd över den där. Och hon var både nöjd över texten och så var hon nöjd över att hon 

hade blivit klar under lektionen (skrattar) för det har hon aldrig i hela sitt liv blivit någon gång.  

 

En fördel som nämns är att it på nya sätt ger möjlighet till att tydliggöra alternativa sätt att tänka och 

utföra uppgifter, något som upplevs gynna elever i behov av stöd. De interaktiva tavlorna har blivit allt 

vanligare i skolmiljön och exemplet nedan gäller matematikundervisning med stöd av sådana tavlor. 

En fråga om huruvida elever i matematiksvårigheter får nytta av denna teknik eller ej leder till följande 

diskussion, som visar att interaktiva tavlor kan främja såväl delaktighet som lärande i klassrummet: 

 
- Det tror jag! 

- Jag tror också det. De ser. De kan se, de sitter och kollar väldigt länge innan. Sen går de gärna också 

fram och trycker och så där. Det tror jag, att de tycker att det… Då är de med! 

- Och det är ju lättare att hålla fokus också. Och det är ju inte det här… Då gör ju alla där. Då blir det 

inte det här: ”och här sitter jag, jag har bara kommit en rad och alla andra har kommit tre rader”. 

- Nej, precis. 

- Liksom. Det är ju det där, jämföra, vad. 

- De tycker det är roligt… Det blir mer glädje liksom när de har de här, kan jag tycka liksom. Och så 

märker man att de börjar bli trötta och sega och så. ”Det här är inget roligt” och så. ”Ja, men ok. Då 

kör vi det här i stället”. Då bara: ”Jaaa”. Och så gör de exakt samma tal fast det är där i stället och då 

blir det en helt annan… 

- Men sen, alltså det är jättesvårt, kan jag tycka, att svara på om det ger just de eleverna någonting 

mer än vad det ger andra elever. 

 

Man säger alltså att detta arbetssätt, som ger en tillgängligare undervisning och som möjliggör 

delaktighet för elever i matematiksvårigheter, också är bra för de andra eleverna i klassen.  

 

Det tycks ibland finnas en svårighet med att endast elever i behov av stöd  får tillgång till it i 

klassrummet. Lärarna beskriver att vissa av dessa elever då vill arbeta på samma sätt som sina 

klasskamrater och då väljer bort datorn. Vad man gör blir viktigare än vad man lär sig. Samtidigt kan 
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det uppfattas som något positivt att dessa elever finner motivation i att göra på samma sätt som sina 

klasskamrater: 

 
Mina elever som har egen dator, de är inte emot det. De tycker att ”å, nu ska vi göra…” men däremot 

blir det inte jättemycket arbete på dem, för de vill samtidigt skriva i sina böcker. Men de har tillgång 

på det, till att skriva på data. Och jag tycker det är positivt. Som jag har en elev som har fått 

dyslexidiagnos här precis, bara några, någon månad sen. Men han vill fortfarande, han har tillgång till 

och han är jättenöjd med sin dator, men han vill fortfarande vara med och skriva för hand. Och det 

tycker jag är bra. Så att han får välja. 

 

Vissa elever som får en dator för att komma förbi sina svårigheter väljer att dubbelarbeta, för att både 

hinna göra det som klasskamraterna gör och att arbeta på datorn. Åtminstone finns en risk för detta om 

det är oklart för elever när datorn kan ersätta papper och penna. Eleven skulle kunna välja bort datorn 

och i stället göra som sina kamrater för att känna sig delaktig i klassens arbete. 

Delaktighet eller utanförskap  

Ett hinder när det gäller användning av särskild utrustning för enskilda elever är att vissa barn inte vill 

utmärka sig genom att vara annorlunda. De ser möjligen de individuella hjälpmedlen som ett 

utpekande av deras svårigheter: 

 
Ja, det har ju jag… en elev som inte vill (---) utmärka sig. Vill inte överhuvudtaget använda sin 

bärbara dator. 

 

Flera pedagoger anser att it-användningen för en enskild elev underlättas av att man inte hymlar om 

varför just denna elev behöver utrustningen mer än andra elever. De menar att man som lärare inte 

behöver vara rädd för att tala öppet om exempelvis en elevs dyslexidiagnos. Förhållningssättet som de 

vill förmedla till klassen är att olikheter är någonting normalt och positivt och ingenting som behöver 

döljas: 

 
Vi har varit klara, förklarat för klassen att varför han har dator, varför han går och sätter sig, så det är 

helt ok. Och jag tror att är man öppen med det, varför vissa har datorer så tror jag att de andra kan 

acceptera det på ett helt annat sätt. 

 

Känslan av att vara avvikande kan också uppkomma hos vissa elever vid kritiska tillfällen som 

klassbyten, även om den inte har funnits tidigare. På en av skolorna byter eleverna klass inför årskurs 

4 och i samband med detta har man sett en sådan plötslig ovilja att använda verktygen. Det behöver 

inte handla om att det är dålig stämning i klassen, utan man ser det snarare som att det uppstår en 

känsla hos den enskilde eleven av att vara utpekad och annorlunda i en situation där man lär känna nya 

klasskamrater och lärare: 

 
Men här, i det här fallet som jag pratade om är det nog person… upp till person. Och sen är det ju så 

här att de byter ju klass ifrån årskurs tre till fyra så då blir det ju en ny situation igen även om de har 

använt det tidigare. Påverkan ifrån andra liksom, eller känslan av att andra reagerar. Jag tror inte att 

det är några som reagerar och säger någonting, det har jag aldrig hört. 

 

Lärarna upplever alltså inte att känslan av att vara annorlunda, när det gäller datoranvändning, 

kommer från omgivningen, utan att den ligger i elevens egen upplevelse. Tidigare har nämnts att 

omgivningen ofta har en bild av datorn som positivt laddad och som något eftersträvansvärt. 

Informanterna har heller inte sett något kamrattryck som leder till att datorn väljs bort. Det 

förekommer på en skola att föräldrar köper utrustning åt sina barn för att de ska kunna lyckas bättre. 

Även i detta fall tycks kamraterna acceptera att eleven arbetar på ett alternativt sätt: 
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Sen har jag flera som har det som ett naturligt hjälpmedel alltså, som inte alls tycker att det är något 

konstigt. Snarare, ja, föräldrarna har köpt. Vi har ju två föräldrapar som har köpt datorer som eleverna 

har här i skolan. Och det är ju aldrig några problem, mer än att det kanske är lite, kan vara segt för att 

de inte har lust just då. Men det är ju inte så här att de påverkas av omgivningen att inte använda dem. 

Nej, det är det inte. 

 

It-användning kan, som exemplen har visat, i bästa fall medföra att elever i behov av stöd blir mer 

motiverade, lyckas bättre med sitt skolarbete och känner sig delaktiga och självständiga. Detta under 

förutsättning att dessa elever inte känner sig utpekade eller annorlunda och därmed väljer bort 

verktygen. 

Träffsäker individualisering och rättvis bedömning 

Vissa datorprogram anses kunna underlätta pedagogens arbete genom att de erbjuder ökade 

möjligheter till självständighet. Vissa elever upplevs ha blivit mer självgående och trygga i sitt 

skolarbete än om de inte hade fått denna möjlighet. Detta leder i sin tur till att läraren kan känna sig 

mer tillgänglig för hela klassen i och med att färre elever behöver personligt stöd för att komma vidare 

i sitt skrivande: 

 
Jag har ju några som… presterar väldigt mycket mindre omfång, men de är mer självgående. De 

klarar liksom att använda det här rättstavningsprogrammet på egen hand, vilket gör att har de väl 

kommit på någonting att skriva om så kan jag lösgöras och finnas till hjälp för andra. Och det kan jag 

också känna som en stor fördel, att det blir en mycket, mycket mer träffsäker individualisering, för att 

med den här matten till exempel…  

 

Här nämns också möjligheten till individualisering som exempelvis träningsprogram i matematik kan 

ge. Man har tillgång till program som tränar specifika moment och som enkelt kan anpassas till 

elevens kunskapsnivå. It i undervisningen med tillgång till alternativa verktyg underlättar i många fall 

också pedagogernas bedömning av elevens kunskap. Eleverna anses i högre grad få möjlighet att 

lyckas i skolan och att visa sina kunskaper på ett likvärdigt sätt, i detta fall med hjälp av ett 

talsyntesprogram som läser upp texten i läroboken: 

 
-Och det är ju en stor skillnad när man ser att han har det här auditiva stödet, faktiskt, för då ser man 

att matematiken klarar han ju egentligen av. 

-Ja, han är ju inte alls svag i matte. 

-Nej, det är annat som sätter käppar i hjulet för honom annars. 

 

Detta möjliggör också en rättvis bedömning. Läraren ser här att det egentligen inte föreligger några 

matematiksvårigheter, utan att det är läsningen som orsakar svårigheterna i matematik. Med stöd av 

lämpliga alternativa verktyg görs matematikboken tillgänglig. Eleven behöver inte längre misslyckas, 

utan kan arbeta på sin intellektuella nivå och visa sin förmåga. Datorn tycks här kunna leda pedagogen 

bort från att fokusera på elevens brister och i stället se hans möjligheter. I stället för att eleven upplevs 

som ”svag i matte” blir han en elev som faktiskt klarar matematiken och får visa sin kunskap. 

 

Den allmänna attityden till it tycks vara positiv bland de medverkande lärarna och deras elever. 

Verktygen ger nya möjligheter, även om det också kan vara förenat med vissa svårigheter att använda 

dem i klassrummen. När det lyckas kan undervisningen bli tillgänglig och fler elever kan bli 

självständiga och delaktiga. I detta avsnitt har fokus legat på dessa möjligheter och begränsningar. 

Vilka möjligheter och begränsningar man ser som lärare hör möjligen samman med vilken 

kunskapssyn man har kring it och elever i behov av stöd. Olika sätt att se på kunskap kan framträda i 

samtal om träning och kompensation med stöd av it.  
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It för träning och kompensation 
En av studiens frågeställningar rör hur lärare samtalar om träning och kompensation när det gäller it-

användning. Det är, som jag ser det, en fråga om pedagogiska perspektiv. Hur man som lärare ser på 

kunskap skulle möjligen kunna påverka hur datorn används i klassrummet. Men ny teknik kan också 

förändra synen på kunskap. I förra avsnittet gavs exempel på just detta i samband med att datorn kan 

möjliggöra ett fokusskifte från att se elevens svagheter till att se möjligheter. I detta avsnitt lyfts några 

perspektiv på kunskap som uttrycks av informanterna, samt exempel på en it-vänlig skolkultur. 

Avslutningsvis resoneras kring ansvarfördelningen på skolan när det gäller elever i behov av stöd.  

Kunskap som process eller byggstenar 

I föregående avsnitt förekommer exempel på både träning och kompensation i elevernas arbete. 

Träningsprogram kan på ett enkelt sätt användas när man vill att eleven ska befästa kunskaper som 

matematiktabeller och glosor. Dessa program upplevs spara tid och vara lätta att individanpassa, 

samtidigt som eleven kan vara mer självständig: 

 
Nu har vi gått igenom klockan då. Några stycken har haft svårt för klockan. (---) Och då få den där 

nötningsprocessen som de behöver och då slipper jag på något vis sitta som spindeln i nätet och 

liksom individualisera hela tiden. Och likadant med skrivprocessen… 

 

De alternativa verktygen, till skillnad från träningsprogrammen, används i stället ofta kompensatoriskt, 

för att eleven ska kunna göra något som annars inte vore möjligt, exempelvis att självständigt kunna 

bearbeta och slutföra en läsbar och begriplig text, trots sina läs- och skrivsvårigheter. Användning av 

ordbehandlingsprogram underlättar lärarens arbete genom att det är möjligt att följa utvecklingen av en 

text om den sparas vid flera olika tidpunkter. Detta kan också vara en fördel i arbetet med att göra 

eleven medveten om sitt eget lärande och samtidigt underlätta för föräldrar att följa barnens utveckling 

i skolan:  

 
Men sen tyckte jag det var så läckert också, i våras inför utvecklingssamtalet, när du drog hem den 

där gula mappen. Du skickar hem lite arbeten innan, så de ska sätta sig in lite, föräldrar och så, i 

bedömningen. Och då kunna få hem tre versioner av samma text utan att… Alltså det går ju bara inte 

när man skriver för hand och suddat och man har ändrat och man har kanske slängt de där kladdiga 

som blev liksom… Det var ju så läckert att se hur det… vuxit fram liksom helt utan punkter först 

kanske, och sen blev det lite längre och hur det var liksom. Så att det är otroligt just om man kommer 

ihåg att dra ut dem innan de är färdiga så kan man ju verkligen se processen, på ett häftigt sätt. 

 

Ingenting tyder på att några av informanterna helt har valt den ena sidan och håller sig fast vid den. 

Tvärtom uttrycker de att båda delarna existerar sida vid sida. Vissa kunskaper behöver tränas in och 

automatiseras, medan andra kunskaper tillägnas i processer. Datoranvändningen kan vara ett stöd för 

båda inriktningarna. Träningsprogrammen fokuserar mer på att fylla kunskapsluckor eller bygga en 

grund, medan de alternativa verktygen används mer för att stödja en lärandeprocess. 

En skolkultur som stödjer datoranvändning 

När det gäller datoranvändning i den egna undervisningen behöver ”en god pedagog” ha förmågan att i 

samverkan med sina kollegor förändra och lära sig nytt utifrån de behov som uppstår i undervisningen. 

Förutom den allmänt positiva attityden bland skolans pedagoger, är det enligt informanterna en fördel 

om någon eller några på skolan har ett extra stort intresse för frågan och kan hjälpa dem som inte 

kommit lika långt. Viktigt anses det också vara att man inom skolan eller arbetslaget samarbetar kring 

alla sina elever och deras kunskapsutveckling: 

 
Samarbete har vi och det tror jag är bra, för då pratar man om... det är fler som pratar om den här 

eleven och då tror jag man hittar vägar att hjälpa dem lättare. 
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Något som upplevs som viktigt för att användningen ska bli naturlig är att man som lärare ser datorn 

som ett arbetsredskap för alla elever och inte bara ett hjälpmedel för några. Behovet av datorn får styra 

användningen. Datorn likställs här med vilket traditionellt läromedel som helst och varje elev tillåts ha 

inflytande över vilket arbetssätt som passar den egna lärstilen i olika situationer: 

 
Ja, ja, ja! De föredrar att skriva på datorn och… (---) alltså alla möjliga sätt på datorn. Så. Och då är 

det säkert bara ”ja varsågod, gå och hämta”. Tycker jag! För mig stör det inte liksom om man sitter 

och jobbar i sin mattebok eller man jobbar på datorn eller man gör det eller någonting, utan jag tycker 

det är lite skönt jag. Och att de själv känner det här att ”jag tar det ansvaret och går och hämtar”. 

 

Skolkulturen, det vill säga synen på pedagogik och val av arbetsformer, kan påverka på vilket sätt it 

tas in i undervisningen på hela skolan. Här beskrivs en skolkultur där it-användning är mer regel än 

undantag. Skolarbetet utgår från teman i stället för skolämnen och man ser eleven som delaktig i 

kunskapssökandet: 

 
-Ja, för den skolan… om jag får skryta lite… jag menar det finns fördelar och nackdelar med alla 

skolor, men den skolan där jag kommer ifrån, hundratjugo elever ungefär, där har man minst tre 

datorer i varje klassrum och de är igång varje dag. Hela tiden. Elever som sitter och jobbar, söker 

kunskap. De jobbar mycket tematiskt till exempel. Så det är alltså kulturen. 

-Mm, absolut 

-Det är ju inte så här att de inte skull kunna, utan det bara är liksom inte riktigt vanan att göra det tror 

jag, eller? 

-Jo, absolut, jag håller fullständigt med dig. Det ska bli en vana. Det ska vara ungefär som att borsta 

tänderna på morgonen (skrattar). 

 

När it har integrerats fullt ut i undervisningen bör det alltså, enligt informanterna, vara så naturligt med 

dator att man inte längre ser det som något speciellt. Fokus på tekniken avklingar och det är i stället 

undervisningens innehåll och hur man ska använda sig av verktygen som blir viktigt, på samma sätt 

som man använder tandborste när man borstar tänderna. För att ett sådant arbetssätt ska fungera krävs 

tillgång till datorer i eller nära klassrummet, något som enligt pedagogerna saknas på flera skolor. Om 

datorerna anses vara för få, löser man det som regel på så sätt att enskilda elever får tillgång till 

individuella datorer utifrån sina konstaterade svårigheter, eller får företräde till de få datorer som finns 

i klassrummet. Bristen på datorer tvingar med andra ord lärarna att välja arbetssätt som de egentligen 

ser brister i. Även på skolor med god datortillgång finns det enstaka elever som anses ha så stora 

behov att de inte klarar sig med de vanligaste verktygen. Antingen köper skolan programmen till den 

enskilde eleven eller så får eleven dem förskrivna som personliga hjälpmedel från Landstingets 

hjälpmedelsverksamhet. Den ekonomiska verkligheten på skolorna gör att det handlar om att använda 

de begränsade resurser man har på ett fungerande sätt, även om man egentligen skulle vilja göra mer 

än så. 

Ansvarsfördelning kring stödinsatser 

I de flesta exempel som hittills har redovisats har klassläraren ansvarat för att eleverna får tillgång till 

lämpliga alternativa verktyg. Det kan dock, när man som lärare känner sig osäker inom området, 

kännas som en lättnad att lämna över detta ansvar till någon som man bedömer har mer kunskap. När 

ansvaret förläggs till exempelvis en kunnig speciallärare kan detta dock medföra att man som 

klasslärare får minskad möjlighet att påverka: 

 
Speciellt en av mina elever gör det, han som sitter vid en stationär dator. Han använder det när han 

skriver. De andra två gör inte det även om de säkerligen… eller de skulle behöva det! Och varför de 

gör det, det kan nog ligga på mig att jag inte riktigt har… Eller, nu ska jag inte skylla på Berit 

(specialläraren), för det är Berit som hjälper mig med det här då. Hon har ju mycket bättre kunskap än 

jag om det. Men en av eleverna använder det, ja. 
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När klassläraren inte fullt ut har ansvaret för att elever i behov av stöd ska få tillgång till it kan det 

också dröja längre innan stödet sätts in. Det händer att eleverna inte har tillgång till sin resursperson 

under hela skolveckan, och då kan skolarbetet bli lidande i och med att de emellanåt måste invänta 

stödet: 

 
- För då kan de elever som vill lyssna på ljudbok. Precis som vi andra går och lånar böcker så kan de 

gå och låna en sådan bok. Det blir krångligare för dem. Det ska vara mer naturligt för dem också 

tycker jag. 

- Och så är han (bibliotekarien) här bara en dag i veckan. 

- Är det inte två dagar? Är det en dag? 

- En och en halv. 

- Var annan onsdag också. 

- Ja just det. 

- Men han är ju jättebra, så han fixar ju om man ber men… 

- Men det blir en lång liksom process. Då ska du komma ihåg att säga till, eller liksom mejla och sen 

ska han komma hit och leverera. 

- Och sen ska ju eleverna också… för det är ju inte jag som ska bestämma vilken bok du ska läsa. 

Eleverna ska kunna och därför vill jag att de ska kunna gå och välja så… Det skulle jag tycka. 

 

Det som upplevs som en tillgång, kan i vissa lägen bli ett hinder. Ansvarsfördelningen mellan 

klasslärare och andra resurspersoner kan ibland vara otydlig och detta kan påverka användningen av 

alternativa verktyg i klassrummet. 

 

De medverkande pedagogerna uttrycker en pragmatisk inställning till it i undervisningen. Man 

använder sig av både träningsprogram och alternativa verktyg. Träningsprogrammen används oftare 

för att täppa till kunskapsluckor och kan kopplas till en kunskapssyn där kunskap består byggstenar 

som sammanfogas till en helhet. De alternativa verktygen används kompenserande på ett sådant sätt 

att eleverna kan utföra mer avancerade uppgifter än vad de tidigare kunnat. Dessa verktyg gör i dessa 

fall den vanliga undervisningen tillgänglig och de tycks kunna förändra lärares fokus från elevens 

brister till möjligheter. It i undervisningen anses passa in i en friare undervisning, där eleverna har 

påverkansmöjligheter och ses som kunskapssökande. Det tycks kunna finnas nackdelar med att någon 

annan än klassläraren ansvarar för it-stödet i klassen, dels eftersom ansvaret hamnar utanför 

klassrummet och dels för att stödet inte är tillgängligt under hela skoldagen.  

 

Oavsett pedagogisk grundsyn och trots vissa svårigheter, har de medverkande pedagogerna sett 

behovet av it för elever i behov av stöd och i olika grad börjat använda olika alternativa verktyg i sin 

undervisning. I det följande kommer de att diskutera de behov som finns i samband med 

implementering av olika alternativa verktyg. 

Implementering av alternativa verktyg och it 
För att kunna börja använda alternativa verktyg i sin undervisning behöver man som pedagog kunskap 

inom området. Det är dock inte så enkelt som att gå på en introduktionskurs och lära sig verktygen och 

sedan gå tillbaka till skolan och förändra verksamheten. En viktig del i implementeringen anses vara 

att pedagogen själv har en positiv attityd och förändringsvilja. Kunskaper skulle kunna påverka såväl 

attityder som användning. I stort är de medverkande pedagogerna positiva till datoranvändning, men 

ser att det finns hinder som gör användningen svårare än den skulle behöva vara. Implementering av it 

kan ses som en process, på samma sätt som annan skolutveckling. Avsnittet inleds med en diskussion 

kring vad som har fått informanterna att själva börja använda it för elever i behov av stöd. Därefter 
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redovisas några olika faktorer som kan behöva beaktas vid implementering, det vill säga lärares 

motivation och kunskap samt behov av datorer, tid och rutiner.  

Orsaker till att börja använda it 

I pedagogernas samtal framträder några orsaker till att de en gång börjat använda de alternativa 

verktygen. Förutom inre krav som uppstår i mötet med elever som upplevs ha stora behov, känner man 

också krav på användning utifrån. Dessa professionella krav förekommer tillsammans med ett dåligt 

samvete för det man hittills inte har förmått och kan bli ett incitament för ökad användning. 

Professionella krav – inifrån och utifrån 

Elever som har svårt att nå målen för undervisningen har fått informanterna att fundera extra mycket 

på hur undervisningen skulle kunna förändras. Man har då som pedagog funnit motivation till att 

undersöka hur it skulle kunna underlätta för de elever som har det svårast i skolan, trots att 

förutsättningarna inte har varit de bästa: 

 
- Det har väl varit en del tekniskt strul, tycker jag. Grejer har inte funnits på alla datorer. Ikoner har 

funnits som inte har kört igång, men annars har det väl vart att… 

- Man har inte själv haft koll på hur man ska använda det. 

- Dels det och sen har vi väl inte haft, innan HAN kom... 

- Vi har inte haft behovet. 

- …har det väl inte varit någon som har varit i så där skriande behov av det heller. Utan det var väl 

när HAN kom som vi verkligen körde igång. 

- Vi var så illa tvungna att ta itu med det! 

- Ja då var vi illa tvungna, ja. 

- Så var det. 

- Och börja undersöka vad som fanns i kommunen och så där och börja ställa krav gjorde ju vi då. 

- För det har varit dålig reklam för programmen, om man säger så. 

 

I arbetslagens samtal kring alternativa verktyg är det inte ovanligt att individuella svårigheter samt 

diagnoser nämns, exempelvis ”de här stödeleverna”, ”de här två flickorna med dyslexi”, 

”dyslexielever”, ”vår äldsta dyslektiker”, ”klockren dyslektiker” och ”min elev som är autistisk”. Detta 

visar att it initialt har tagits in i undervisningen som hjälpmedel för enskilda elever i behov av stöd. 

Det tycks vara mindre vanligt att redan inledningsvis se teknologin som verktyg för alla elever. 

Datortillgången har varit begränsad samtidigt som några elever varit i akut behov av stöd. Det har, 

som citatet visar, gjort att man har öppnat ögonen för datorns möjligheter när det gäller träning eller 

kompensation.  

 

En anledning till att användningen inte har slagit igenom tidigare och i alla klassrum är, som också 

uttrycks i citatet, att marknadsföringen av de inköpta programmen inte har nått de undervisande 

pedagogerna. Exemplet är talande. När man ”inte själv haft koll” och dessutom inte haft någon elev 

med ”skriande behov” har man inte heller ”haft behovet”. När ”HAN” sedan dök upp, växte 

motivationen och man tog sig tiden och fann kraften att ”börja undersöka” och ”börja ställa krav”. 

Tiden ska räcka till mycket och om det är ”dålig reklam för programmen”, är risken stor att de inte 

används. Det kan påpekas att de fyra arbetslag som medverkar i denna studie använder verktygen trots 

de upplevda hindren, och uttrycker sig ha motivation för att utveckla arbetet ytterligare.  

 

Att i sin klass ha ansvaret för elever i behov av stöd kan upplevas som ett inre krav, i och med att det 

väcker känslor av att man som undervisande lärare skulle kunna göra mer för dessa barn än vad man 

nu hinner eller orkar. Pedagogerna påverkas också av yttre krav på åtgärder. En viktig typ av 
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kravställare är insatta och drivande föräldrar. När de begär att deras barn ska få tillgång till alternativa 

verktyg eller hjälpmedel kan pedagogen känna sig tvungen att engagera sig: 

 
- Vi har ju en förälder som är väldigt insatt i det här, för hon jobbar inom (---) så hon har fullständig 

koll på vad som finns och rättigheter och så. Så att där har vi väl både en som man kan bolla med och 

en som driver på ibland. 

- Det hon introducerade i dag på ett möte som vi satt på, det var en liten manick som såg ut som en 

mobiltelefon som en av dyslektikerna ska få då, som dels spelar in vad vi säger för att han inte ska 

behöva sitta och föra anteckningar som han inte riktigt hinner med, så då kommer vi att spelas in när 

vi har genomgångar, så att de kan lyssna på det en gång hemma också. --- 

- Ja, vi har fått ganska mycket tips av henne! 

 

 Yttre krav kommer också från styrdokumenten som framhåller elevernas rätt till stöd i sitt skolarbete 

för att kunna nå målen. Att detta bör gälla även i provsituationer, i detta fall nationella prov, finns det 

en medvetenhet om: 

 
Jag har inte haft… varit i den situationen än, men jag kan tycka att det är en självklarhet. Alltså är 

man dyslektiker så ska man ha de hjälpmedel som finns att tillstå för att man ska kunna lyckas. För 

det är ju inte… Alltså det är ju ändå resultatet då man… som räknas. Vägen dit tycker inte jag … 

Alltså man ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna få lyckas på sitt prov!  

 

Det finns också kunskap bland de medverkande pedagogerna om att kraven på it-användning har blivit 

mer framträdande i de nya styrdokumenten, som man arbetat mycket med: 

 
För det står i Lgr 11 nu då att man ska ha datavana. Alltså man ska kunna hämta information från 

nätet. Det står ju uttryckligen i läroplanen. Det fanns ju inte i förra läroplanen. Nu blir det ju lite mer 

press. Ja. 

 

 Lärarna i denna studie säger sig vara positiva till att eleverna ska få tillgång till alternativa verktyg 

även på prov. De ser, utifrån vad de har uttryckt i samtalen, kraven utifrån som rimliga. Kraven 

sammanfaller med det man som pedagog själv vet och vill. Dock kan det upplevas som svårt att 

uppfylla alla krav i den situation de befinner sig i. Hur viktigt man än anser att it är, så är det endast en 

del av den komplexa verklighet de befinner sig i.  

Dåligt samvete 

De inre och yttre professionella kraven medverkar till att forma de förväntningar som man har på sig 

själv som pedagog. Sådana förväntningar finns när det gäller alternativa verktyg i undervisningen. Om 

kraven inte kan uppfyllas fullt ut, kan de leda till ett dåligt samvete hos pedagogen som liknar en 

känsla av att man har syndat och är en ”sådan dum” lärare ”som inte använder” tillräckligt: 

 
Ja, jag har ju en som har fått, att ska få använda dator och ha sådant här program när han ska lyssna 

till… men det blir… Men jag är ju en sådan dum som inte använder, men det är också för att han inte 

gillar och jag tror att det är det här hämta datorn, koppla in datorn, att det är det som tar för lång tid. 

Och då tycker han att det blir tråkigt. 

 

Samma pedagog säger också: 

 
Men det skulle nog vara bra för honom eftersom han har svårt att komma ihåg hur bokstäver ser ut 

och så, så skulle det vara bra med det här man lyssnar det man skriver. För det är ofta så att han 

skriver och sen så ser han ”oj oj oj, det blev fel”. Då suddar han ut. Han ändrar sig alltid, men det tar 

liksom allt, när han ska skriva, tar sådan himla lång tid för han måste tänka så mycket på vad det är 

för bokstav han ska skriva. Men jag har inte fått till något bra sätt liksom. Så jag liksom använder då 

inte som jag borde. 
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Flera pedagoger uttrycker en sådan ambivalens. Man tror att verktygen skulle vara bra för eleven, men 

vet inte riktigt hur man ska använda dem på ett lämpligt sätt. Man kan skuldbelägga sig själv, men har 

samtidigt förklaringar till varför verktygen inte används, exempelvis att eleven inte är motiverad eller 

att tiden inte räcker. Även de som använder verktygen i sin undervisning känner emellanåt dåligt 

samvete för att de inte gör tillräckligt. När en kollega berättar om något hon har gjort med sina elever, 

kan man som lärare få skuldkänslor för att det är något man själv har missat och borde göra. En lärare 

säger i ett sådant sammanhang ”Det skulle jag säkert behöva komma och lära mig”.  

 

Även de som själva inte använder verktygen fullt ut med sina elever tycks vara imponerade av 

kollegor som gör det. De uttrycker sin beundran för och höjer kollegans insats genom att exempelvis 

tala om ”din fina dataundervisning”. Man kan ha stor nytta av dessa mer kunniga kollegor när man 

själv kör fast i tekniska svårigheter. Det blir därför tydligt vilka som ligger steget före. 

Datoranvändningen kan få en viss status på skolan och är något som även skolledningen uppskattar 

och stöttar mer eller mindre aktivt. Det sägs i flera arbetslag att rektor ofta är positiv och skjuter till 

medel när ett verktyg behöver köpas in till en elev. Det dåliga samvetet blir på sätt och vis ett inre krav 

och kan i bästa fall vara ett incitament till ökad användning av de alternativa verktygen.   

Positiva attityder och en positiv spiral 

Skolpersonalens positiva attityd anses vara en viktig förutsättning för att de alternativa verktygen ska 

kunna användas på ett fungerande sätt. Pedagoger behöver ha egen vilja att använda verktygen. I ett 

arbetslag anser man sig vara positiva till alla nyheter och ser det som en förklaring till att skolan ligger 

i framkant när det gäller skolutveckling i allmänhet och it-användning i synnerhet: 

 
Du, vi är positiva till allt (flera skrattar). Det spelar ingen roll vad man säger. Säg något så är alla 

med! Så är det… Det är faktiskt så! 

 

 Som svar på frågan om hur de tror att den positiva attityden har kunnat uppstå följer denna 

diskussion: 

 
- Jag tror att den här skolan har… men den har väldigt gott rykte, så att om det är många som söker 

till en arbetsplats som har gott rykte, då blir det ju lättare att plocka folk som har en mer positiv 

inställning. Är det en jättetung skola, då kanske folk drar sig för att söka dit.--- Vi tycker om vårt 

jobb och vi trivs. 

- Sen har vi ju trots allt ett ganska enkelt elevunderlag att jobba med… 

- Ja, homogent. 

- Absolut, homogent! 

- …så att vi går inte i… vi går i botten ändå kan man väl känna, fast vi har så… ganska lätthanterliga 

barn. Då är det lättare att vara positiv. 

 

Man nämner arbetsglädje, lätthanterliga elever samt homogent elevunderlag som tänkbara orsaker till 

den positiva attityden, tillsammans med en lyckad rekrytering som har möjliggjorts av att skolan har 

ett gott rykte. Här framträder en positiv spiral. De olika faktorerna tycks stärka varandra. 

Lätthanterliga elever och positiva kollegor kan göra att man känner arbetsglädje. Arbetsglädjen kan i 

sin tur medföra att man är mer villig att förändra och att man får en mer positiv och syn på elever och 

kollegor. Det homogena elevunderlaget kopplat till en relativt homogen lärarkår kan göra att eleverna 

upplevs som lätthanterliga. I ett arbetslag nämns också lärarnas ålder som en framgångsfaktor, i den 

meningen att yngre lärare upplevs ha lättare för att ta till sig tekniken och generellt är mer öppna för 

förändring: 

 
- Och sen tror jag att vi är, även om vi inte kan, så är vi benägna att vilja lära oss… 

- Mm. 
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- …så det kan jag väl märka… 

- Vi är inte datorfientliga (skratt). 

- …när man är runt på andra skolor att det kan vara, om man säger, ”det äldre gardet” som ibland kan 

ha ett visst motstånd över datorer för att man inte har det i sig, mer än att så naturligt kanske. 

 

Som pedagog vill man också vara med och påverka inköp och liknande. Detta kan underlättas av att 

skolenheten inte är för stor och därmed att avståndet till skolledningen inte blir så långt: 

 
Och sen att det är den… storleken också på skolan, att det är snabbt till beslut… kan vara alltså. Det 

är lätt att nå varandra sådär i stället för att jobba i stora organisationer där man kan bli irriterad bara 

av att allt går så trögt. Här kan det gå fort om vi vill… 

 

En viktig organisatorisk framgångsfaktor för den positiva skolkulturen som pedagogerna nämner är att 

de har sina arbetsplatser nära varandra i arbetsrum i stället för att var och en sitter i sina egna 

klassrum: 

 
- En grej som jag tror är jätte… en stor fördel på den här skolan som gör att vi vågar mycket, det är ju 

att vi har arbetsrum tillsammans. Så att man kan hjälpas åt när det kör ihop sig. Ja, hur är det när man 

gör det här och hur fixar man det där på hemsidan och så. Satt man som i vissa skolor liksom, där det 

är väldigt ensamt fortfarande, då skulle man ju inte våga på samma sätt. För att ”jag orkar inte, det 

funkar inte” och så har man ingen! 

- Sen söker vi ju upp varandra. 

 

Den positiva attityden till förändringar anses alltså vara en väg till framgång. Samtidigt är det svårt att 

se vad som är orsak och verkan. På en skola där det man kan välja och vraka bland duktiga, relativt 

unga och datorkunniga lärare vid rekrytering och där elevgruppen anses vara lätt att arbeta med, kan 

en positiv spiral uppstå. Att skolan inte är för stor och att arbetet präglas av samarbete i arbetslag anses 

också förstärka en sådan positiv utveckling. Personalen känner sig trygg, har roligt tillsammans, vill ha 

utmaningar och vågar ta risker. Oavsett vilken skolkultur de kommer från, anser informanterna att de 

behöver ökad kunskap kring it och alternativa verktyg i lärandet. 

Pedagogens kunskaper 

När lärarna inte anser sig ha tillräcklig kunskap om de verktyg eleven behöver, kan de känna ett 

motstånd mot att använda dem. Det kan kännas krångligt och tidskrävande: 

 
-Och jag tänkte på det här du sa att, ja man blir lite bekväm. Ja, eller bekväm… liksom att man inte 

tar fram det. Det är också att… jag tror vi har för lite kunskap om det. Det är därför vi inte använder 

det. Vi, alltså lärare som jobbar. Tyvärr. Man har koll på, ja, men det finns det här och det här. 

-Man skulle prova själv, tror jag faktiskt, lite mer. Det har man ju aldrig tid för. Men de visar att så 

här och så här ska man göra. Okej säger man. Och sen så liksom är det ju svårt att komma ihåg sen. 

Man skulle behöva prova lite… 

-Ännu mer ja. Så det tror jag kan vara en orsak till att vi inte använder heller. Både tiden och sen 

tyvärr okunskapen ska jag säga. 

 

Citatet visar också att det inte räcker att gå på kurs ”där de visar att så här och så här ska man göra” för 

att få de kunskaper man behöver för att själv klara användningen. Det kan också krävas att läraren 

själv aktivt har testat programmen för att de ska tas in i den egna undervisningen. För att klara av att 

använda datorn på ett fungerande sätt och kunna hantera olika alternativa verktyg menar informanterna 

att det dels krävs en grundläggande it-kompetens hos varje pedagog och dels kunskap om hur 

verktygen kan användas pedagogiskt i undervisningssituationen: 
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Ja, för att föra ut det här så måste man ha… man måste ha grundkunskaper i och med att det ligger i 

ett office-gränssnitt, att du måste ha kunskaperna om hur det fungerar. Och sen så… nästa steg är… 

har du fantasin sen, klart då kan du ju be om hjälp om verktygen för att få det att fungera. Men sen så 

gäller det att du har en idé, en fantasi om hur ska vi använda det. 

 

Viss teknisk kunskap och datorerfarenhet kan krävas för att man ska känna sig trygg och våga använda 

it fullt ut: 

 
- Jo och speciellt om det blir… det hänger sig någonting och man vet inte, ja, hur ska jag lösa det här 

då? Och så har man tjugofem stycken som sitter och trampar. Så att… nej, kunskap! Jobba med 

grejerna så att man… Sen kan det ju bli fel på datorn ändå, men har man kunskapen och säkerheten, 

då… då gör det inte så mycket. Men det… det gäller ju alla yrkeskategorier, alla situationer. Så fort 

du har en kunskap så är du trygg, så är du säker. Och du plockar in den då. Har man någonting i 

periferin här, ja det kanske finns någonting, någon teknik så här, men inte riktigt säker, då tar man 

aldrig fram den. --- Men vet du inte att det här verktyget finns eller är lite tveksam, ja jag kanske kan 

använda det, då hämtar du den inte. 

- Nej, då gör man på… på det vanliga sättet i stället. 

- Ja. Så att, nej, kunskap det är viktigt. Så känner jag i alla fall. 

 

Hur får man då som undervisande lärare den kunskap man behöver för att kunna utföra sitt uppdrag, 

det vill säga att ge alla elever en tidsenlig, tillgänglig undervisning med stöd av it i enlighet med 

styrdokumentens intentioner? Utbildning för alla nämns som en nödvändig del, men ännu mer trycker 

informanterna på att var och en måste ta sig tid att använda verktygen och bli självständiga användare: 

 
-Men det är just det här, man får reda på kanske, men sedan så… man hinner inte ta till sig. Eller ja, 

man lägger inte ner själv. Man skulle behöva lägga ner mycket mera tid för att verkligen kunna, så att 

jag kan dem. Att jag inte behöver ha hjälp av specialläraren bara för att fixa det här. 

-Jag tycker nog att man skulle behöva ha en hel dag egentligen för att sitta och jobba med olika 

pedagogiska programmen och sådana program vi har för det… 

-Ja, det tycker jag också. Själv. 

-Och gärna ha… och ha någon som är riktigt bra bredvid sig hela tiden. Så. En-till-en-undervisning. 

 

Arbetslaget fortsätter att diskutera en utbildning de hade haft i skoldatatekets regi och återkommer 

flera gånger till behovet av och bristen på tid. Tiden behöver dessutom vara tydligt avsatt för just detta 

ändamål, för att inte försvinna till annat. Man upplever det som en fördel att flera personer lär sig 

verktygen samtidigt för att kunna ta stöd av varandra i sitt kunskapssökande:  

 
-Alltså, mera sådant skulle man nog egentligen behöva. 

-Det tycker jag… det tror jag också. 

-Man köper in och det fixas en massa på datorerna, men sen ska man ju ha tiden för att sitta och göra, 

sitta och greja. 

-Då måste man nästan styra upp det, för det är så svårt att liksom ta sig tiden själv. Och då blir man ju 

inte ensam. Det är lättare när man är flera stycken. 

 --- 

-Man kanske skulle kräva en dag… 

-Ja, precis, men då ballade systemet ur när alla skulle göra samtidigt. Och sen kanske man i och för 

sig inte orkar en hel dag med allting, utan man kanske… men det skulle vara… satsas på mer 

utbildning faktiskt, mer liksom sådan här utbildning. Handfast, eller vad ska man säga? Inte bara det 

här och det här finns och det här gör ni. För annars kommer man inte ihåg. 
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Informanterna lyfter alltså fram ett behov av återkommande utbildningstillfällen där man aktivt och 

”handfast” får arbeta med verktygen. Man är inte redo att ta till sig allt nytt på en gång och behöver 

också, som tidigare nämnts, få tid att prova programmen mellan tillfällena: 

 
De hade ju faktiskt i höstas, de här studiedagarna innan eleverna börjar så var vi på biblioteket. Där 

hade hon någon… det var någon kort introduktion där. Sen har de haft här också. Men det skadar ju 

inte att ha det flera gånger. 

 

Denna mångfacetterade kunskap som beskrivs, som innefattar både kännedom om och känsla för it i 

undervisningen och som kan leda till ett förändrat arbetssätt, upplever man sig inte få genom enstaka 

traditionella fortbildningsdagar. I stället efterfrågas ett mer processinriktat, kollektivt lärande som är 

obligatoriskt för all personal. Ett sådant lärande bygger på att rektorerna kan avsätta tid, så att en sådan 

kompetensutveckling kan komma till stånd. Dessutom behöver det finnas datorer i anslutning till varje 

klassrum. 

Tillgång till tillgängliga datorer 

Närheten till datorer ses som viktig för att de alternativa verktygen ska kunna användas som naturliga 

arbetsredskap. Datorerna behöver, enligt informanterna, finnas i eller i nära anslutning till 

klassrummet. För att man ska kunna flytta in fler datorer i klassrummet, krävs också ett visst antal 

datorer på skolan: 

 
- Nu har det blivit bättre i och med att förut så hade vi tillgång till, vad var det, tio datorer? Eller, ja, 

tjugo var det väl egentligen kanske. 

- Men två liksom halvgrupper. 

- Men så fick man ett schema. Som jag då hade dem två pass i veckan och då var det fördelat på alla 

klasser på hela skolan. Nu har vi istället… nu har vi investerat på skolan, rejält! Så att nu har… i mitt 

hus där jag är, vi är tre klasser, där har vi tio datorer bara vi. Som är extra. Sen har vi ju två stationära 

var i klassrummet plus att jag har ju två elever som har egna datorer. Eller tre egentligen, för Albin 

har också en. Extra datorer, så att… 

 

Den faktiska tillgången lyfts fram som en mycket viktig faktor. Pedagogerna upplever att en bristande 

tillgång till exempelvis datorer är ett direkt hinder för användningen i undervisningssituationen: 

 
- Men om man ska hoppa till någonting som är liksom negativt, eller som hindrar, det är ju tillgången 

på datorer. Tänk om vi hade tio på rad i klassrummet som stod på! Då skulle ju alla kunna köra på 

morgonen. --- 

- Nu har vi en per klassrum och det säger ju… 

 

På de medverkande skolorna tvingas man ibland att prioritera vilka som ska få tillgång till dator, 

speciellt i situationer där datorerna inte räcker till alla elever. De elever som har de största behoven får 

då företräde till datorstöd. Men det finns en vilja att förändra detta och använda programmen mer 

generellt, något som upplevs som svårt med en begränsad datortillgång: 

 
- Jag tycker att det används otroligt lite, det gör det. Och sen om det beror på att man inte har, som du 

säger, liksom erfarenhet av det eller tiden eller vad det är så… Ja, det skulle nog kunna användas mer 

i klass och även kanske inte bara för elever som har dyslexi eller något sådant där. För jag tror ju att 

kanske alla skulle kanske behöva just rättstavningsprogram och lite sådär för det tycker jag ju har 

blivit sämre, när det gäller att stava. Så. Det tror jag man skulle kanske. Men ja, det är mycket i 

skolans värld också, det är ju det, och så. Men om man på något sätt skulle kunna få det enklare på 

något sätt liksom att… 

- Få det mer naturligt. 
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- Ja, få det naturligt ja. 

- Och då behöver vi egentligen, kan jag tycka då, investera ännu mer att… en dator per elev! Då 

skulle det vara naturligt. Och då är det dessutom ingen som sticker ut. 

- Nej, precis! 

 

Där det finns datorer behöver dessa utrustas med alternativa verktyg så att alla elever får möjlighet att 

använda sig av dem fullt ut. Det handlar om att göra datorerna tillgängliga för alla elever. Detta löser 

samtliga medverkande skolor genom att det finns kommunlicenser på talsyntes- och 

rättstavningsprogram: 

 
Det var då vi började diskutera de här hjälpmedlen. Och då vet jag att det var Arvid bland annat som 

drev väldigt hårt att sådana här saker borde vara tillgängliga för alla, för det är inte bara de som är i 

behov… har en diagnos som kanske behöver det. Då började de titta på de här kommunlicenserna i 

stället i och med att det ska vara lättillgängligt. 

 

Det är också betydelsefullt att de undervisande pedagogerna själva får tillgång till datorer för att kunna 

använda dem i såväl undervisning som planering och det tycks finnas en medvetenhet om detta på 

organisationsnivå. I en av kommunerna planerar man en stor datorsatsning så att varje lärare ska få 

tillgång till en personlig bärbar dator: 

 
Men vi har hela datasalen ledig på eftermiddagen och där finns det ju arton plus lärardatorn. Så där 

finns det ju alltid. Det finns ingen som kan säga att det inte finns en dator ledig, för det finns det 

alltid. Och sen om det blir nu som skolchefen sa, att alla lärare ska få en bärbar dator till hösten med 

då trådlöst nätverk, så du kan i princip ta den under armen och sätta dig och jobba var du vill. 

 

Arbetslagen uttrycker trots allt i sina samtal att datorer är en underanvänd resurs på skolan. Man ser 

möjligheter med exempelvis stavningsprogram som stöd för alla elever och inte endast för dem som 

har konstaterade svårigheter. Detta skulle kunna vara ett sätt att motverka elevernas försämrade 

rättstavningsförmåga. För att kunna använda datorn mer naturligt och därmed ge möjlighet till en ökad 

individualisering, skulle flera informanter gärna se att det fanns en dator till varje elev. Detta skulle 

även kunna medföra att de elever som har störst behov av alternativa verktyg i sitt lärande inte känner 

sig utpekade. Informanterna eftersträvar ökad måluppfyllelse och förväntar sig samtidigt en 

inkluderande effekt av en sådan satsning. 

Behovet av strategier och rutiner 

God tillgång på teknik anses inte automatiskt leda till ökad användning. Om en genomtänkt 

implementerings- och användningsstrategi saknas kan utbudet till och med bli för stort eller krångligt. 

Detta kan medföra svårigheter, inte bara för pedagoger som inte är så tekniskt bevandrade utan även 

för vana användare av verktyg med andra typer av gränssnitt. Användargränssnittet är kopplingen 

mellan användaren och programmet, med andra ord det sätt på vilket man styr programmet. Om 

gränssnittet skiljer sig åt mellan olika program och apparater, känner man inte lika lätt igen sig i 

miljön och då kan användningen upplevas som mer krånglig. SmartBoard och TeamBoard, som nämns 

nedan, är två olika fabrikat av interaktiva skrivtavlor: 

 
Fullt ut, ja, är det ju en fördel att du har datakunskaper, så att du kan använda alla… alla verktyg och, 

ja, och fortsätta utveckla det, utveckla dem själv. Och där är det lite tråkigt för vi har två olika typer. 

Vi har någonting som heter TeamBoard och det är ett gränssnitt. Och så har vi SmartBoard som är ett 

gränssnitt. Och SmartBoardgränssnittet, det är lika Officeverktygen med grupperingar, med menyer, 

med högermenyer och allting sådant. Det är mer likt än TeamBoarden. TeamBoarden den är… ja 

väldigt avvikande, så att jag föredrar ju SmartBoarden som är inkörd på Office. Men där är det ju en 

kostnadsfråga. TeamBoarden köptes till, för de var, vad jag förstår, betydligt billigare i det inköpet. 
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Att satsa mycket pengar på it-stöd i skolan ses alltså inte som en garanti för ökad användning. Men 

exemplet visar att det samtidigt kan finnas en fara i att huvudfokus ligger på att söka efter billiga 

produkter och tjänster. Det gäller i stället att ha en pedagogiskt grundad strategi med det man köper in 

och se till att det blir tillgängligt och användarvänligt, samt att alla har grundläggande kunskaper om 

hur utrustningen fungerar. En strategi för den konkreta användningen i klassrummet kan också vara 

värdefull. Trots att man har fått allt fler datorer de senaste åren krävs rutiner för att få det att fungera i 

undervisningen för alla elever, eftersom alla inte kan använda datorerna samtidigt: 

 
När man har datatid är det alla, fast kanske inte alla på en gång, för det finns ju bara till halva klassen. 

Antingen jobbar man två och två eller också jobbar man halvtid halvtid. Så byter man liksom. 

 

Fungerande rutiner i klassrummet kan göra att alla elever involveras i användningen. I detta exempel 

diskuteras användningen av sådana alternativa verktyg som kommunen har köpt in till alla skolans 

datorer: 

 
-Är era duktiga på att gå igenom texterna med Stava Rex [stavningsprogram] när de har skrivit klart 

om ett landskap eller? 

-Ja. 

-Alltså tar de det som en vana eller får man påminna dem? 

-I arbetsgången har de alltid det att de ska läsa igenom den, dels själva och sen ska de även kolla 

igenom den med Stava Rex eller Claro Read [talsyntesprogram] tycker de väl är bra också. Att de… 

-Ja, lyssna också ja. 

 

Rutiner behövs också för samarbete med föräldrar, exempelvis när det gäller användning av de 

alternativa verktygen vid läxläsning på samma sätt som i övrigt skolarbete. Föräldrar kan vara en 

viktig resurs i detta sammanhang om de får ett fungerande stöd. När rutiner saknas, kan stödet till 

föräldrar skilja sig åt från fall till fall: 

 
- Det var väl så vi började när (---) kommun köpte in dem. Och sen som sagt har vi ju gått ut med 

elevlicenserna till alla föräldrar, att de kan ladda ner och att det då ett år från det de laddar ner 

kommer att hålla så att säga. 

- Och där var det ett antal som hade gjort det redan? 

- Ja hur har det gått? Hur många från era klasser om man säger? 

- Ja, inte så jättemånga, tio kanske. 

- Ja. 

- Tio kanske i vår klass också. 

- Ja det är väl ungefär så tror jag. 

- Jag tror jag bara har tre eller fyra vad? 

- Så pass? Ja… 

-Vi har noll. Mm. 

 

På en av skolorna har man funderat vidare kring föräldrarnas kompetens vad gäller handhavandet av 

datorer och programvara och sett att det finns ett behov av stöd för att användningen i hemmet ska 

komma igång:  

 
Sen är ju frågan om alla klarar av att installera på sina datorer. Jag… och då har jag sagt men vänd er 

till skoldatateket och där kanske det är en liten… en liten tröghetseffekt som kommer in. Att det inte 

alltid blir gjort. Men då har vi haft så här att de har kommit med sin bärbara dator hit till skolan och 

så har datateknikern, eller vad han kallas för någonting, hjälpt till och lagt in och även den här läraren 
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som är tekniskt begåvad och tycker att det här är lite kul och så, han har gjort det också. Så har man 

kunnat hjälpa till på det viset.  

 

Det har alltså varit av vikt att den enskilda pedagogen eller någon annan på skolan på ett flexibelt sätt 

har kunnat ge viss teknisk support för att få det att fungera med verktygen i hemmet när föräldrarna 

själva inte har datorvana. Att bli hänvisad till kommunens centrala stöd kan utgöra en tröskel som är 

svår för en del föräldrar att ta sig över, med följden att deras barn blir utan it-stöd vid läxläsning. 

Något som har visat sig framgångsrikt i detta sammanhang är alltså att det finns kompetens på skolan i 

form av någon kunnig och van användare av verktygen. En sådan person kan hjälpa till snabbt när 

någon kör fast och kan inspirera dem som inte har kommit lika långt i sin användning. I exemplet ovan 

ställer en sådan person också upp och hjälper elever att få tillgång till sina alternativa verktyg i 

hemmet. 

Stöd kring teknik och pedagogisk användning 

Något som ofta lyfts i diskussionerna är behovet av support. Man betonar att tekniken måste fungera 

för att det ska vara möjligt att använda datorer och alternativa verktyg fullt ut i undervisningen. Den 

som inte känner sig säker på att utrustningen kommer att fungera, väljer lätt bort den om det inte finns 

någon tekniskt intresserad person i närheten som kan hjälpa till när det krånglar. Ett stort hinder för 

den pedagogiska användningen av it är just bristen på sådan teknisk support. Även på en skola som har 

en tekniskt ansvarig person kan det uppstå osäkerhet när denna person inte är närvarande:  

 
Nja, vi har ju… Vi har ju han som är ansvarig för datasalen då, eller för datorerna generellt, men han 

är ju (yrkesbeteckning) och så är han borta två eller tre dagar per vecka med (annan sysselsättning), 

två dagar per vecka med (annan sysselsättning). Så det är ju inte alltid att, blir det, rasar någonting 

och inte jag klarar av att fixa till det, då står det tills han dyker upp. Om det rasar på en tisdag, då står 

det till fredagen tills han dyker upp. 

(---) 

Och att man behöver någon som man kan fråga. Vi har ju turen att ha Adam ändå och Anita också, 

som man… när det krånglar, för det krånglar ju alltid och att man har någon att springa och… 

(---) 

Men är han här, då brukar han ju alltid dyka upp och fixa till det. Men det kan ju som sagt var ta 

några dagar om han inte är på plats. 

 

I ett arbetslag jämför man med hur det fungerar på en annan skola, där man har ett mer organiserat 

system med bland annat snabbare tillgång till support: 

 
- Ja, det, ---, är ju ett nät, att man ansluter sig till ett nät som finns stationärt här borta någonstans. 

Och sen får man något fel på sin dator så har de direkt tillgång till din dator, så det tar ju över musen 

då och rättar till det som är fel. Och sen har ju de totalkoll över vilka program man har och vilken… 

vilka svårigheter som kan tänkas bli och vet ganska direkt om man ringer. Ja, det här och här har 

hänt, men gör si och så. 

- Men de kommer ut också rent fysiskt? Om det behövs? 

- Ja, ja. De kommer rent fysiskt och fort går det! Åtminstone är det min uppfattning när vi hade den 

här anslutningen på skolan där jag jobbade förut. 

 

Visst tekniskt stöd ges, enligt lärarna, av det kommunövergripande skoldatateket. Detta stöd begränsar 

sig dock i regel till installationer och åtgärder när det gäller just alternativa verktyg och inte stöd kring 

skolans datorer i allmänhet. Förutom teknisk support, krävs också, enligt några informanter, stöd i hur 

man använder verktygen i sin undervisning. Det upplevs som en trygghet att ha någon att fråga. Här 

tycks skoldatateken fylla en viktig funktion. I en av de större kommunerna utbildar de pedagoger och 

driver nätverk inom kommunen med personer som i sin tur ansvarar för den specialpedagogiska it-
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användningen på de egna skolorna och kan där stötta sina kollegor. Det uttrycks mycket positivt om 

skoldatateken. Pedagogerna på en av skolorna önskar dock att skoldatatekets verksamhet kunde 

utvidgas, för att kunna möta efterfrågan fullt ut: 

 
Jag tycker att skoldatateket skulle få en större budget så att den blev… (---) Jag menar, jag tror det 

ligger två timmar eller något sådant där. Det är väldigt lite tid som den är bemannad. Att det ska 

läggas mera, större vikt på det och sen någon som kan jobba med det och kan gå ut och göra reklam 

och visa att det här finns det. 

 

Skoldatatekets personal i respektive kommun har som uppdrag att hålla sig uppdaterad och främja den 

pedagogiska användningen av alternativa verktyg ute på skolorna, men informanterna lyfter också 

behovet av en person på den egna skolan som skulle kunna tillfrågas vid behov, på ett liknande sätt 

som när det gäller tekniskt stöd. Även direkt it-undervisning för elever nämns som en viktig uppgift 

för en sådan person: 

 
Men har vi det positiva här på skolan att vi har en it-pedagog också som lär ut det här till eleverna 

och så hade ju vi lite smått undervisning, men det är ju inte något svårt egentligen att lära sig de här 

programmen. 

 

Förutom egen kunskap, en tillräckligt hög datortäthet och tillgång till alternativa verktyg anser de 

medverkande arbetslagen att det är nödvändigt med teknisk och pedagogisk support, både på 

kommunnivå och på den egna skolan. Som lärare känner man att många viktiga frågor konkurrerar om 

uppmärksamheten och för att it-användningen inte ska prioriteras bort krävs ett sådant stöd. I viss mån 

har man tillgång till support på de medverkande skolorna, även om det inte alltid är en följd av 

formella beslut. Att tid behöver läggas på it-användning finns det stöd för bland lärarna, som också 

lyfter ett behov av aktivt stöd från skolledningen för att kunna prioritera it. Tidsbristen är annars ett 

problem. 

Tidsbrist och behov av ledning 

Något som nämns många gånger i samtalen är bristen på tid för att utveckla sin kompetens kring it och 

alternativa verktyg. Man ser att programmen i sig inte är svåra, men att det krävs tid för att själv 

använda dem och lära sig hur de kan användas i undervisningen. Tiden är begränsad och det är många 

andra uppgifter som måste göras: 

 
- Ja, utbildning. Att vi får tid för utbildning. 

- Att alla verkligen gör det. 

- Och att de får tid också att verkligen sätta sig in i det, så att de kommer att använda det. För det 

hjälper inte om vi utbildar dem, för det är inga svåra saker Stava Rex och Claro Read. Det är inga 

svåra saker! Men om vi utbildar dem och de inte ändå känner sig säkra och inte har tid att öva på det, 

då blir det ju lika långt som brett ändå. Utan det måste vara tid. Vi får hans att lära dem och de får 

chansen att hålla på med det, så att de känner sig… 

- Säkrare. 

- Ja, att de tar och använder det spontant. Det är den där tidsaspekten som spökar för oss alla i 

arbetslivet. 

- Ja, det är sådan konkurrens om vad de här arbetslagsträffarna ska innehålla. Det är ren konkurrens. 

- Mm, det är sant. 

- Nu kommer Lgr11 och då orkar vi ingenting annat. 

- Nej, nej. Det är sant. 
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Det är många aktuella frågor som ska behandlas på den gemensamma tiden. Vid införandet av nya 

styrdokument upplevs att mycket annat måste prioriteras bort. För att it ska kunna komma till sin rätt 

krävs, enligt informanterna, att skolledningen avsätter tid till detta. 

Sammanfattning av studiens resultat 
I detta kapitel har jag redovisat hur pedagoger i fyra arbetslag skapar mening åt fenomenet alternativa 

verktyg/kompensatoriska hjälpmedel. Det har handlat om möjligheter och begränsningar som 

undervisande lärare kan uppleva kring it-användning med fokus på elever i behov av stöd. 

Resultatkapitlet har delats in i tre avsnitt utifrån studiens frågeställningar. 

 

När det gäller möjligheter med att använda it i undervisningen har informanterna sett att det kan leda 

till ökad motivation hos elever, som också kan känna ökad delaktighet och lyckas med det som 

tidigare varit omöjligt. En fördel för den undervisande läraren är att datorprogrammen kan underlätta 

arbetet med individualisering och att de alternativa verktygen lyfter fram elevens möjligheter, vilket i 

sin tur leder till en mer rättvis bedömning. De huvudsakliga begränsningarna med it som 

specialpedagogiskt stöd är att vissa elever kan känna ett utanförskap i och med att de upplever sig som 

avvikande. Datorn kan också distrahera elever eftersom den ger tillgång till mycket annat än 

skolarbete. Någon elev kan också bli dubbelarbetande, för att både hinna använda datorn och skriva 

för hand som övriga klassen. När datortätheten är högre, tycks dessa negativa effekter minska. 

 

Lärares syn på kunskap och lärande kan påverka hur och om it används i undervisningen. I denna 

studie använder alla informanter it i någon form och visar sig ha en pragmatisk syn på 

datoranvändningen. Man ser behov av både träning och kompensation och använder datorn i båda 

syftena utifrån behov. Träningsprogram används för att nöta in utantillkunskaper och fylla 

kunskapsluckor. I detta sammanhang beskrivs kunskap som byggstenar. I andra sammanhang används 

de alternativa verktygen för att kompensera elevernas svårigheter, så att var och en kan arbeta på sin 

intellektuella nivå utan att hindras av exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Här beskrivs kunskap mer 

som processer. Datorn ger möjligheter att synliggöra kunskapsprocessen för läraren själv, elever och 

föräldrar. 

 

Det tredje och mest omfattande avsnittet behandlas implementering av verktygen. Det som har gjort 

att de medverkande pedagogerna har börjat använda it är inte sällan att de har påverkats av 

professionella krav. De har haft elever i sina klasser som har varit i stort behov av stöd. Detta har 

skapat inre krav hos läraren, som har lett till att verktygen har tagits in som en viktig del av stödet. 

Även yttre krav, exempelvis från styrdokument och från insatta föräldrar lyfts fram. Alla krav tycks 

också kunna skapa ett dåligt samvete, som på sikt kan leda till förändring. 

 

Något som lärarna ser som betydelsefullt för en lyckad implementering är en positiv attityd till it och 

skolutveckling i stort. När olika positiva faktorer samverkar på en skola kan en positiv spiral uppstå, 

som ger energi åt fortsatt utveckling. Sådana viktiga faktorer som lyfts fram är exempelvis 

arbetsglädje, samarbete i arbetslag i gemensamma arbetsrum, gott underlag för rekrytering, skolans 

positiva status och ett homogent elevunderlag.  

 

Pedagogernas kunskapsutveckling inom området ses som en väsentlig del av implementeringsarbetet. 

Det finns ett behov av kontinuerlig, handfast utbildning för all personal. Det handlar om att 

pedagogerna behöver känna till de viktigaste verktygen, ha kunskap om den pedagogiska 

användningen och ha tillgång till forum för att kunna diskutera frågor som uppstår. Lärarna upplever 

också ett behov av lokal teknisk och pedagogisk support kring verktygen. De ser att en genomtänkt it-

strategi skulle kunna underlätta implementeringen. Exempelvis kan ett för stort och spretigt utbud 

skapa förvirring. Det kan i stället vara en fördel om olika verktyg påminner om varandra och har 

liknande gränssnitt. Rutiner för hur verktygen används i klassrummet har visat sig bidra till ökad 

användning, liksom ökad tillgång på datorer. 
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Slutligen lyfts ett behov av avgränsad tid för allt detta arbete. Den upplevda tidsbristen kan annars bli 

ett hinder för pedagogisk utveckling inom detta område. Många arbetsuppgifter och fokusområden 

äter upp lärarnas tid och det finns behov av stöd i vad som ska prioriteras. De medverkande lärarna är 

positiva till datoranvändning och uttrycker en vilja att utveckla sitt arbete ytterligare inom detta 

område. 
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Diskussion 

Metoden 
För att undersöka undervisande pedagogers syn på it och alternativa verktyg valde jag en kvalitativ 

ansats. Jag var intresserad av att få ta del av upplevda möjligheter och hinder inom ett relevant 

område. Föreliggande studie baseras på 19 informanter som ingick i fyra arbetslag på lika många 

skolor under våren 2011. Resultaten kan vara av allmänt intresse i och med att de bygger på vad som 

har uttryckts av undervisande lärare. Då det empiriska materialet endast består av informanternas 

utsagor, hade det kunnat kompletteras med deltagande observationer för att ytterligare lyfta fram vad 

som görs på skolan. I detta fall var det dock arbetslagens egna upplevelser som var av intresse. 

 

Det är viktigt att beakta att studien har genomförts på skolor utan större social problematik och i 

arbetslag som har kommit igång med sin it-användning. Urvalet gjordes utifrån att arbetslagen hade 

sagt sig använda it i undervisningen och var villiga att delta i studien. Ett arbetslag fick väljas bort på 

grund av svårigheter att hitta en lämplig tid. Att de deltagande pedagogerna redan använder it påverkar 

troligen resultatet. En jämförelse med andra typer av skolor och arbetslag hade sannolikt kunnat 

tillföra relevant information inom området. Det hade exempelvis varit av värde att göra en jämförelse 

med hur arbetslag på skolor med en annan social sammansättning resonerar kring it i undervisningen. 

Möjligen hade också flera viktiga möjligheter och hinder för användning identifierats om flera typer 

av skolor och arbetslag hade funnits representerade, till exempel sådana som motsätter sig it-

användning. Min farhåga var dock initialt att det kunde bli svårt att rekrytera informanter utan intresse 

för frågorna eller som befinner sig i en förlustspiral på grund av en svår arbetssituation. 

 

Det insamlade materialet blev, tack vare informanternas intresse och kunskaper, betydligt mer 

omfattande och bredare än vad jag hade förväntat mig. Studien hade därför kunnat vinna på en 

begränsning av frågeställningarna. Det kan på samma gång vara en styrka att komplexiteten kring it i 

undervisningen finns med, då den avspeglar de utmaningar som lärare står inför i vardagen. Dessutom 

hade det varit svårt att dra en gräns för vad som ska tas bort, då olika perspektiv bildar en helhet som 

ger fördjupad förståelse.  

 

I enlighet med Patel och Davidson (1994) ser jag vikten av en god validitet, det vill säga att jag har 

undersökt det jag har velat undersöka, samt en god reliabilitet, att det har gjorts på ett tillförlitligt sätt. 

Begreppen validitet och reliabilitet är dock egentligen främst tillämpbara på kvantitativa studier 

(Thurén, 1991). Ett alternativt sätt att närma sig dessa fenomen i kvalitativ forskning är genom 

begreppen trovärdighet och äkthet (Lincoln & Guba, 1985, i Bryman, 2002).  

 

När det gäller trovärdigheten, har den stärkts genom att många citat har redovisats, något som gör det 

möjligt för läsaren att avgöra hur överförbara resultaten är. Studiens tillförlitlighet hade möjligen 

kunnat stärkas ytterligare om jag hade träffat informanterna en andra gång för att få återkoppling på 

mina tolkningar. För att möjliggöra en granskning av pålitligheten har jag redovisat hur 

undersökningsprocessen har gått till. Ytterligare en trovärdighetsaspekt är möjligheten att styrka och 

konfirmera. Här har jag efter bästa förmåga försökt undvika att låta såväl egna värderingar som den 

teoretiska inriktningen påverka studiens utförande eller de slutsatser jag har dragit.  

 

Äktheten, eller autenticiteten hos en studie rör, menar Lincoln och Guba enligt Bryman (2002), 

exempelvis om det ges en rättvis bild av informanternas uppfattningar samt om undersökningen 

hjälper dem att förstå sin egen eller andras situation bättre och hjälper dem att förändra sin situation. 

Här tänker jag att arbetet med fokusgrupper har haft inslag av detta, i och med att olika åsikter har fått 

brytas och att diskussionen har tillfört ny kunskap till informanterna. Jag ser också att en återkoppling 

av den färdiga magisteruppsatsen ytterligare skulle kunna bidra till att stärka äktheten.  
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Samtidigt som jag utifrån studiens resultat inte kan uttala mig om situationen på alla skolor, ser jag en 

samstämmighet med tidigare genomförda studier. Min upplevelse är också att fokusgruppernas 

diskussioner var trovärdiga och tillförlitliga. Informanterna drog sig inte för att lyfta dilemman, egna 

tillkortakommanden eller situationer där man lyckats väl. Det fanns också ett äkta intresse för andras 

berättelser och det ställdes många frågor och följdfrågor till arbetskamraterna. Trots den stora 

tidsåtgången och svårigheten att hitta gemensamma tider anser jag att fokusgrupper var en väl 

fungerande metod för insamling av empiriskt material.  

 

En av insamlingsmetodens svaga punkter skulle kunna vara att de enskilda informanterna begränsas av 

de oskrivna regler som finns på skolan och därför inte förmår uttrycka det de egentligen vill av rädsla 

för att trampa på ömma tår. Det var också därför jag hade med den anonyma enkäten, som grupperna 

dock valde bort. En annan möjlig svårighet är att få veta exakt vad en enskild person står för vid ett 

visst tillfälle, eftersom diskussionen leder framåt och personerna lyssnar in kollegor och kan ändra 

åsikt under samtalets gång. Även moderatorn deltar i samtalet och kan påverka så att åsikter förändras. 

En nackdel som lyfts fram av Wibeck (2010) är att transkriptionen av det inspelade materialet kan ta 

betydligt längre tid eftersom det är flera personer som talar. Tidsåtgången i detta fall var ett par dagar 

per inspelad timme. Något jag själv har upplevt som en nackdel är svårigheten att hitta gemensamma 

tider för hela arbetslag, jämfört med att boka träffar med en person i taget. Ett arbetslag föll också bort 

på grund av att vi misslyckades med att finna en lämplig tid. Det första fokusgruppsmötet 

genomfördes i slutet av mars 2011 och det sista i början av maj samma år. En anledning till att det var 

svårt att träffas tidigare var att flera satsningar var påbörjade på skolorna under vårterminen, bland 

annat implementering av de nya styrdokumenten. 

 

När det gäller analysen har jag försökt hålla mig nära arbetslagens egna tolkningar och värnat om att 

inte leta fel i deras berättelser. I stället har jag ansträngt mig för att förstå sammanhangen som de 

beskriver. Jag har i möjligaste mån satt min egen förförståelse inom parentes, det vill säga sådant som 

jag på förhand har trott mig veta utifrån att jag arbetar med frågorna i min yrkesroll. Ett etiskt dilemma 

uppstod i analysarbetet när uppgifter kom fram som rörde personer som jag själv har samarbetat med i 

min yrkesroll. Sådana uppgifter har jag valt bort i materialet för att inte låta min egen uppfattning styra 

tolkningen. 

Resultatet 
Denna studie visar, i enlighet med tidigare forskning inom området, att it kan underlätta elevers 

skolsituation, i synnerhet när det gäller elever som anses vara i behov av stöd, men att implementering 

av it på olika nivåer är en komplex process. Utifrån Dunkels (2007) tre faser vid introduktion av ny 

teknik skulle jag vilja placera de medverkande arbetslagen i tillvänjningsstadiet. Man har tydligt 

passerat det stadium då man varit skeptiska till verktygen, men det kan alltjämt finnas personer på 

skolorna som inte har tagit till sig tekniken. Några gamla användarmönster, från tiden innan it började 

användas, finns kvar samtidigt som man börjar se nya användningsområden, exempelvis för att 

synliggöra elevernas lärandeprocess. Fortfarande finns ett behov av experter som stöd i användningen, 

exempelvis personal från kommunernas skoldatatek, it-pedagoger och tekniker. Verktygen har ännu 

inte fullt ut blivit vardagsteknik i alla klassrum på samma självklara sätt som exempelvis papper och 

penna. Det är dock viktigt att hålla i minnet att de medverkande arbetslagen enligt min bedömning har 

kommit längre i sin it-användning än många andra arbetslag och skolor.  

Möjligheter och begränsningar 

Resultatet antyder att it-användning i klassrummet inte kan beskrivas i termer av bra och dåligt. 

Många faktorer påverkar och it kan både ge möjligheter och skapa begränsningar beroende på hur det 

används. Informanterna i föreliggande studie uttycker, i linje med en studie av Damsby (2008), att 

datoranvändning kan göra eleverna mer självständiga och motiverade. Motivationen stärks bland annat 

av att datorn har hög status, ses som intressant och att den gör det möjligt att utföra vissa uppgifter på 

ett roligare sätt. Datorn kan alltså locka till skolarbete. Samtidigt ser pedagogerna att den erbjuder 
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sådant som stör skolarbetet, till exempel olika inställningsmöjligheter och mindre lämpliga sidor på 

internet. I ett av de deltagande arbetslagen kommer man fram till att många elever med 

koncentrationssvårigheter har svårt att hantera detta stora utbud, men att elevernas svårigheter kommer 

till uttryck oavsett om datorn används eller inte. Detta kan relateras till Shapley et al. (2011) som har 

visat att mängden disciplinära åtgärder kan minska vid datoranvändning, vilket bland annat tyder på 

att fler elever får möjlighet att använda sig av lärstilar som passar dem och att motivationen för 

skolarbetet då ökar. Det finns naturligtvis en risk att vissa elever är så upptagna med ”förbjudna” 

aktiviteter att de visserligen stör mindre, men ändå inte får sitt skolarbete gjort.  

 

Pedagogerna tycker sig se att verktygen gör det möjligt för elever att lyckas med sådant som tidigare 

varit omöjligt, men att vissa elever utför ett dubbelarbete på grund av att de, förutom på datorn, vill 

göra uppgifterna med papper och penna som sina kamrater. Tänkbara orsaker kan vara att eleverna 

fokuserar mer på själva görandet än på att nå målen för undervisningen samt att de inte vill avvika. 

Detta kan kopplas både till elevens kunskapssyn och självuppfattning. I vissa fall kan då eleven 

behöva avlastas genom att läraren förklarar att det räcker att skriva på datorn för att nå målen, det vill 

säga att det datorskrivna dokumentet är lika mycket värt som en handskriven text. Som jag ser det 

behöver det betonas att det är innehållet i undervisningen som är det väsentliga och att det finns flera 

möjliga vägar till att nå fram till målen. Å andra sidan kan det finnas tillfällen då eleven upplever det 

som viktigare att tillhöra gruppen än att lära sig maximalt. Arbetslusten kan då försvinna om eleven 

inte får göra på samma sätt som övriga klassen. Här kan det vara av vikt att fundera på hur läraren 

presenterar verktygen och hur undervisningen läggs upp, så att det inte behöver upplevas som negativt 

att olika elever arbetar på olika sätt i klassrummet.  

 

Informanterna ser alltså tecken på att elever i behov av stöd gärna vill göra som alla andra för att inte 

uppfattas som avvikande. Att använda ett personligt hjälpmedel kan kännas utpekande om det upplevs 

lyfta fram de egna svårigheterna inför klassen. It i allmänhet upplevs dock av många elever som 

motiverande och statushöjande, vilket kan göra att eleven får en helt annan syn på sina verktyg. I vissa 

fall fungerar det, enligt informanterna, att samtala helt öppet om en elevs svårighet eller diagnos, så att 

en olikhet inte behöver upplevas som negativ och något skamligt som eleven måste dölja. Då blir inte 

själva verktyget ett tecken på misslyckande, utan ett stöd för att kunna göra det som behövs för att nå 

skolans mål. I studien uttrycks att det inte finns några synliga tecken på att elever behandlas illa av 

kamrater för att de använder ett hjälpmedel. Det är, enligt informanterna, mer en känsla hos eleven 

som kan uppstå om man inte talar öppet om svårigheter och olikheter. Dock är elever olika och det 

krävs varsamhet och lyhördhet för den enskilda elevens behov när det gäller hur och när olikheter 

diskuteras i klassundervisningen. 

 

Tidigare studier har visat att effekten av datoranvändning i skolan kan öka om den kommer igång 

tidigt under elevernas skoltid och att elever har svårare att ta till sig alternativa verktyg högre upp i 

skolåren (Damsby, 2008, Tamim et al., 2011). Informanterna i föreliggande studie har dessutom sett 

att stadieövergångar eller klassbyten kan vara kritiska tillfällen, då även elever som tidigare gärna har 

använt alternativa verktyg kan komma att välja bort dem av ovan nämnda skäl. Det framkommer dock 

tecken på att problematiken med att elever väljer bort verktygen minskar om datortätheten är hög och 

om samtliga elever har som rutin att använda alternativa verktyg, som exempelvis 

rättstavningsprogram, i sitt skolarbete. Då minskas troligen känslan av att vara utpekad. Samtidigt 

avdramatiseras datorn och blir inte någonting som kan väljas bort. De flesta elever är också 

datoranvändare på fritiden och datorn i sig är sällan negativt laddad. Beroende på hur den används, 

kan datorn med andra ord medverka till att eleven upplever såväl delaktighet som utanförskap. 

 

I denna studie har pedagogerna berättat om några elever som har valt bort sina alternativa verktyg. 

Detta väcker funderingar på hur mycket valfrihet som bör råda när man som lärare vet att datorn kan 

medverka till att eleven får en tillgänglig undervisning och möjlighet att nå målen. Därmed inte sagt 

att man ska tvinga på eleverna verktygen till varje pris. Det kan dock vara viktigt att fundera på hur 

verktygen presenteras och därmed vilka förutsättningar eleven får för att kunna bedöma sitt eget 

behov. Med ett barnrättsperspektiv på detta fenomen kan jag inte låta bli att fråga mig vad som kan 

anses vara bäst för varje elev, såväl på kort som på lång sikt. Det är eftersträvansvärt att hitta arbetssätt 
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som passar alla elever, så att de slipper välja mellan delaktighet och måluppfyllelse. I studiens resultat 

uttrycks att datorn möjliggör en ”träffsäker individualisering” och att bedömningen underlättas. Det 

upplevs som lättare att se innehåll och process i varje elevs arbete när dator med alternativa verktyg 

används. Eleven behöver inte bli bedömd och betygsatt utifrån en slutprodukt som är bristfällig på 

grund av svårigheter med stavning och handmotorik.  

 

Fördelarna med it i skolarbetet tycks alltså upplevas som större än nackdelarna, vilket även tidigare 

studier inom området har konstaterat. I likhet med Tamim et al. (2011) ser jag inte längre möjligheten 

att välja bort it i skolsammanhang. Det blir allt mindre intressant att diskutera om it är bra eller mindre 

bra i undervisningen. I stället bör fokus ligga på hur och när datorn kan användas för att förstärka den 

pedagogiska verksamheten och vilken vägledning elever och lärare behöver för att kunna använda 

tekniken på ett fungerande sätt. Datorn finns dessutom i de flesta hem och påverkar barnens lärande på 

ett eller annat sätt. 

Ett pragmatiskt förhållningssätt till it 

Träning och kompensation utgör inga tydliga motpoler i det empiriska materialet, som jag tolkar det. 

Informanterna visar sig snarare ha ett pragmatiskt förhållningssätt till it i undervisningen. Man tar 

tillvara sådant som upplevs fungera väl när det gäller att göra undervisningen tillgänglig, speciellt för 

elever i behov av stöd som annars inte kan tillgodogöra sig den skriftspråksbaserade undervisningen. 

Materialet visar också att informanterna endast i liten grad skiljer på begrepp som allmän it-

användning, alternativa verktyg och hjälpmedel. Det är snarare funktionen som står i fokus 

tillsammans med produktnamnen. Inledningsvis var jag själv noga med att skilja begreppen åt, för att 

de alternativa verktygen inte skulle försvinna i den allmänna diskussionen och därmed de behov som 

kan uppstå runt elever med funktionsnedsättning. Det har dock visat sig att begreppen ofta flyter 

samman och att det förmodligen inte upplevs som relevant för informanterna att separera dem. Man 

söker primärt lösningar för att alla elever ska kunna följa undervisningen och lyckas i skolan. Ett 

allmänt it-fenomen som interaktiva skrivtavlor har exempelvis visat sig vara lämpligt för många elever 

i behov av stöd, bland annat eftersom tavlorna för med sig mer kollektiva arbetssätt som i sin tur ger 

tillgång till flera alternativa sätt att tänka och att lösa uppgifter.  

 

Det förekommer också att man använder ett alternativt verktyg, i detta fall ett rättstavningsprogram, 

som en del av alla elevers arbetsrutin i skrivsituationer. Begreppet alternativa verktyg används i 

mycket begränsad omfattning. Hjälpmedel används i stället som ett paraplybegrepp som innefattar 

både det som skolmyndigheterna benämner alternativa verktyg och de personliga hjälpmedel som 

förskrivs av Landstinget till enskilda elever. Här antyder begreppet att man ser det aktuella 

datorprogrammet som en kompensation för den enskilde elevens svårigheter. Annars talar man ofta 

om datorn eller benämner de program eller verktyg man använder vid deras specifika namn, till 

exempel SmartBoard, dokumentkamera och StavaRex. Dessa specifika begrepp ligger närmare 

skolvardagen och den konkreta användningen än de övergripande begreppen. De är därmed tydligare 

och förmodligen mer användbara lärare emellan samt mellan lärare och elev. Övergripande begrepp 

som alternativa verktyg hör, som jag ser det, inte heller hemma i samtal med elever. Här finns en 

tydlig parallell till Tondeur et al. (2007) som lyfte att en utvecklingsplan, för att få genomslag, 

behöver vara konkret och innehålla ett språk som ligger nära praktiken.  

 

Jag finner inget stöd för att informanterna skulle se användning av alternativa verktyg som någonting 

negativt, på det sätt som beskrevs av Jonsson (2008). Däremot upplevs det emellanåt som svårt att 

bedöma den enskilda elevens prestationer när det gäller vissa moment som har genomförts med stöd 

av datorn. I många sammanhang ser man dock fördelar i och med att datorn kan hjälpa till att 

synliggöra elevens lärandeprocess. På samma sätt har man via verktygen kommit runt elevers 

svårigheter och upptäckt möjligheter till en mer rättvis bedömning. Samtidigt tycks det finnas en 

uppfattning, såväl bland de intervjuade pedagogerna som bland deras elever, att det är lite ”bättre” att 

klara sig utan datorn än att vara beroende av den. Detta skulle kunna leda till att eleverna känner sig 

lite duktigare om de kan göra vissa uppgifter med papper och penna än om de har datorn som stöd. 

Frågan är om de skulle se det på samma sätt om alla elever hade tillgång till dator och om 



44 

 

undervisningen var utformad på ett sådant sätt att datorn användes i alla situationer där den kunde 

underlätta lärandet. I det skolutvecklingsprojekt som beskrevs av Tallvid och Hallerström (2009) samt 

Tallvid (2010) hade varje elev tillgång till bärbar dator med alternativa verktyg och där tycks datorn 

inte ha setts som mindre viktig än papper och penna. 

 

I de delar av samtalen där begreppen alternativa verktyg och hjälpmedel används syns inte sällan ett 

individperspektiv. En orsak till detta skulle kunna vara att de elever som har svårt att följa ordinarie 

undervisning har ett tydligare behov av verktyg än andra och att man därmed tänker på dessa elever i 

första hand. En orsak skulle också kunna vara bristande tillgång på datorer, som gör att man behöver 

prioritera de elever som inte klarar skolan utan detta stöd. De informanter som har fått ett utökat antal 

datorer säger sig oftare använda dem för alla elever, för både träning och kompensation. I resultatdelen 

lyfts ett exempel på skolkultur där it används i stor utsträckning och där den ökade tillgången på 

datorer har gjort det möjligt att använda nya arbetssätt. En alternativ tolkning skulle dock kunna vara 

att det progressiva arbetssättet har lett till att man aktivt har arbetat för att öka datortätheten. Jag vill 

betona att jag i detta sammanhang inte lägger någon positiv eller negativ värdering i att det 

förekommer ett individperspektiv. Snarare ser jag det som en möjlig ingång till användning av 

alternativa verktyg. Övergripande formuleringar och principer om förebyggande arbete tycks inte ha 

samma genomslagskraft som när en enskild elev upplevs behöva stöd. En klass består ju av enskilda 

elever som har individuella förmågor och behov.  

 

De deltagande fokusgrupperna berörde ytterligare en aspekt av kunskapssynen, nämligen var ansvaret 

för det specialpedagogiska it-stödet ligger. Här identifierades ett dilemma. Att få möjlighet att lämna 

ansvaret till resurspersoner, exempelvis i form av kunniga speciallärare eller bibliotekarier, upplevs 

som en förmån. Med den arbetsbörda man har, kan det vara en stor lättnad att någon tar över en viktig 

arbetsuppgift. Samtidigt finns en risk för att man som lärare släpper ansvaret. Undervisningen blir inte 

fullt ut tillgänglig för de elever som ofta måste vänta på resurspersoner för att få stöd. Jag menar att 

det kan vara mer funktionellt om dessa resurspersoner inte tar över hela ansvaret, utan delar det med 

klasslärarna som har ansvaret för undervisning och bedömning. 

Implementering av it och alternativa verktyg   

Överallt i samhället används it och det finns professionella krav på, och ett ökat stöd för, en 

omfattande it-användning, inte minst i skolans styrdokument. Datoranvändning i skolan bygger i till 

stor del på skriftspråket, vilket framgår i föreliggande studie. Om datorn ska kunna användas för alla 

elever, behövs sannolikt de alternativa verktygen för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna få 

en tillgänglig undervisning och känna sig delaktiga. Det finns en stark vilja hos informanterna i denna 

studie att ge stöd åt dessa elever. Professionella inre krav kan uppstå när man som lärare får kännedom 

om att det finns verktyg som kan ge ett sådant stöd, men samtidigt upplever att man inte behärskar 

dessa program tillräckligt väl eller använder dem tillräckligt mycket. De yttre kraven kan bestå i 

styrdokumentens skrivningar eller föräldrar som ställer krav på att deras barn ska få tillgång till rätt 

verktyg. Om man inte klarar att uppfylla dessa krav, kan det leda till känslor av otillräcklighet eller ett 

dåligt samvete. Det dåliga samvetet skulle kunna driva på en ökad användning av alternativa verktyg 

och därmed ökade möjligheter till en mer tillgänglig undervisning för elever som då kan komma runt 

sina läs- och skrivsvårigheter och känna delaktighet i skolarbetet. Den som är helt opåverkad av 

kraven, genomför troligen inga större förändringar.  

 

Föräldrar har visat sig vara en viktig kravställare. I diskussionerna har uttryckts att föräldrars 

medvetenhet och påtryckningar kan göra att en elev får tillgång till verktyg eller hjälpmedel. Dels sker 

detta genom att krav ställs på skolan att tillhandahålla nödvändig utrustning. Dels har några föräldrar 

själva köpt datorer till sina barn och har därmed kunnat ställa explicita krav på att verktygen ska 

användas i undervisningen. Här behöver man, enligt min mening, fundera kring likvärdigheten. Hur 

går det för elever som inte har föräldrar som är insatta och kan ställa krav? Får de också en tillgänglig 

undervisning och samma möjlighet till delaktighet? Utifrån fokusgruppernas diskussioner tycker jag 

mig se att likvärdigheten kan underlättas av att man har rutiner för it-användning på skolan, så att alla 

elever kan få tillgång utifrån behov och inte endast utifrån påtryckning från föräldrar eller diagnoser. 
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Förutom rutiner behövs också kunskap och tillräckligt hög datortäthet, så att alla elever kan använda 

dator vid behov, på ett sådant sätt som beskrivs av Tallvid och Hallerström (2009) samt Tallvid 

(2010). I litteraturen beskrivs ofta rektor som en viktig aktör i implementeringsarbete (Blossing & 

Ertesvåg, 2011; Coppetiers, 2005). Detta har inte varit tydligt i föreliggande studie. 

Positiva spiraler 

Det är en utmaning för ansvariga på olika nivåer att se till att alla pedagoger har tillräckliga kunskaper 

om alternativa verktyg, så att det kan bedrivas en tidsenlig och tillgänglig undervisning i alla klassrum. 

Yngre lärare kan, enligt informanterna, ha lättare för att ta till sig ny teknik i undervisningen, vilket 

även tidigare studier har pekat på (Hermans et al., 2008). Den som är uppväxt med datorer har lättare 

för att använda tekniken. Dock finns många undantag, inte minst i de deltagande fokusgrupperna. 

Viktigare än ålder tycks vara att pedagogen har en positiv attityd till förändringar och har en flexibel 

syn på hur lärande kan gå till. Det handlar, förutom egen användarvana, också om pedagogisk 

skicklighet. En tidigare studie visade till exempel att elever som var vana datoranvändare på fritiden 

inte automatiskt var duktiga på sådan datoranvändning som främjar det egna lärandet i skolan (Wecker 

et al., 2007). Detta pekar på vikten av studieteknik. 

 

En framgångsrik it-användning kan underlättas av att skolan befinner sig i en positiv spiral. Ett 

fungerande samarbete i arbetslag kan ge arbetsglädje vilket i sin tur kan medföra positiva attityder till 

förändring. Allt detta kan i sin tur leda till att skolan får gott rykte och att studiemotiverade elever, och 

väl meriterade lärare, söker sig dit. En annan faktor är tiden. En upplevd tidsbrist kan skapa negativa 

spiraler, medan den som upplever sig ha tid kan uppskatta ett ökat samarbete och känna arbetsglädje. 

Ett homogent elevunderlag upplevs också vara en faktor som möjliggör ökad arbetsglädje och därmed 

förändringsvilja. Hobfoll (1989) har utvecklat en teori om hur människor kämpar för att konservera 

sina resurser för att minska stress och för att undvika att hamna i förlustspiraler. Pedagoger som 

befinner sig i en positiv spiral befinner sig inte i en sådan hotfull situation. I en positiv arbetssituation 

som denna tycks pedagogerna stå ut med en viss otrygghet och vara beredda att testa nya arbetssätt 

trots risken att misslyckas. Man har råd att misslyckas några gånger för att sedan hitta en framkomlig 

väg tillsammans. Det är en del av arbetssättet och ingen riskerar att bli bestraffad för ett tillfälligt 

misslyckande. 

 

En tillgång i det pedagogiska samtalet på skolan kan vara erfaren personal som har arbetat på flera 

olika skolor. Hos sådana personer kan finnas en förmåga till jämförelser som kan lyfta diskussionen. 

Arbetslaget kan få ett vidare perspektiv på sin yrkesroll och få tillgång till ett ökat utbud av 

möjligheter och lösningar på problem som uppkommer. Även om den nuvarande skolan är sämre i 

något avseende finner man en trygghet i det man har sett tidigare, som skulle kunna fungera även i den 

nuvarande miljön. I stället för att en förändring ses som omöjlig, kan den ses som genomförbar, om än 

under vissa förutsättningar.  

Strategier och rutiner  

På de medverkande skolorna saknas aktuella it-planer som innefattar specialpedagogisk it-användning. 

Om sådana planer trots allt skulle finnas, är de inte kända bland personalen. Rektorerna tycks inte 

heller vara aktivt drivande när det gäller it-användning, förutom att vara positivt inställda till inköp av 

alternativa verktyg vid behov samt stöttande i förhållande till de lärare som tar egna initiativ. Flera 

forskare har lyft betydelsen av pedagogiskt ansvariga rektorer, som är aktiva i skolutvecklingsfrågor, 

deltar i verksamheten och diskuterar sina lärares undervisning (Blossing & Ertesvåg 2011; Coppetiers, 

2005). Detta tycks inte förekomma när det gäller it-användning. I diskussionen framkom att rektorerna 

på två olika skolor i samma kommun har haft olika syn på hur mycket den tekniska supporten får kosta 

och därmed har skolorna helt olika servicenivå när det gäller it. 

 

Att övergripande planer saknas på skolorna får vissa konsekvenser. Det uttrycks från lärarhåll att 

inköpsansvariga skulle behöva hålla en linje, så att program och utrustning i möjligaste mån påminner 

om de användargränssnitt personalen är van vid i övrigt. Detta utifrån att man har upplevt de 

avvikande verktygen som mer svåranvända. Att försöka greppa flera verktyg samtidigt upplevs leda 
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till förvirring, vilket skoldatatekspersonal och it-pedagoger skulle behöva ta hänsyn till vid 

utbildningsträffar och utprovningar för enskilda elever. Dels blir det svårt för läraren att se vad som 

verkligen ger effekt och dels kan det bli rörigt för såväl lärare som elever att hålla reda på flera nya 

verktyg och lära sig använda dessa samtidigt. 

 

Kreijns et al. (2011) har visat att det finns ett samband mellan lärares känsla av egen kompetens, så 

kallad self-efficacy, och den attityd de har till it-användning. Denna känsla kan förmodligen öka om 

programmen upplevs som enhetliga och lättanvända. Samma forskare menar därför att 

kompetensutveckling inom it-området bör inriktas på att höja lärarnas känsla av egen kompetens. 

Informanterna i föreliggande studie ser ett behov av samordnad kompetensutveckling. För att 

tillgodose denna typ av önskemål, behövs troligen genomtänkta planer samt samordning när it ska 

implementeras på ett fungerande sätt på en hel skola. Det behövs också utrymme för att lärarna ska 

kunna hitta fungerande rutiner för sin egen och arbetslagets it-användning, samt för hur eleverna ska få 

tillgång till sina alternativa verktyg även hemma vid läxläsning. Förutom en ständigt pågående 

utbildningsprocess behövs rutiner för teknisk support. För att lärarna ska kunna arbeta pedagogiskt 

med verktygen måste tekniken fungera. När det blir fel behövs snabb tillgång till support. Lärare som 

har 25 elever som väntar tycker sig inte ha tid med datorkrångel, utan väljer då hellre andra arbetssätt. 

Förutom det tekniska stödet är det en fördel om någon på skolan har ett uppdrag att tänka till lite extra 

kring den pedagogiska användningen av it. Detta för att man ska kunna diskutera sitt pedagogiska 

upplägg och få inspiration även mellan kurstillfällena.  

 

Övergripande planer och strategier löser dock inte alla problem. Enligt Tondeur et al. (2007) ligger de 

språkligt sett ofta långt från lärarnas vardagsarbete och har därför svårt att få genomslag i praktiken. 

Eftersträvansvärt vore, som jag ser det, att fånga upp lärarnas upplevda behov och på varje skola 

sammanställa en it-plan som är direkt tillämpbar i den vardagliga undervisningen. Detta stämmer 

också överens med Blossing och Ertesvåg (2011) som utifrån ett socialt perspektiv på lärande 

organisationer menar att personalen gemensamt bör definiera behoven av skolutveckling och att 

skolutvecklingen i första hand måste äga rum ute i kärnverksamheten.  

 

Flera informanter uttrycker en vilja att använda verktygen bredare, inte endast för elever i behov av 

stöd, och det förekommer i vissa klassrum rutiner exempelvis för hur alla elever ska rätta sina texter 

med ett rättstavningsprogram innan de lämnar in slutprodukten till läraren. Det finns också en antydan 

till att elever med påtryckande föräldrar lättare får tillgång till verktyg än andra elever som har lika 

stora behov. Likvärdigheten och en tillgänglig undervisning för alla elever är stora frågor som är svåra 

att lösa på egen hand inom den egna klassen.  

Kompetensutveckling 

Lärare efterfrågar kunskap inom området och känner sig inte fullärda, vilket även tidigare studier har 

visat (Damsby, 2008) Utbildning kan, enligt informanterna, ge trygghet när det gäller att hantera it och 

alternativa verktyg i undervisningen. De flesta upplever sig ha fått någon typ av grundutbildning där 

de har blivit informerade om att verktygen finns och hur de fungerar. Detta ses dock inte som 

tillräckligt. För att verktygen verkligen ska användas fullt ut behöver lärarna en obligatorisk, 

processinriktad, kollektiv utbildning som pågår kontinuerligt. En sådan utbildning bör vara handfast 

och inriktas på något eller några få program i taget. Man upplever ett behov av att själv få använda 

programmen för att kunna ta in dem i sin undervisning på ett lämpligt sätt. Den kollektiva aspekten 

innebär här att hela personalgruppen får delta i samma kompetensutveckling och därmed kan bedriva 

utvecklingen gemensamt i sitt vardagsarbete. Man kan kasta ut en fråga i det gemensamma 

arbetsrummet och tänka tillsammans. Det man inte löser tillsammans kan tas med som frågor till nästa 

utbildningsträff, där man fortsätter diskussionen kring möjligheter och begränsningar. Detta ligger i 

linje med Blossing och Ertesvåg (2011) som menar att det obligatoriska deltagandet är en viktig 

förutsättning för ett lyckat skolutvecklingsprojekt, dock med tillägget att alla också måste vara 

införstådda i syftet med satsningen. Informanternas önskemål om kompetensutveckling som pågår 

över tid finner stöd i Shapley et al. (2011), som menar att implementering måste få ta tid och att det i 

utsatta områden kan krävas extra mycket tid innan kan se några resultat.  
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Datortäthet 

Datortätheten har nämnts vid ett flertal tillfällen i fokusgruppernas diskussioner. Pedagogernas 

berättelser tyder på att användningen underlättas av en ökad datortäthet. Det handlar till viss del om 

hur man ser på datorn. Många pedagoger ser den inte som ett självändamål, utan man menar att eleven 

måste kunna använda en dator vid behov på samma sätt som det krävs tillgång till papper och penna 

just i den stund då behovet uppstår. Tondeur et al. (2007) såg i sin forskning att pedagoger värderade 

de tekniska aspekterna av datoranvändning högre än de pedagogiska, något jag inte finner direkt stöd 

för i föreliggande studie. Däremot upplever man emellanåt det tekniska handhavandet som svårt och 

hindrande och ser de personer som behärskar datorn upplevs som värdefulla resurspersoner. 

 

En ökad tillgång på datorer efterfrågas alltså. Dels handlar det om att ha en tillräcklig budget för inköp 

av utrustning och dels placeringen av det man köpt in. Så länge varje elev och lärare inte har sin egen 

dator finns ett dilemma. Ska man placera datorerna i en datasal dit man kan gå med hela klassen vissa 

lektioner, eller ska de datorer man har delas upp och placeras i eller i anslutning till klassrummen? 

Informanterna har olika syn på det beroende på hur de arbetar. Där man bedriver grundläggande it-

undervisning för alla elever talar man positivt om datasalen, där också pedagogerna kan få utbildning. 

På andra skolor säger man att en ökad tillgång i klassrummet och korridoren utanför ökar möjligheten 

att använda datorn fullt ut i undervisningen. Placeringen medför då, enligt informanterna, ökad 

tillgänglighet och användarvänlighet. Liknande önskemål har tidigare visat sig vara relevanta enligt 

utvärderingen av Falkenbergs en-till-ensatsning (Tallvid & Hallerström, 2009, Tallvid, 2010). Där såg 

man bland annat att elever i behov av stöd gynnades av att ha tillgång till en personlig dator, då de 

alternativa verktygen alltid fanns till hands vid behov. 

Tid 

I alla medverkande fokusgrupper diskuteras bristen på tid. Man har många elever, det är mycket som 

ska göras och många viktiga frågor som konkurrerar om den gemensamma tiden. Att förändra sin 

undervisning och planera in ny teknik tar tid. Kompetensutveckling tar också tid. För att it ska hamna i 

fokus ser informanterna ett behov av att rektor avsätter gemensam tid för detta. Under den termin då 

fokusgrupperna träffades låg fokus på implementering av skolans nya styrdokument och allt annat 

hamnade långt ner på dagordningen. Senge et al. (1999) beskriver behovet av flexibilitet när det gäller 

tiden, för att personer ska kunna förhålla sig positiva till skolutveckling och över huvud taget hinna 

träffas och driva utvecklingen framåt. Det är dock i en komplex verklighet som skolans it-användning 

utvecklas och det kan vara en förklaring till att det har gått relativt långsamt på många skolor. Dock är 

det så verkligheten ser ut och det är något man behöver förhålla sig till vid implementering av it och 

alternativa verktyg. Tiden kanske också skulle kunna användas så att man implementerar flera 

områden samtidigt, exempelvis de nya styrdokumenten kopplade till it och elever i behov av stöd. 

Förslag till fortsatt forskning 
I arbetet med denna magisteruppsats har det dykt upp nya frågor, som dock inte har kunnat fördjupas 

inom ramen för studien, men som skulle kunna undersökas i framtida studier. 

 

Ett område som vore intressant att belysa är hur social problematik på en skola kan förhindra eller 

förstärka implementering av alternativa verktyg. Av intresse skulle också vara att följa implementering 

på en skola som av olika skäl befinner sig i en förlustspiral. Skulle it kunna bidra till nytänkande, eller 

avstannar utvecklingen i en sådan miljö? I ett sådant sammanhang skulle man också kunna analysera 

de undvikandestrategier som kan förekomma hos pedagoger som är negativa till it-användning. 

Förlustspiraler skulle dessutom kunna orsakas av ökade krav på it-användning, i och med att det 

förändrar lärarrollen i grunden och kan leda till rädsla och en känsla av okunskap. Även detta skulle 

kunna analyseras vidare och forskningen skulle kunna bidra till modeller för hur skolor kan undvika 

sådana fallgropar. 
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Olika perspektiv kan berika såväl forskning som praktik. Förutom kvalitativa studier efterfrågas också 

kvantitativ forskning inom området, som kunde visa hur effektiva träningsprogram och alternativa 

verktyg kan vara i olika miljöer. Praktikerna har sett att alternativa verktyg kan vara till stor nytta för 

många elever, men i det nutida samhället litar man allt mindre på praktikerna och efterfrågar bevis 

eller evidens. Det är dock svårt att i pedagogiska miljöer veta vad man verkligen mäter. Risken är att 

man väljer att mäta det som är mätbart framför det som är relevant. Inte desto mindre är det viktigt att 

kunna visa på olika sätt vad som har fungerat och vad som kan undvikas. Här skulle forskningen 

kunna bidra med ny kunskap 

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning inom området är att analysera rektors roll i 

skolutvecklingssatsningar kring it. Exempelvis skulle man kunna uppmärksamma och analysera 

likheter och skillnader i it-användning mellan skolor som har rektorer med olika ledarstil eller olika 

syn på elevers svårigheter. Ansvarsfördelningen kring den specialpedagogiska it-användningen skulle 

också behöva kartläggas. Vilka olika modeller finns på olika skolor och vilka skillnader i resultat kan 

man se? Hur påverkar det eleven att ansvaret för alternativa verktyg ligger på klassläraren respektive 

annan övergripande resursperson? 

 

Valfrihet ger möjligheter, men kan också medföra svårigheter på olika nivåer. Om varje rektor och 

lärare själv ska avgöra om man vill använda alternativa verktyg, kan likvärdigheten mellan skolor 

påverkas. Det kan också bli problem med likvärdigheten om man helt lämnar till eleven själv att 

avgöra om och hur verktygen ska användas. Valfriheten inom området skulle kunna analyseras i 

förhållande till barnkonventionen och andra styrdokument. Det vore också möjligt att belysa de 

skillnader som uppstår till följd av olika val. Hur påverkas exempelvis elever i läs- och 

skrivsvårigheter av att skolan väljer en en-till-en-modell, där alla elever i klassen har tillgång till 

personliga datorer? 

Avslutande reflektioner 
Skolans it-användning involverar många personer inom skolan med delvis skilda intressen. Det kan 

handla om elever, föräldrar, lärare, speciallärare, specialpedagog, elevassistent, it-pedagog, rektor, 

skolchef, skolpolitiker, it-tekniker och skoldatatekspersonal. Utgångspunkten för föreliggande 

undersökning var att belysa hur just undervisande lärare kan skapa mening åt alternativa 

verktyg/kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Informanterna ser i första hand möjligheter, 

men även begränsningar med att använda verktyg i sina klassrum. De är eniga om att verktygen är 

användbara, men visar att det är viktigt att fundera kring hur de ska användas. Kanske talar man i 

arbetslagen inte explicit om effekter av it, eller så lyckades jag som moderator inte med att få fram det 

i gruppdiskussionerna. Ändå tycker jag mig ana effekter implicit i pedagogernas berättelser om elever 

som har fått bättre självförtroende, blivit mer motiverade för skolarbete och klarat studierna bättre tack 

vare sina alternativa verktyg.  

 

De medverkande pedagogerna visar sig ha ett pragmatiskt förhållningssätt till it och alternativa 

verktyg. Datorn används till såväl träning som kompensation. Funktionen står i fokus, liksom 

produktnamnen på de verktyg som används. Det övergripande begreppet alternativa verktyg används 

sällan och begreppet hjälpmedel syftar på stöd till enskilda elever i svårigheter. Man tar tillvara 

allmänna it-verktyg som interaktiva tavlor och använder dessa för att göra undervisningen mer 

tillgänglig. Det som i många fall har fått informanterna att börja använda alternativa verktyg är att de 

har mött elever i stort behov av stöd och har känt ett inre krav på att stötta dessa. Dessutom har det 

funnits yttre krav, exempelvis från föräldrar och styrdokument. Kraven har skapat ett dåligt samvete, 

som kan ha skyndat på användningen. Implementering av it i skolan har visat sig underlättas av att 

skolan befinner sig i en positiv spiraler. Olika positiva faktorer gör att personalen orkar vara 

förändringsbenägen. Strategier och rutiner efterfrågas, så att vissa fallgropar skulle kunna undvikas vid 

exempelvis inköp och utbildningssatsningar. Kompetensutveckling om alternativa verktyg bör enligt 

pedagogerna vara kollektiv och processinriktad. Mycket konkurrerar om pedagogernas tid och det 

behövs stöd i att prioritera tiden, så att de alternativa verktygen kommer upp på dagordningen. 
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Slutligen efterfrågas en hög datortäthet i klassrummen, i samverkan med snabb teknisk och 

pedagogisk support. 

 

Huvudtiteln på denna magisteruppsats är ”Alternativa verktyg för tillgänglighet och delaktighet”. 

Även om de övergripande begreppen tillgänglighet och delaktighet inte nämns så ofta, kan jag 

konstatera att verktygen används till just detta. Det handlar om att eleverna ska få en tillgänglig 

undervisning, vilket många exempel har visat att de får. De elever som har kommit runt sina 

svårigheter, känt arbetsglädje och blivit mer rättvist bedömda har också, enligt pedagogernas 

berättelser, kunnat känna sig mer delaktiga i sina klasser. Men detta följer inte automatiskt av att man 

lämnar över en dator till en elev. Tekniken behöver kompletteras med en pedagogisk tanke. Det 

handlar alltid om hur verktygen används. Lärarens insats är här betydelsefull. Denna magisteruppsats 

kan bidra till en ökad medvetenhet om komplexiteten hos specialpedagogisk it-användning och 

implementering. Det handlar inte endast om att köpa en dator till varje elev som hamnar i 

skolsvårigheter. I uppdraget ligger snarare att skapa en inkluderande skolmiljö där undervisningen är 

tillgänglig för alla elever och där alla kan känna delaktighet och uppnå målen för sin utbildning. 

Beroende på hur det används kan it stödja eller bromsa en sådan utveckling. De som finns närmast 

eleven är viktiga för tillgängligheten och delaktigheten. Därför har de undervisande lärarnas perspektiv 

fokuserats i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Användning av verktygen 

 

Hur ser ni på alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel? 

Vilka verktyg finns? 

När används de? 

Var används de? 

Av vem? 

Hur ser elever och föräldrar på användning av verktygen? 

 

Berätta episoder där verktygen har använts av elever. 

 

Hur ser ni på användning av verktyg vid bedömning och prov? Finns det olika uppfattningar, i så fall 

vilka? 

 

 

Implementering 

 

När kom ni i kontakt med verktygen? 

 

Vad gjorde att ni började använda verktygen? 

 

Vilka hinder ser ni för att IT ska kunna användas fullt ut?  

 

Vilket stöd skulle behövas för att verktygen skulle kunna användas mer? 

 

 

Organisation 

 

Hur stödjer skolledningen er användning av IT och alternativa verktyg i undervisningen? 

 

Finns lokal IT-plan för skolan? Nämns elever i behov av stöd? 

 

Vilka tankar har ni kring skoldatateket i kommunen? 

 

 

Övrigt 

 

Vilket är nästa steg för er när det gäller alternativa verktyg? 
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Bilaga 2: Underlag för kontakt med informanter 
 

    2011-XX-XX 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Tord Söderqvist och jag är student vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Den här terminen skriver jag magisteruppsats. Det område jag vill veta mera om är 

alternativa verktyg i lärandet/kompensatoriska hjälpmedel och hur de används i skolan. Jag skulle vilja 

träffa några arbetslag med grundskollärare för att diskutera möjligheter och hinder för att verktygen 

ska kunna användas. Till vardags arbetar jag som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

 

Min tanke är att vi träffas, hela arbetslaget och jag, i ungefär två timmar. Ni behöver inte förbereda 

något. Jag kommer att ge en introduktion till området och så samtalar vi kring detta. I slutet av träffen 

får varje deltagare möjlighet att ge några skriftliga synpunkter anonymt. 

 

Det är värdefullt för mig att få träffa er och jag kommer gärna tillbaka och berättar om min uppsats när 

den är färdig. 

 

Ni är välkomna att kontakta mig om ni vill ha ytterligare information. Hoppas att arbetslaget kan tänka 

sig att medverka. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tord Söderqvist 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

tord.soderqvist@spsm.se 

010-473 54 30 
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