
Individanpassning av datorn 
För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Anna Löfgren 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Specialpedagogik 

Speciallärarprogrammet inriktning svenska (90 hp, AN) 

Höstterminen 2012 

Handledare: Åsa Murray 



 

 

Individanpassning av datorn  

För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Anna Löfgren 

Sammanfattning 

Datorn blir ett allt vanligare verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter och kan enligt 

tidigare forskning fungera som en inkluderande artefakt. 

Syftet med föreliggande studie är att inom en kommun belysa på vilka sätt och i vilken 

utsträckning datorn som alternativt verktyg individanpassas för elever med läs- och skriv-

svårigheter samt belysa hur lärare/speciallärare/specialpedagoger utbildar eleverna för att de 

ska kunna använda datorn som ett stöd i sin läs och skrivutveckling.  

Valet av kommun gjordes på grundval av att den arbetar med två projekt som syftar till 

att inkludera elever i behov av särskilt stöd.  För att kunna upptäcka mönster om an-

vändningen av alternativa verktyg har en tvärsnittsdesign valts. Enkäter skickades ut till 

kommunens samtliga speciallärare och specialpedagoger. 22 av 23 respondenter valde att 

besvara enkäten. Enkäterna kompletterades med en semistrukturerad intervju med en pedagog 

på kommunens Skoldatatek. Genom enkätsvaren framkom att de flesta elever med läs- och 

skrivsvårigheter har tillgång till en egen dator samt att eleverna anses erhålla en introduktion 

till de olika programmen. Speciallärare och specialpedagog är de som vanligen utbildar 

eleverna i de olika programmen. Lärare, speciallärare och specialpedagoger erhåller ofta 

utbildning hos kommunens Skoldatatek. Teknikfrågor orsakar en del bekymmer. Datorn 

används både för färdighetsträning samt som extern kompensation. Den undersökta 

kommunen kan anses ha kommit långt i sitt arbete. Två faktorer skulle dock kunna utvecklas 

än mer: utbildning och teknikstöd.  

Nyckelord 

Alternativa verktyg, kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivsvårigheter, 

speciallärare/specialpedagoger 



 

 

Förord 

Under de år som jag har arbetat i skolan har jag glatt mig åt att datorn gjort en stor entré. 

Särskilt har detta känts viktigt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter och som nu kan 

använda datorn som ett alternativt verktyg och därmed kan delta i skolundervisningen på 

samma villkor som sina klasskamrater. En fundering jag haft har dock varit vilken 

utsträckning dessa verktyg individanpassas. En annan fundering har varit om eleverna klarar 

av att använda sitt verktyg eller om de behöver en mer gedigen utbildning. När jag nu fick 

chansen att göra en studie i form av en D-uppsats bestämde jag mig rätt snart för att datorn 

som alternativt verktyg var det jag verkligen ville undersöka. 

Jag vill tacka alla de speciallärare och specialpedagoger som bidragit med sina åsikter genom 

att svara på min enkät. Extra tack till er som så frikostigt delade med er av era åsikter genom 

fylliga texter. 

Ett stort tack till Stina på kommunens Skoldatatek som bidragit till mycket kunskap genom 

den intervju som genomfördes, men också genom dina snabba e-postsvar! 

Samtidigt vill jag tacka min handledare, Åsa Murray för ett bra stöd och samarbete och för att 

du delat med dig av din tid och dina erfarenheter. 

Stockholm i november, 2012 

 

 

Anna Löfgren 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 2 

Syfte................................................................................................................. 2 

Frågeställningar ................................................................................................. 2 

Allmänna definitioner .......................................................................................... 2 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ................................................................. 2 

Kompensatoriska/alternativa verktyg ................................................................. 3 

Undersökningens definitioner ............................................................................... 3 

Bakgrund ................................................................................................. 4 

Teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 4 

Skollagen .......................................................................................................... 4 

Läs- och skrivsvårigheter..................................................................................... 5 

Åtgärder och kompensation för läs- och skrivsvårigheter ......................................... 5 

Alternativa verktyg ............................................................................................. 6 

Alternativa verktyg som en väg till motivation och till god självkänsla .................... 7 

Alternativa verktyg som en inkluderande artefakt ................................................ 8 

Förutsättningar för att det alternativa verktyget ska ge resultat ............................ 8 

Skoldatatek ......................................................................................................11 

Skoldatateket i den undersökta kommunen .......................................................11 

Metod .................................................................................................... 13 

Design .............................................................................................................13 

Urval och undersökningsgrupp ............................................................................13 

Kompletterande informationsinsamling .................................................................13 

Datainsamlingsmetod .........................................................................................14 

Genomförande ..................................................................................................14 

Svarsfrekvens och bortfall ..................................................................................15 

Bearbetning ......................................................................................................16 

Reliabilitet och validitet ......................................................................................16 

Etiska aspekter .................................................................................................17 

Resultat ................................................................................................. 19 

Bakgrund till enkätundersökningens resultat ......................................................19 

Inkludering och lärarnas attityder till datorn som verktyg ....................................19 

Skolornas nyttjande av Skoldatateket samt dess utbildning av elever och personal .20 

Individuella anpassningar ................................................................................23 



 

 

Tillgången till datorer ......................................................................................24 

Datorns användningsområde ...........................................................................25 

Teknik och support .........................................................................................25 

Elevernas ålder ..............................................................................................26 

Sammanfattning av resultatet .............................................................................27 

Metoddiskussion.................................................................................... 29 

Diskussion ............................................................................................. 30 

Datorn som ett verktyg för färdighetsträning eller som ett alternativt verktyg? .........30 

Inställning till datorn som inkluderande artefakt och medel för god självkänsla .........30 

Individanpassningar ...........................................................................................31 

Vilken utbildning ges eleverna för att de ska kunna använda sin dator? ....................32 

Vem utbildar och stödjer eleven i det dagliga användandet? ...................................33 

Lärarnas kompetens,  utbildning  och inställning till alternativa verktyg ....................34 

Elevernas ålder .................................................................................................35 

Studiens implikationer för den specialpedagogiska praktiken ............... 36 

Förslag till vidare forskning .................................................................................37 

Referenser............................................................................................. 38 

Bilaga 1 Intervjuguide Skoldatateket .................................................... 40 

Bilaga 2  Enkät ...................................................................................... 41 

Bilaga 3 Missivbrev ............................................................................... 45 



1 

 

Inledning 

I skolans värd exponeras eleverna för en mängd information och kunskap som presenteras i 

form av text. Dessutom krävs det att eleverna ska kunna uttrycka sig i skrift. För elever med 

läs- och skrivsvårigheter kan detta innebära stora svårigheter och i förlängningen även en risk 

att inte nå skolans kunskapskrav och i samband med detta utveckla en negativ självbild. För 

att undvika detta och istället ge dessa elever liknande förutsättningar att inhämta 

faktakunskaper som de övriga eleverna och även presentera sina kunskaper i form av text 

måste man hitta olika vägar runt läsning och skrivning, det vill säga som underlättar för dem 

att läsa och skriva. Mats Myrberg menar att kompensatoriska insatser är nödvändiga för de 

elever där läsningen är problematisk (Myrberg, 2001). Det blir därför allt vanligare att elever 

med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi tilldelas så kallade 

kompensatoriska/alternativa verktyg som till viss del kan kompensera för de svårigheter som 

finns för eleven. Datorn ger då elever med läs- och skrisvårigheter möjligheten att inkluderas i 

olika typer av skolarbeten (Svensson, 2012). Det finns i dagsläget en mängd olika alternativa 

verktyg och utvecklingen går fort framåt inom detta område. Ett verktyg som är vanligt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en dator med olika program som till exempel 

rättstavningsprogram, program med talsyntes, ordprediktion, taligenkänning med flera. För att 

dessa verktyg ska fungera för eleven är det viktigt att verktyget är individanpassat så att det 

fungerar för varje enskild elev. Eleven bör också ha fått en gedigen utbildning i verktyget så 

att han/hon vet hur det fungerar (Svensson, Jacobsson, Björkman & Sandell, 2002). Slutligen 

måste eleven få kontinuerlig support både i form av pedagogiskt och tekniskt stöd (Damsby, 

2007; Johansson, 2010). Därför finns det anledning att närmare undersöka hur elever 

introduceras och utbildas i att använda sitt alternativa verktyg. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att inom en kommun belysa på vilka sätt och i vilken 

utsträckning datorn som alternativt verktyg individanpassas för elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt söka svar på hur lärare/speciallärare/specialpedagoger utbildar eleverna 

för att de ska kunna använda datorn som ett stöd i sin läs och skrivutveckling.  

Frågeställningar 

 Hur bedöms och vem bedömer vilka anpassningar som ska göras? 

 Vilka individanpassningar av de alternativa verktygen görs i form av erbjudande om 

olika datorprogram? 

 Vilken utbildning ges eleverna för att de ska kunna använda sin dator? 

 Hur upplever speciallärare och specialpedagoger att teknik och support fungerar? 

Allmänna definitioner 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Läs- och skrivårigheter är ett begrepp som inkluderar alla som har svårt att lära läsa och 

skriva oavsett vilken orsak det beror på. Det finns många olika orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter; bristfällig undervisning, språkstörning, syn- eller hörselproblem, kulturell 

eller språklig understimulering (Björk & Liberg, 1996). 

Dyslexi är en undergrupp till läs- och skrivsvårigheter, och det finns många olika definitioner 

på denna term. En definition av dyslexi har presenterats av HØien och Lundberg (1999); 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en 

automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig 

rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 

genetisk disposition ligger till grund. Karateristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. 

Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid en 

mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man  att svagheten på detta område 

kvarstår upp i vuxen ålder” (sid. 20-21). 
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En förkortad variant av denna definition är; 

”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet” (sid. 21). 

Kompensatoriska/alternativa verktyg 

Kompensation betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL, 2006) ”ersättning, 

gottgörelse eller utjämning”. Jacobsson (2001) menar att för elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan begreppet kompensatoriska verktyg innebära att man med hjälp av dessa 

kommer runt svårigheterna. Exempel på sådana verktyg är talsyntes- och rättstavnings-

program på datorer. Svensson (2012) menar att ordet kompensatorisk under senare tid varit 

starkt ifrågasatt då det utgår ifrån att eleven har svagheter och brister som måste kompenseras. 

Idag har begreppet nästan helt försvunnit och ersatts av det nya begreppet alternativa verktyg. 

Undersökningens definitioner 

I föreliggande undersökning kommer begreppet läs- och skrivsvårigheter innefatta alla elever 

med en problematisk läs- och skrivutveckling, med eller utan dyslexidiagnos, och begreppet 

alternativa verktyg att användas. Det innefattar då det äldre tidigare begreppet 

kompensatoriska verktyg. 
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Bakgrund 

Under denna rubrik kommer den här studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Här 

finns också en kort presentation av läs- och skrivsvårigheter, samt en genomgång av vad 

tidigare forskning visar angående kompensation och alternativa verktyg.  

Teoretiska utgångspunkter 

Enligt sociokulturell teori kan lärande ske på många olika sätt, men förutsätter att den som ska 

lära ingår i ett samspel med andra (Dysthe, 2003). Den sociokulturella teorins fader; 

Vygotskij har arbetat fram det begrepp som kallas ”den proximala utvecklingszonen”. Den 

utgår från att en person kan lära mer om han/hon får arbeta med en kamrat eller vuxen som 

har en lite större kunskap än vad han/hon själv har (Allal & Ducrey, 2000). Detta talar för att 

alla elever ska inkluderas i klassrummet i så stor utsträckning som möjligt för att kunna arbeta 

med klasskamrater och lärare och på så sätt utveckla sin egen kunskap i samarbete med andra 

samt bidra till att kamraterna utvecklas. Vygotskij talar även om att man kan använda verktyg 

som stöd för läroprocessen (Dysthe, 2003). Att använda verktyg kallas för mediering och 

verktyget kan bestå av andra människor eller rent konkreta verktyg, även kallade artefakter 

(Dysthe, 2003). För elever med läs- och skrivsvårigheter är det lättare att bli inkluderad och 

känna sig inkluderad om man har tillgång till de alternativa verktyg som kan göra att eleven 

kan kompensera för läs- och skrivsvårigheterna (Jacobsson, 2001). För elever med läs- och 

skrivsvårigheter finns tidigare forskning som visar på att individuell färdighetsträning bör 

utövas som ett komplement till den vanliga undervisningen (O’Connor, 2007; Jacobsson, 

2001). För dessa elever finns det med andra ord anledningen att arbeta både kompensatoriskt i 

klassrummet och individuellt med färdighetsträning. 

Skollagen 

I skollagen står att läsa; 

10 § ”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 

stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås” (Skollagen Kap. 3 Barns och elevers utveckling mot 

målen§10). 
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Detta innebär att enligt skollagen har alla elever rätt till det stöd som han eller hon behöver för 

att nå skolans kunskapskrav. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan det innebära många 

olika lösningar. Exempelvis kan miljön behöva ändras så att den främjar och stimulerar till 

läsning (HØien & Lundberg, 1999). Andra insatser kan vara färdighetsträning samt tillgång till 

alternativa verktyg som fungerar som en väg runt elevens svårigheter (HØien & Lundberg, 

1999). 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läsning kan beskrivas som en process där avkodning och förståelse båda är två viktiga delar; 

Läsning = avkodning x förståelse (Gough & Tunmer, 1986). De flesta barn lär sig läsa utan 

problem, men för cirka 20 procent av alla barn uppstår problem med läsning och stavning 

(Björk & Liberg, 1996). Läs- och skrivsvårigheter kan ha olika orsaker som till exempel dålig 

pedagogik, syn- eller hörselskador, språklig eller kulturell understimulering, språkstörning 

eller emotionella problem (Björk & Liberg, 1996). För dessa barn krävs goda pedagogiska 

insatser för att förbättra läs- och skrivförmågan. För cirka fem procent av de elever som 

uppvisar läs- och skrivsvårigheter kvarstår svårigheterna upp i åldrarna. Detta förklaras med 

att det finns en biologisk nedsättning via ärftlighet (Myrberg, 2003) och det är det som vi 

kallar för dyslexi. Dessa barn har ofta fonologiska svårigheter (HØien och Lundberg, 1999), 

vilket innebär att de har svårt att bryta ned ord till språkljud och tvärtom. Detta förorsakar 

problem med avkodningen av en text samt gör att stavningen blir mycket mödosam. Att 

upprepa nonsensord samt att snabbt mobilisera ord är andra områden som kan vara svåra för 

dessa elever (HØien och Lundberg, 1999). Svaghet i det fonologiska systemet kan även orsaka 

problem med arbetsminnet. Arbetsminnet består av flera olika delar och för barn med dyslexi 

anses problemen ofta bero på svagheter i den ”fonologiska loopen”. Den fonologiska loopen 

kallas ofta för verbalt korttidsminne och utgör den del av korttidsminnet som gör att vi kan 

hålla kvar ljudbärande information under mycket kort tid (1-9 sek.) (Baddely, 2001).   

Åtgärder och kompensation för läs- och 

skrivsvårigheter 

För elever med läs- och skrivsvårigheter behövs både färdighetsträning, samt kompensation 

för de hinder som finns för att tillgodogöra sig kunskap (Jacobson, 2001). När det handlar om 

kompensation talar han om begreppen intern kompensation samt extern kompensation. Med 
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intern kompensation menar Jacobson att eleven själv hittar strategier för att klara av sina 

uppgifter. Exempelvis kan en elev utveckla sin förmåga att lyssna för att slippa tillgodogöra 

sig så mycket kunskap via text. Med extern kompensation avser Jacobson stöd från 

omgivningen (familj, kamrater och skolpersonal). Han inkluderar även alternativa verktyg 

inom extern kompensation. Han menar vidare att dessa sätt att kompensera eleven leder till en 

bättre självbild för eleven och motiverar eleven att fortsätta sitt arbete. 

Jacobsson och Svensson (2007) föreslår att man till en början, i förskoleklass och skolår ett 

bör lägga mycket kraft och energi vid färdighetsträning och en mindre del på kompensation. 

Redan från skolår två bör man öka andelen kompensation så att den motsvarar cirka 50 

procent av insatserna. Från skolår 7 bör kompensation vara mer än hälften av stödet (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Förebyggande träning kontra kompensation. Svensson (2012, sid. 8) 

 

Ett sätt att kompensera elever med läs- och skrivsvårigheter är att använda alternativa verktyg.  

Alternativa verktyg 

Det har blivit allt vanligare med datorer i skolan. Om alla elever i en klass har tillgång till 

datorer skulle det kunna medföra en individanpassad undervisning för alla elever med eller 

utan svårigheter (Jedeskog, 2000). Samtliga elever skulle då kunna arbeta i sin egen takt med 

uppgifter avsedda för just honom/henne. Detta skulle dock kunna medföra att samtalet i 

skolan skulle få mindre utrymme (Jedeskog, 2000). På de flesta skolor är det dock ännu inte 

så att alla elever kan arbeta individuellt på dator. För elever med läs- och skrivsvårigheter har 

det dock en längre tid varit vanligt att använda datorn till hjälp för att träna på de moment 

inom läsning och skrivning som varit besvärliga, det vill säga, datorn har använts för 



7 

 

färdighetsträning (Föhrer & Magnusson, 2003). Johansson (2010) redovisar i sin avhandling 

att datorn kan vara ett effektivt medel att färdighetsträna läsning och stavning. Johansson 

(1993) visar också i en tidigare studie att datorstödd färdighetsträning är mer effektiv än 

traditionell specialundervisning. Med traditionell specialundervisning menas att eleven går 

ifrån klassen för att enskilt färdighetsträna tillsammans med en speciallärare. Den datorstödda 

färdighetsträningen ledde ofta till att eleven blev mer aktiv och fick en ökad vilja att arbeta 

när färdighetsträningen skedde med hjälp av dator. Även koncentrationen verkade bli bättre 

vilket automatiskt gjorde att eleven ökade sin träning. Allt detta sammantaget hade mycket 

goda effekter på läs- och skrivutvecklingen (Johansson, 1993). Eleverna i denna studie 

upplevde det också som positivt att datorn gjorde att man kunde arbeta i sin egen takt och att 

datorn rättade eventuella fel. På så sätt slapp eleverna känna sig övervakade av läraren. 

 Idag används datorn även som ett kompenserande verktyg när eleven ska tillgodogöra sig ny 

kunskap i skolan (Föhrer & Magnusson, 2003). Detta kan innebära att eleven kan tillgodogöra 

sig en skriven text genom att lyssna till den samtidigt som han/hon får den presenterad på 

skärmen eller i en bok eller att eleven kan skriva sina texter på datorn och på så sätt komma 

undan stavfel. Andra exempel på datorn som alternativt verktyg är program som ordprediktion 

och talsyntes. 

Alternativa verktyg som en väg till motivation och till god självkänsla 

Frylmark (2011) har använt Gough och Tunmers definition av läsning, men kompletterat den 

så att den även innefattar motivation; Läsning = avkodning x förståelse x motivation. Hon 

menar att motivation är en stark förutsättning för att läsa och skriva. Jacobbson (2001) anser 

att alternativa verktyg ökar elevers vilja att öva mer. I en studie (Svensson, Jacobson, 

Björkman & Sandell, 2002) framkommer att lärare upplever att eleverna blev mer motiverade 

till arbete och att eleverna också fick ett ökad självförtroende när de fick använda alternativa 

verktyg.  Forgrave (2002) konstaterar i en artikel att alternativa verktyg bygger på elevers 

starka sidor och ger dem möjlighet att producera goda resultat och att det därför inte är så 

märkligt att studier visar att alternativa verktyg ökar elevers självkänsla och motiverar dem till 

att lära. Edyburn (2006) poängterar att det finns en överhängande risk för att elever som 

misslyckas med sina skoluppgifter intar en negativ attityd mot både skolan och ämnet 

samtidigt som han eller hon utvecklar en syn på sig själv som att inte vara tillräckligt duglig. 

Edyburn (2006) menar därför att insatser måste göras i ett mycket tidigt skede. Svensson 

(2012) menar att lärare vanligen har en positiv syn på datorn som verktyg för elever med läs- 

och skrivsvårigheter och att de positiva effekterna syns på flera plan. Eleverna blir bättre på 



8 

 

att både läsa och skriva och datorn motiverar ofta eleverna till att utföra läs- och 

skrivuppgifter. Som en extra bonus får eleverna en bättre självbild. En annan internationell 

studie som lyfter fram att alternativa verktyg har en positiv inverkan på självkänslan är Lee & 

Templeton (2008). De menar att den positiva självkänslan kommer sig av att barnen känner 

att de får en större frihet och ett större oberoende när de själva kan lösa uppgifter de annars 

behöver hjälp med. Det medför i sin tur att de kan delta i det fortlöpande arbetet i både skola 

och samhälle.  

Alternativa verktyg som en inkluderande artefakt 

Jacobson (2002) menar att man bör se alternativa verktyg som ett inkluderande verktyg och 

jämställer dessa med att närsynta elever har glasögon. Svensson (2012) framhåller att man ska 

se datorn som ett inkluderande verktyg som möjliggör att elever med läs- och skrivsvårigheter 

kan delta i undervisningen på samma villkor som elever utan läs- och skrivsvårigheter. Bryant 

& Bryant (1998) lyfter fram alternativa verktyg som ett sätt att inkludera elever i ett lång-

siktigt grupparbete. Genom verktygen får eleverna möjlighet att bidra i samma utsträckning 

som övriga elever i arbetsgruppen. Att läsa och stava är då inte ett hinder. Edyburn (2006) 

ifrågasätter varför det finns ett sådant motstånd till moderna teknik och alternativa verktyg i 

skolan när samhället i stort är så accepterande till ny modern teknik;  

”However, outside of schools, technology has fundamentally altered how som tasks are completed – 

the mortgage underwriter uses a spreadsheet, the mechanic uses an engine diagnostic system, and so 

on. Further, why is it that I have many choices of how to view a movie – by watching it on broadcast, 

cable, or satellite television; renting a videotape or DVD; going to the theatre or to a friend’s house – 

but only one way to learn about American history – by reading a textbook?!” Edyburn,(2006, sid. 21) 

 

Förutsättningar för att det alternativa verktyget ska ge resultat 

För elever med läs- och skrivsvårigheter går det åt mycket energi till den tekniska delen av ett 

skrivarbete, till exempel tar stavning och skiljetecken mycket kraft. För att istället ha 

möjlighet att fokusera på innehållet av en text kan eleven ta hjälp av datorn för att skriva 

(Föhrer & Magnusson, 2003). Maor, Currie och Drewry (2011) har genomfört en 

litteraturstudie som handlar om alternativa verktyg. De konstaterar att verktygen bidrog till en 

rad positiva effekter för eleverna som med stöd av dessa stavade bättre, ökade sin läshastighet 

samt fick en förbättrad läsförståelse. Men för att verktyget ska fungera väl, krävs att man tar 

hänsyn till en rad faktorer.  
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Individanpassning 

På datorn kan ett antal program, avsedda att stödja eleven i sitt arbete, installeras. Det är 

viktigt att säkerställa att varje elev får de program som kan stödja deras läs- och skriv-

utveckling och att inte för eleven oanvändbara program finns på skärmen. Det är också 

betydelsefullt att eleverna har gedigen kunskap i hur programmen används (Bryant & Bryant, 

1998; Föhrer & Magnusson, 2003; Föhrer & Magnusson, 2000). När man ska välja ett 

alternativt verktyg bör läraren fundera kring vad syftet med verktyget är och vilka svårigheter 

det är som ska kompenseras samt hur verktyget ska fungera i skolan och hemmet (Föhrer och 

Magnusson, 2003). 

Lärarnas, speciallärarnas och specialpedagogernas kunskap och inställning 

 Lärarnas kompetens inom området alternativa verktyg är något som också anses ha stor 

betydelse (Dambsy 2007; Föhrer & Magnusson, 2003; Lee & Templeton, 2008). Studierna 

visar bland annat att de lärare som har en större kunskap om datorer och dess program har en 

mer positivt attityd. Det har också visat sig att många lärare, speciallärare och 

specialpedagoger vet hur datorn och programmen fungerar i stort, men att de inte vet hur de 

ska låta eleven använda programmen på ett effektivt sätt i klassrumssituationer. Att 

individanpassa hjälpmedlen anses vara av stor vikt för att dessa ska fungera väl (Föhrer & 

Magnusson, 2003). Det som bör ligga till grund för val av alternativa verktyg är en 

kartläggning av elevens behov. I kartläggningen bör ett samtal med eleven om hans/hennes 

specifika behov ingå. Även samtal med lärare och familj kan tillföra viktig kunskap kring 

elevens behov. Efter val av verktyg bör eleven även få pröva det för att se om han/hon trivs 

med det (Föhrer & Magnusson, 2003). Annars föreligger en risk att eleven inte alls kommer 

att använda det. Specialpedagogiska skolmyndigheten lyfter fram speciallärarnas och 

specialpedagogernas ansvar att IT-säkra skolorna. Med det menar de att dessa yrkesgrupper 

ska arbeta med att informera lärare om hur man kan använda alternativa verktyg för att 

underlätta för en elev med till exempel läs- och skrivsvårigheter (Östling, Gisterå, Lavsund et 

al., 2011). Damsby (2007) har genomfört en studie om alternativa verktyg för dyslektiker. 

Syftet med studien var att se hur stor betydelse speciallärarnas, specialpedagogernas samt 

lärarnas kunskap om verktygen hade för elevernas användning och nytta av dessa. Studien 

visar att speciallärarens/specialpedagogens inställning påverkade yngre pojkars vilja till 

träning i det alternativa verktyget och att lärares datorkunskap spelade en mycket stor roll. 

Något som också framkommer var att lärarnas inställning till alternativa verktyg har blivit 

alltmer positiv ju mer de själva har lärt sig att hantera programmen. Söderqvist (2012) kom 
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fram till slutsatsen att något som påverkar lärares inställning till alternativa verktyg positivt är 

att framhålla att det är ett verktyg som fungerar som en inkluderande artefakt. Damsbys 

(2007) studie visar också att för att det ska fungera väl i klassrummen med alternativa verktyg 

betonar lärarna i studien vikten av att ha tillgång till teknisk support. I Damsbys studie (2008) 

framkommer också att lärarna också anser att introduktionen för eleverna måste få ta tid och 

gärna vara schemalagd. Detta är något som även Föhrer och Magnusson (2003) lyfter i sin 

studie där det framkommer att elever inte använder de program de har tillgång till om de 

saknar kunskap om hur de ska använda dem. I en senare studie av Damsby (2008) 

framkommer att många specialpedagoger anser sig ha för lite kunskap om alternativa verktyg 

samt att tiden för att själv träna på de alternativa verktygens funktioner är alldeles för knapp. 

Rektors inställning till alternativa verktyg är en annan viktig fråga som framkommer i 

Damsbys (2008) undersökning. Specialpedagogerna menar att utan rektors positiva inställning 

föreligger en risk att ingenting händer då det är de som ytterst beslutar om investeringar och 

även ska fungera som pedagogiska ledare. Jedeskog (2002) lyfter fram datorn som en 

maktfaktor i klassrummet. Hon menar att genom att datorn som verktyg tar över 

”rutinuppgifter” från läraren finns en risk att läraren förlorar makten, då läraren inte blir lika 

behövd. Vidare anser hon att det är viktigt att läraren ser datorn som en fördel både för eleven 

och för sig själv. En fördel för läraren skulle kunna vara att datorn frigör tid för läraren att 

göra annat. En nackdel för läraren skulle kunna vara att han/hon anser att datorn kräver för 

mycket av honom/henne vad gäller teknisk kunskap (Jedeskog, 2002). Positiv inverkan på 

lärarnas inställning till datorn förefaller vara att läraren kan se att elevers emotionella och 

kognitiva kunskap växer utan att störa maktbalansen mellan lärare och elev enligt Jedeskog 

(2002). En annan viktig faktor som enligt studien ofta förbises är lärarens medverkan vid 

planering för och implementering av datorn som verktyg. Genom att involvera lärarna mer 

redan i detta skede skulle dessa bli mer positivt inställda.  

Elevernas ålder och alternativa verktyg 

Det förefaller också vara så att de alternativa verktygen bör introduceras i de tidiga skolåren 

(Föhrer & Magnusson, 2000) då det annars föreligger en risk att äldre elever redan har 

upplevt ett så stort misslyckande i skolan att de alternativa verktygen kan upplevas som ännu 

ett hinder istället för ett stöd (Föhrer & Magnusson, 2000).  
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Tangentbordsträning 

En intensiv tangentbordsträning bör alltid ingå i uppstarten för de elever som ska använda 

datorn som ett alternativt verktyg och kan vara avgörande för hur väl eleven tar till sig 

verktygen (Damsby, 2007; Föhrer & Magnusson, 2000; Föhrer & Magnusson, 2003).  

Teknik och support 

Söderqvist (2012) visar i sin studie att några av nyckelfaktorerna för att kunna implementera 

alternativa verktyg i klassrummet är att man har tillgång till adekvat utrustning, att det finns 

tydliga strategier för hur man ska arbeta med verktygen samt att lärarna får teknisk support. 

Söderqvist (2012) menar att det måste finnas en IT-kunnig person på skolan. Även Föhrer och 

Magnusson (2003) påtalar vikten av att någon tekniker bör finnas att tillgå på plats och att 

lärare, speciallärare och specialpedagoger inte ska behöva arbeta med att lösa tekniska 

problem utan istället ägna sig åt det pedagogiska arbetet. Östling, Gisterå, Lavsund, med flera 

(2011) menar att det är viktigt att det finns IT-ansvariga som känner till skolans organisation 

och att dessa samverkar med skolans personal, men hävdar samtidigt att det oftast inte är 

tekniken det är fel på, utan istället bristen på kommunikation mellan IT-ansvariga och skolans 

personal. 

Skoldatatek 

Skoldatateket kom till som ett treårigt projekt för tio år sedan då sex kommuner startade 

Skoldatatek (Ahrnéll et al. 2005). Idag finns det Skoldatatek i nästan 200 kommuner. Skol-

datateken har till uppgift att inom sin kommun samordna IT-stöd för användning inom 

specialpedagogiken samt för att utbilda lärare, speciallärare, specialpedagoger och andra 

intressenter i olika IT-baserade hjälpmedel. Från Skoldatateket kan skolor även kortsiktigt 

låna hjälpmedel för utprövning så att man vet att de hjälpmedel som skaffas till en elev 

fungerar och ger ett adekvat stöd. Skoldatatekens utformning varierar mellan kommunerna i 

Sverige. De anställda har en relativt stor frihet i utformandet av dem (Ahrnéll et al. 2005).  

Skoldatateket i den undersökta kommunen 

Skoldatateket i den undersökta kommunen har funnits sedan 2007 och omfattar 2,25 heltids-

tjänster. Personalen befinner sig i fräscha lokaler där de kan ta emot elever, pedagoger och 

föräldrar för att hålla kurser och visa material. En pedagog (fortsatt kallad Stina) arbetar 

främst med att stödja elever i behov av särskilt stöd vad gäller läs- och skrivutveckling, en 
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annan pedagog arbetar främst med de elever som har allvarliga språkstörningar och/eller talfel 

och en tredje pedagog är anställd som IT-pedagog. Tillsammans anser de att de utgör ett 

kompletterande team som kan stödja elever, lärare och föräldrar i de flesta situationer där 

inlärningssituationen på något sätt är ansträngd. Skoldatateket i den undersökta kommunen 

rapporterar löpande till rektorsgruppen, men har mycket stor frihet att styra arbetet som de 

anser bäst. 

 

Alla skolor i kommunen har gratis tillgång till rådgivning och utbildning av elever, lärare, 

specialpedagoger/lärare samt föräldrar. Att erbjuda detta kostnadsfritt bidrar till att alla elever 

har möjlighet att få tillgång till Skoldatateket vilket bidrar till en likvärdig skola för samtliga 

elever inom kommunen oavsett upptagningsområde. Kommunlicenser finns för alla de 

program som används som alternativa verktyg. Kommunen har även ett avtal med 

Inläsningstjänst för att säkerställa att skolornas ekonomi inte ska utgöra ett hinder för att en 

elev ska kunna få ett läromedel inläst.  
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Metod 

Design 

Tvärsnittsdesign har valts för denna undersökning. Detta då undersökningen syftar till att 

undersöka flera skolor och upptäcka mönster kring användningen av alternativa verktyg 

(Bryman, 2002). Denna design möjliggör också att samla in information vid en och samma 

tidpunkt vilket innebär att undersökningen kan ge ett besked om hur situationen ser ut i en 

kommun i dagsläget (Bryman, 2002). 

Urval och undersökningsgrupp 

Valet av kommun gjordes på grundval av att den arbetar med två projekt som syftar till att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd i vanlig klass. Det ena är ett projekt inom kommunen 

som handlar om hur man ska kunna genomföra ”En skola för alla” på ett sådant sätt att det 

blir framgångsrikt. Detta projekt har pågått under ett par år, men är ännu inte avslutat. Det 

andra projektet är ett större projekt som inkluderar tolv kommuner i landet. Även detta projekt 

har inkludering som huvudsyfte. Det senare projektet påbörjades under hösten och involverar 

lärare, speciallärare, specialpedagoger samt kommunens Skoldatatek. Urvalet respondenter 

bestod av samtliga speciallärare och specialpedagoger i den valda kommunen, det vill säga ett 

totalurval (Trost, 2001). Totalt skickades enkäten till 23 speciallärare och specialpedagoger på 

13 skolor. Av dessa valde 22 personer, 17 specialpedagoger och 6 speciallärare samt en lärare 

med ansvar för specialundervisningen att besvara enkäten. Den observante kan notera att 

dessa tillsammans blir fler än 22 personer. Detta beror på att en respondent kryssat för både 

speciallärare och specialpedagog och jag har valt att ta med båda alternativen. Se kommentar 

under rubriken ”Bearbetning” samt ”Internt bortfall”. 

Kompletterande informationsinsamling 

Förutom ovan beskrivna undersökning har en semistrukturerad intervju genomförts 

(Intervjuguide, se bilaga 1). Den intervjuade personen arbetar på kommunens Skoldatatek. 
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Avsikten med denna intervju var att få fram den för kommunen gemensamma visionen om 

datorn som ett alternativt verktyg samt att få den intervjuade personens syn på arbetet med 

datorn som ett alternativt verktyg ute på de olika skolorna i kommunen. Denna intervju 

spelades in och efteråt gjordes en transkribering. 

Datainsamlingsmetod 

För att undersöka i vilken utsträckning alternativa verktyg finns och används ute på skolorna i 

den undersökta kommunen skickades enkäter ut till samtliga speciallärare och special-

pedagoger som arbetar med elever i skolår F-6 inom den utvalda kommunen. 

Anledningarna till valet av denna datainsamlingsmetod var tre: 

 Lärare är ofta svåra att få tag i och genom att använda enkäter kan min urvalsgrupp 

besvara mina frågor när de har tid och möjlighet (Bryman, 2002). 

 Antalet speciallärare/specialpedagoger i kommunen är alltför många för att jag under 

den korta tid som finns till mitt förfogande ska hinna träffa alla för en personlig 

intervju. 

 Enkäten möjliggör för speciallärarna/specialpedagogerna att känna sig anonyma när de 

besvarar enkäten. Det är angeläget då de kommer att få svara på frågor som kan 

upplevas känsliga. Ett exempel är frågor angående deras egen samt deras kollegors 

kompetens inom området alternativa verktyg. 

Genomförande 

En enkät med 16 frågor arbetades fram. Efter att noggrant ha formulerat frågorna med tanke 

på syfte och frågeställningar skickades en provenkät till en speciallärare i en annan kommun 

än den som skulle undersökas. Detta för att pröva hur frågorna uppfattades och att de gick att 

besvara. Därefter genomfördes några smärre ändringar av enkäten. 

Genom information från kommunens hemsida sammanställdes en telefon- och adresslista till 

kommunens alla F-6 skolor. I samma lista noterades namnen på samtliga speciallärare och 

specialpedagoger. Enkäten (bilaga 2) skickades sedan tillsammans med ett missivbrev (bilaga 

3) ut till samtliga speciallärare och specialpedagoger på listan. I brevet fanns information om 

undersökningen och kontaktinformation till både student och handledare. Genom missiv-

brevet har de etiska principerna uppfyllts (se vidare Etiska aspekter nedan). Denna 
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information var viktig för att respondenterna skulle känna sig trygga med att besvara enkäten 

(Trost, 2001). 

 

Med i brevet fanns ett frankerat svarskuvert för att underlätta för respondenten att returerna 

enkäten och därmed bidra till en högre svarsfrekvens. För att kunna identifiera vilka som inte 

besvarat enkäten numrerades svarskuverten. Det poängterades i missivbrevet varför svars-

kuverten var numrerade och att dessa skulle skiljas från enkäten och på så vis garantera 

anonymitet. 

 

När svarstiden löpt ut hade 11 av 23 (48 %) besvarat och returnerat enkäten. Bryman (2002) 

anser att man bör ha en svarsfrekvens på minst 70 % för att resultatet ska kännas bra varför en 

påminnelse per e-post skickades till dem som inte besvarat enkäten. En respondent hörde av 

sig och berättade att hon tappat bort sin enkät varför en ny skickades ut. Efter påminnelsen 

inkom ytterligare 11 enkäter så att det sammanlagt var 22 av 23 deltagare (96 %) som 

besvarat enkäten. 

Svarsfrekvens och bortfall 

22 av 23 utsända enkäter besvarades, vilket utgör en svarsprocent på 96 procent.  En 

svarsfrekvens på 70 procent eller mer kan anses ”bra” och en svarsfrekvens på över 85 

procent som ”utmärkt” (Bryman, 2002) varför svarsfrekvensen i denna undersökning får 

anses vara tillfredställande.  

 

Det interna bortfallet var lågt. De flesta respondenter besvarade samtliga frågor och endast en 

eller två respondenter hoppade över några av frågorna. En respondent hade dock med största 

sannolikhet missat en sida då ingen av frågorna på sidan två var besvarad. Den avslutande 

öppna frågan besvarades ganska utförligt av 10 respondenter.  

 

På fråga ett valde en respondent att kryssa för både ”speciallärare” och ”specialpedagog”. 

Båda respondentens svarsalternativ finns medräknade i resultatet. På fråga sju hade fyra 

respondenter kryssat för både alternativet ”Beroende på vilken diagnos eleven har” samt 

”Utefter den kartläggning vi på skolan gör av elevens behov”. I dessa fall har alternativ två 

markerats i resultatet då man kan anse att diagnosen borde vara en av de uppgifter som 

används vid kartläggning. På frågorna nio, tretton, fjorton samt femton uppmanades respon-
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denterna att kryssa för fler alternativ vid behov. Därför har denna fråga gjorts om till flera 

frågor i analysen; en för varje svarsalternativ. På fråga tio hade en respondent kryssat för två 

svarsalternativ. Båda svaren finns med i analysen. 

Bearbetning 

De insända enkätformulärens svar fördes över till en datamatris i Excel som användes till att 

sammanställa svaren. Fyra respondenter hade kryssat både alternativet ”Beroende på vilken 

diagnos eleven har” samt ”Utefter den kartläggning vi på skolan gör av elevens behov”. I 

dessa fall har alternativ två markerats i resultatet då man kan anse att diagnosen borde vara en 

av de uppgifter som används vid en kartläggning. Enkäten innehåll fyra frågor där respon-

denten kunde kryssa i flera svarsalternativ om behov fanns (frågorna 9,13, 14 samt 15). Dessa 

frågor gjordes vid kodningen om till svar på flera frågor; en fråga för varje svarsalternativ. 

Därefter användes excelmatrisen till att räkna samman svaren och att överföra dem till en tom 

enkätblankett. 

 

En respondent hade kryssat för att hon hade två tjänster på skolan (fråga 1), varför även denna 

fråga gjordes om till fler frågor enligt modellen ovan. På fråga 10, där respondenten skulle 

kryssa för det vanligaste alternativet för vem som utbildar eleven i datorstödet hade en 

respondent kryssat för två alternativ. Jag har valt att räkna båda hennes markeringar. Enkäten 

innehöll avslutningsvis en öppen fråga. Här ombads respondenten att lämna övriga syn-

punkter och tankar kring datorn som ett alternativt hjälpmedel. Tio av respondenterna valde 

att besvara frågan. Flera av dessa hade skrivit långa och utförliga svar vilka skrevs in i ett 

word-dokument. Dessa analyserades och tolkades i förhållande till mina frågeställningar och 

återfinns som kommentarer i resultatdelen där jag valt att lägga in dem under de rubriker där 

jag har ansett att de passar bäst.  

Reliabilitet och validitet  

Innan enkäten skickades ut till respondenterna fick en speciallärare som är verksam i en annan 

kommun än den som undersökningen avser besvara frågorna. Specialläraren ansåg att enkäten 

var möjlig att besvara och att den rörde ett viktigt område. Specialläraren hade enbart några 

förslag till smärre förändringar av språklig karaktär. Med hjälp av dessa gjordes några för-

ändringar. Reliabiliteten måste därför anses vara tillfredställande då frågorna till målgruppen 
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torde vara relevanta och möjliga att besvara. Den externa validiteten är relativt stor. Sannolikt 

ser det ut på liknande sätt i flera kommuner i Sverige även om man inte kan vara säker på det. 

Den ekologiska validiteten torde vara relativt hög. Då den föreliggande studien speglar en hel 

kommun känns det troligt att andra personer i samma yrkeskategorier upplever liknande 

situationer (Bryman, 2002). 

Etiska aspekter 

Följande av Vetenskapsrådets etiska principer har tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 2002): 

1. Informationskravet – Genom ett missivbrev informerades samtliga respondenter om 

att de deltar på en frivillig grund. I samma brev informerades de om undersökningens 

syfte. I missivbrevet fanns även kontaktinformation till författaren samt författarens 

handledare. 

 

2.  Samtyckekravet – I missivbrevet informerades respondenterna om att de själva 

kunde välja om de vill medverka eller inte.  

 

3. Konfidentialitetskravet – I missivbrevet fanns information till respondenterna om att 

deras uppgifter behandlas konfidentiellt. Det framgick tydligt att enkäterna var helt 

anonyma. Respondenterna informerades också om att svarskuvertet var numrerade 

endast för att kunna prickas av mot en lista för att ha möjlighet att skicka eventuella 

påminnelser till de respondenter som inte besvarat enkäten. Information fanns om att 

kuvert och enkät skulle särskiljas så fort avprickningen var genomförd. 

 

4. Nyttjandekravet – I missivbrevet framkom att de insamlade uppgifterna endast 

används till denna uppsats. Författaren kommer inte att lämna ut information som 

framkommit i undersökningen till rektor, kommunledning eller annan person som kan 

finna informationen särskilt relevant. Dessa kan erhålla den färdiga uppsatsen. Vidare 

informerades om att resultaten kommer att presenteras i tabeller och diagram så att 

inga enskilda svar kan spåras och när uppsatsen är klar kommer enkäterna att 

förstöras. 

 

Genom att samla in informationen via enkäter kunde jag undvika att påverka respondenten 

(Bryman, 2002). På detta sätt är sannolikheten större att respondenten ger ett ärligt och 
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uppriktigt svar istället för att försöka ge en positiv bild av sig själv (Bryman, 2002). Frågor 

som skulle kunna vara känsliga i denna undersökning är till exempel att specialläraren-

/specialpedagogen känner att han/hon inte hunnit med att skapa en drift- och användarsäker 

miljö för eleverna eller att han/hon anser att en kollega inte har tillräcklig kunskap för att 

handleda sina elever på ett önskvärt sätt. En annan känslig fråga i denna undersökning är 

huruvida anpassningar av de alternativa verktygen görs för varje individuell elev eller inte.  

Specialpedagoger/speciallärare har dock ett mångsidigt arbetsfält och är säkert medvetna om 

att de inte kan uppfylla alla krav som ställs på dem till hundra procent. Därför bör frågorna 

inte ge upphov till tankar om tillkortakommanden, även om de inte kan svara att de genomför 

all önskad information och handledning i datoranvändningen. Det medverkar ju dessutom 

anonymt. 
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Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur och i vilken utsträckning datorn som 

alternativt verktyg individanpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter samt hur dessa 

elever utbildas för att kunna använda verktyget på ett adekvat sätt. Jag kommer att redovisa 

resultatet av studien genom att använda mig av rubrikerna: inkludering och lärarnas syn på 

datorer, skolornas nyttjande av Skoldatateket samt utbildning av elever och personal, 

individuella anpassningar, tillgången till datorer, datorns användningsområde samt teknik och 

support. 

Bakgrund till enkätundersökningens resultat 

När man läser resultatdelen av den här studien är det viktigt att tänka på att varje respondent 

inte representerar någon enskild skola eftersom några av respondenterna arbetar på samma 

skolor. Man kan med andra ord inte dra några slutsatser om hur situationen ser ut på enskilda 

skolor. 

Inkludering och lärarnas attityder till datorn som verktyg 

I enkäten fanns ingen direkt fråga om hur respondenterna såg på datorn som en inkluderande 

verktyg (artefakt). Två respondenter har dock själva valt att lyfta denna fråga i den öppna 

frågan där utrymme lämnades till respondenten för att lämna egna synpunkter och tankar 

kring datorn som ett alternativt hjälpmedel. Det framkom att en av respondenterna ser ett ut-

pekande av eleverna istället för att se det som en inkluderande artefakt: 

”Datorn är ett jättebra verktyg men dessa elever vill verkligen inte sticka ut. Bättre med datorvagnar 

eller en dator till alla. På så sätt skulle alla elevers behov kunna tillgodoses.” 

 

En annan respondent ser istället datorn som ett sätt för eleverna att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen i klassrummet; 

”I dagsläget är kommunens pedagogiska hjälpmedel/program väl utarbetade så att alla kan ta del av 

dem på datorerna. Detta underlättar för eleverna att följa undervisningen i större utsträckning samt nå 

kunskapskraven.” 

 

 Stina på Skoldatateket framhåller att man ska se datorn som ett inkluderande verktyg som 

möjliggör att elever med läs- och skrivsvårigheter kan delta i undervisningen på samma 
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villkor som elever utan läs- och skrivsvårigheter. Hon är övertygad om att synen på datorn 

som ett alternativt verktyg varierar ute på skolorna. Hon menar att lärarnas förhållningssätt 

spelar stor roll för om en elev med läs- och skrivsvårigheter erhåller en dator eller inte.  

Skolornas nyttjande av Skoldatateket samt dess utbildning av elever och 

personal 

En viktig fråga i enkäten var vem som brukar utbilda en elev i hur datorn kan användas som 

stöd för läs- och skrivutvecklingen. I tabell 1 presenteras vem som vanligen utbildar en elev i 

hur datorstödet fungerar. 

Tabell 1. Vem som oftast utbildar  en elev i hur datorstödet fungerar. 

Personal Antal svar 

Speciallärare/specialpedagog 15 

Klasslärare 2 

IT-pedagog 0 

Skoldatateket 3 

Annan: t.ex. logoped 2 

Summa: 22 

 

Av tabell 1 kan vi se att det är vanligast att speciallärare eller specialpedagog utbildar eleven i 

hur datorstödet fungerar. Endast tre respondenter har angett Skoldatateket som det vanligaste 

alternativet. 

 

Det förekommer både att Stina på Skoldatateket träffar elever individuellt och att hon utbildar 

flera elever vid samma tillfälle. Då är det ofta så att en skola har anmält flera elevärenden där 

man anser att eleverna skulle vara behjälpta av samma verktyg. Stina påpekar dock att det inte 

blir lika individualiserat vid dessa tillfällen och att en stor del av ansvaret för att det är rätt 

verktyg då bygger på att specialpedagogen/specialläraren har gjort adekvat bedömning av 

elevens behov. Stina framhåller att det idag är mindre vanligt att eleverna ”bara får” en dator 

utan att erhålla utprövning och utbildning än det var bara för ett par år sedan. Stina framhåller 

att när man utbildar eleven i hur man använder datorn som alternativt verktyg är det också 

viktigt att utbilda dem i studieteknik. En del elever har till exempel erfarenhet av att ha lyssnat 

på sagor som ljudbok och har då kanske somnat ifrån och därför inte hört sagan. Hon menar 

att det är viktigt att lära eleven att han/hon eventuellt behöver ha texten framför sig när 
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han/hon lyssnar på den. Ett annat knep kan vara att stanna upp i texten, använda bokmärkes-

funktionen och göra anteckningar. Då brukar Stina rekommendera att eleven använder sig av 

tankekartor eller powerpoint vilket eleven kan få som ett program på datorn. Eleven får också 

lära sig att det är viktigt att då och då gör en paus och repetera med hjälp av sina 

anteckningar. För att klara stavning finns rättstavningsprogram som eleven kan använda sig 

av. Stina säger att hon även här lär eleven arbeta i fyra steg. Det första steget är att planera 

texten med hjälp av tankekartan. Det andra steget är att skriva texten utan att ha rättstavningen 

påkopplad. Anledningen till att koppla bort rättstavningen är att många elever blir störda av 

att rätta medan de skriver och tappar då den röda tråden. Talsyntesen kan användas i detta steg 

för att eleven hela tiden ska höra det den skriver. Tredje steget är att rätta med hjälp av 

stavningsprogram som till exempel StavaRex. Det fjärde och sista steget är att lyssna igenom 

texten med hjälp av talsyntesen samtidigt som eleven har texten framför sig på skärmen.   

 

En annan fråga som ställdes i enkäten var om specialpedagogerna ansåg att de som utbildar 

eleven i datorstödet har tillräcklig kunskap för det. Hur specialpedagogerna/speciallärarna 

svarade framgå av tabell 2.  

Tabell 2. Bedömning av huruvida den som utbildar eleven har adekvat kunskap. 

 Ja Nej I viss mån Vet ej 

Bedömer du att den som utbildar eleven har 

adekvat kunskap i hur stödet fungerar? 

19 0 2 0 

     

 

Tabell 2 visar att majoriteten av respondenterna ansåg att den person som utbildar eleven i 

datorstödet har adekvat kunskap. 

 

Klasslärarnas kompetens angående alternativa verktyg är mycket skiftande anser Stina på 

Skoldatateket. Idag bör dock alla lärare känna till vilka verktyg som finns enligt Stina. Hon 

tror att det bästa sättet för en lärare att bekanta sig och bli säker med ett program är att lära sig 

det tillsammans med en elev i behov av alternativt verktyg. Först då blir det tillräckligt 

konkret.  

 

Tabell 3 visar att alla elever tycks få en introduktion/utbildning av datorn och dess program 

innan han/hon förväntas använda datorn som stöd. Åtta respondenter ansåg att eleven utbildas 
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så att han/hon blir helt säker på hur programmen fungerar, och 12 respondenter ansåg att 

eleven utbildas så att han/hon känner till de olika programmen. 

Tabell 3. Vilken introduktion/utbildning får eleven? 

Vilken introduktion/utbildning av datorn och de aktuella programmen får 

eleven innan /han/hon förväntas använda datorn som stöd? 

 

Antal svar 

Eleven utbildas så att han/hon är säker på hur programmen fungerar. 8 

Eleven utbildas så att han/hon känner till de olika programmen. 12 

Eleven får en kortare introduktion av hur datorn fungerar i stort. 0 

Eleven får ingen utbildning eller introduktion. 0 

 

Tangentbordsträning är en del av utbildningen som krävs när man ska arbeta med ett 

alternativt verktyg och är något som lyfts fram som viktigt i forskning. Stina på Skoldatateket 

ansåg dock att det är lite förlegat och numera är mindre viktigt. Hon menar att de flesta barn 

och ungdomar idag är så vana vid datorer att de skriver fort utan att ha korrekt fingersättning.  

 

Det framgår av tabell 4 att det vanligen är Skoldatateket som utbildar både speciallärare, 

specialpedagoger och lärare om de olika datorstödsprogrammen. En respondent skrev en 

kommentar att både lärare samt speciallärare/specialpedagoger fått en djupgående kurs av 

Skoldatateket, men att det bara varit vid ett tillfälle. Respondenten uttryckte också en önskan 

om flera sådana tillfällen.  

Tabell 4. Utbildning av speciallärare, specialpedagoger samt lärare i de olika datorstödsprogrammen. 

Möjligt att kryssa för flera alternativ. 

Hur utbildas den pedagogiska 

personalen? 

Speciallärare/specialpedagog Lärare 

Egen träning med hjälp av manual 12 11 

Introduktion av skoldatateket 18 15 

Djupgående kurs med skoldatateket 5 4 

IT-pedagog på skolan utbildar. 0 - 

Speciallärare/specialpedagoger utbildar - 12 

Externa utbildningar/kurser 5 1 

 

I intervjun med Stina på Skoldatateket framkom att det förefaller vara så att de olika skolorna 

i kommunen utnyttjar Skoldatateket i mycket varierande omfattning. En orsak till det kan vara 

att det på en del skolor finns personal som är kunnig och engagerade i alternativa verktyg och 

själva kan ansvara för utbildning av elever, kollegor samt föräldrar enligt Stina. En annan 
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orsak kan vara att personalen inte anser sig ha tid att besöka Skoldatateket då tiden är mycket 

knapp för lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna. Stina berättar att på en del av 

kommunens skolor har rektorerna beställt utbildning hos Skoldatateket som då har utbildat 

alla lärare på skolan under en fortbildningsdag.  

 

Stina påtalar att även efter det att eleven fått utbildning hos Skoldatateket måste någon på 

skolan ha ansvaret för att stötta och följa upp elevens arbete. Idag lägger man stor betoning på 

att det bör vara mentor eller klasslärare som ansvarar för detta, då det blir övermäktigt för 

specialläraren/specialpedagogen att säkerställa att detta fungerar för samtliga elever som 

arbetar med alternativa verktyg. Stina säger att detta ofta fungerar mycket bra upp till skolår 5 

då eleven har ett fåtal lärare. När eleven sedan börjar högstadiet blir det betydligt svårare då 

han eller hon har många olika ämneslärare.  

Individuella anpassningar 

Tabell 5 visar att de flesta respondenter (14) ansåg att datorn individanpassas till viss del. Sex 

respondenter ansåg att den anpassas i stor utsträckning, medan två respondenter menade att 

ingen anpassning görs. Ett fåtal av respondenterna som kryssat för alternativet ”I stor ut-

sträckning” hade skrivit en kommentar om att de satte ett likhetstecken mellan att ha tillgång 

till program med kommunlicenser och att ha tillgång till individanpassade program. Som 

exempel på sådana program nämndes; Lexia, Easyreader och Talsyntes. 

 

Tabell 5. Individuell anpassning av datorerna. 

I vilken utsträckning individanpassas datorn utifrån varje enskild elevs  behov?  

I stor utsträckning 6 

Till viss del 14 

Inte alls 2 

 

De individuella anpassningarna bygger främst på de kartläggningar som sker på skolan. Några 

av respondenterna hade kryssat för två alternativ både; ”Beroende på vilken diagnos elever 

har” samt ”Utefter den kartläggning vi gör på skolan av elevens behov”. Dessa svar återfinns 

under alternativet ”Utefter den kartläggning vi gör på skolan av elevens behov” då det kan 

anses som sannolikt att elevens diagnos är en del av kartläggningen (Tabell 6). Resultatet 

tyder på att det finns en stor insikt i hur viktig individanpassningarna är ute på skolorna. 
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Individanpassningar är nödvändiga för att eleven ska använda och kunna tillgodogöra sig 

verktyget menade Stina på Skoldatateket. Elevens upplevelse av situationen är det som ligger 

till grund för de lösningar som man gemensamt med eleven kommer fram till. Detta innebär 

att anpassningen blir unik för eleven. Alla skolor söker dock inte detta stöd hos Skoldatateket 

vilket innebär att en del elever kan gå miste om denna del.  

Tabell 6. Underlag för individuella anpassningar. 

Vad baserar dessa anpassningar på?  

Beroende på vilken diagnos elever har. 2 

Utefter den kartläggning vi gör på skolan av 

elevens behov. 

16 

Stinat: t.ex. logoped, andra externa utredningar 3 

Tillgången till datorer 

På frågan om elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har tillgång till egen dator svarade 

17 respondenter ja och 4 svarade nej. En respondent som svarat ja skrev även en kommentar 

om att det finns en väntelista på skolan för de elever som har behov, men ännu inte har till-

gång till egen dator. En annan respondent som kryssat för alternativet ”nej” har skrivit en 

kommentar om att skolan precis har beställt datorer till samtliga elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

En respondent kommenterade under den öppna frågan att det vore ännu bättre om alla elever 

kunde få tillgång till dator för då skulle ingen behöva ”sticka ut”. En annan respondent har 

kommenterat att arbetet med att plocka fram datorer utgör ett hinder; ”Det upplevs omständigt 

av lärarna att låsa upp säkerhetsskåpen för datorer samt återställa på eftermiddagen. Skåpen 

står inte i anslutning till klassrummen.” 

En annan respondent som var ny på sin arbetsplats, men har en 29- årig erfarenhet av yrket 

utryckte sin frustration över avsaknaden av datorer på hennes nuvarande skola; 

”Jag märker att här där det ej finns stationära datorer i alla klassrum får barnen ej samma datorvana 

som på min förra skola. Här måste klasslärarna hämta en vagn med datorer och då blir det ej ett 

kontinuerligt individuellt användande. Detta gör att barn med svårigheter som skulle kunna träna på 

datorn inte har tillgång och möjlighet att göra detta så ofta som jag tycker att de skulle.” 

 

Även Stina på Skoldatateket bedömer att det idag är mycket vanligt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter i kommunen får tillgång till en egen dator. Hon säger dock att det kanske 
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trots allt är lite färre elever som har tillgång till datorer i de yngre åldrarna och menar då 

elever yngre än skolår fem.  

Datorns användningsområde 

Enligt respondenterna används datorn både som ett alternativt hjälpmedel i det fortlöpande 

arbetet samt till att träna upp särskilda färdigheter (tabell 7). 

Tabell 7. Datorns användningsområde 

Datorns användningsområde Ja Nej 

Alternativt hjälpmedel i det 

fortlöpande arbetet? 

20 2 

Träna upp särskilda 

färdigheter? 

18 4 

 

Av tabell 7 framgår att datorn används i ungefär lika stor utsträckning både som alternativt 

verktyg samt till att träna upp särskilda färdigheter. 

Teknik och support 

Endast fyra respondenter svarade att det fanns en IT-pedagog på skolan, medan 17 svarade att 

det inte fanns någon. 

 

På den öppna frågan framkom att många speciallärare/specialpedagoger känner stor 

frustration kring tekniken; 

”På grund av plattformsbyte och leasing av datorer har arbetet försenats!!” 

 

”Jag upplever mycket teknikstrul som gör det besvärligt för eleverna. Vår roll som specialpedagoger 

hamnar i kläm mellan IT och eleverna. Vi är ansvariga för eleverna men sitter i händerna på IT och 

tekniska lösningar.” 

 

”Datorn är ett viktigt hjälpmedel men tyvärr tappas ofta mycket tid på grund av tekniska problem och 

svårigheter med hanteringen. Det krävs mycket av lärare och elev för att det ska fungera. Och som 

sagt, också att tekniken fungerar på topp!” 

 

Användarfrågor och användarstöd var också något som flera av respondenterna skrivit egna 

kommentarer och reflektioner kring: 

”De elever som har egen laptop har behov av mycket enskild stöttning och behöver mycket stöd. Det 

är inte helt enkelt att få flyt med dator som verktyg!” 
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”Datorn är ett mycket bra hjälpmedel tillsammans med anpassade program. De yngre eleverna i år 3-

4 har ibland svårigheter att förstå eller se någon vinst med datorn som hjälpmedel. Vi trycker dock på 

att de SKA när de lämnar skolan i år 6 vara väl förtrogna med program och teknik.” 

 

”I de flesta fall där elever får diagnosen dyslexi utser vi en person (ej mentor/klasslärare) som mentor 

för att stötta eleven.” 

 

”Datorn är ett bra hjälpmedel för många elever men många som skulle kunna bli hjälpt av en dator 

klarar inte av att hantera en dator. Det gäller framför allt elever med flera diagnoser (ex. dyslexi och 

ADHD). Om man har problem med uthållighet och koncentration i kombination med svårigheter att 

läsa kan det även vara svårt att lyssna sig till en bok till exempel. Andra problem som uppstår är att 

eleverna lockas till annat på datorn, de lyckas ”knappa bort” delar av program eller blir utloggade och 

kommer inte in i gen. Ibland har datorer gått sönder helt och inte kunnat repareras.” 

 

Tabell 8 visar att både användarfrågor och tekniska frågor behandlas av 

klasslärare/ämneslärare samt speciallärare/specialpedagog till ungefär lika stor del. Det finns 

en liten tendens till att klassläraren/ämnesläraren får stödja eleven kring lite fler användar-

frågor, förmodligen för att de träffar eleven mest. För tekniska frågor har 7 respondenter 

kryssat för ”Annan”. Exempel på sådant som angivits här är: IT-support i kommunen, dator-

kunnig person på skolan, IT-support per telefon, IT-tekniker, Skoldatateket, vaktmästare, och 

fritidspersonal. 

 

Tabell 8. Användar- och tekniskt stöd till elever. 

Vem hjälper eleven med; Användarfrågor som 

uppstår efter hand 

Tekniska 

frågor 

Klassläraren/ämnesläraren 6 12 

Specialpedagogen/specialläraren 1 14 

Båda alternativen förekommer 15 - 

IT-pedagog på skolan - 5 

Annan 0 8 

Elevernas ålder 

I enkätundersökningen fanns ingen fråga om vid vilken ålder datorn introduceras som 

alternativt verktyg. Vid intervjun med Stina på skoldatateket framkom dock att de flesta 

elever som hon träffar går i skolår 4 och uppåt. Stina tror inte att detta betyder att yngre elever 

inte har tillgång till dator eller att de inte behöver utbildning, men att dessa elever ofta är lite 

för blyga för att föra en diskussion med en för dem främmande person, varför det är vanligare 

att specialläraren/specialpedagogen eller läraren på skolan introducerar och utbildar eleven. 
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Hon misstänker ändå att det föreligger en risk att det är så att man trots allt börjar för sent med 

datorer i skolan och säger att man borde introducera datorn så fort man anar att det inte går i 

samma tempo som för andra elever. Stina säger att användningen av datorer som alternativt 

verktyg ökar med åldern likt Jacobssons trappa (figur 1). I de tidiga åren bör störst fokus ligga 

på färdighetsträning som kompletteras med alternativa verktyg. I de äldre skolåren bör man 

lägga alltmer fokus på alternativa verktyg för att säkerställa att eleven kan ta till sig allt den 

kunskap han/hon behöver i de olika ämnena för att nå kunskapskraven i respektive ämne. 

Stina poängterar att dessa gränser också är mycket individuella och menar att alternativa verk-

tyg ska sättas in innan eleven hinner uppleva att han eller hon misslyckas i sitt skolarbete. 

Sammanfattning av resultatet  

Datorn kan uppfattas som både utpekande och inkluderande enligt speciallärares och 

specialpedagogers kommentarer. En lösning skulle kunna vara datorer till alla elever enligt en 

lärare. Lärare, speciallärare samt specialpedagoger är de som oftast blir utbildade av Skol-

datateket i kommunen. Eleverna blir istället utbildade av speciallärare eller specialpedagog. 

Alla elever erhåller utbildning i hur stödet fungerar innan han/hon förväntas använda det. De 

flesta anser att eleven utbildas så att de får kännedom om de olika programmen. Ett färre antal 

ansåg att eleverna fick en ännu djupare kunskap så att de är säkra på hur de ska använda 

programmen. De flesta respondenter ansåg att datorn individanpassas till viss del. Endast fem 

respondenter ansåg att individanpassningen görs i stor utsträckning. Några respondenter ansåg 

att en bra individanpassning var att eleven hade tillgång till de program som det finns 

kommunlicens för till exempel: Lexia, Easyreader och Talsyntes. De flesta individuella an-

passningarna tycks göras utifrån kartläggningar som genomförs av skolan.  

 

På de allra flesta skolor i den undersökta kommunen tycks elever med läs- och 

skrivsvårigheter ha tillgång till en egen dator. Enligt Skoldatatekets egen personal förefaller 

det finnas en risk att man i kommunens skolor inför alternativa verktyg alltför sent vilket kan 

leda till känsla av misslyckande hos en elev i behov av särskilt stöd i läsning och skrivning. 

Tekniken verkar vara en stor anledning till missnöje ute på skolorna. Många respondenter 

lyfte fram att ”teknikstrul” är ett stort problem i skolvardagen. Endast fyra respondenter 

svarade att det fanns IT-pedagog på skolan. Det framkom tydligt i undersökningen att många 

elever behöver mycket stöd för att det ska fungera väl med datorn. Flest användarfrågor får 

klassläraren, många respondenter har svarat att det är såväl klasslärare som speciallärare-
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/specialpedagoger som svarar på användarfrågor. Vad gäller teknikfrågor är fördelningen 

mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog mer jämt fördelad. 

 

Datorn används både som ett verktyg för att träna upp särskilda färdigheter samt som extern 

kompensation.  
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Metoddiskussion 

Syftet var att belysa hur datorn som ett alternativt verktyg individanpassas samt undersöka hur 

berörda elever utbildas för att kunna använda detta. För att söka svar på dessa frågor 

skickades en enkät ut till samtliga speciallärare och specialpedagoger i skolår F-6 i den valda 

kommunen. Enkätundersökningen kompletterades med en semistrukturerad intervju med en 

anställd på kommunens Skoldatatek. För att säkerställa att alla frågor i min enkät skulle gå att 

besvara skickades en provenkät till en speciallärare i en annan kommun. Efter att ha erhållit 

hennes synpunkter och kommenterar gjordes vissa förändringar. Jag kan konstatera att det var 

mycket bra att detta gjordes. Hade det funnits mer tid hade det varit bra att skicka ut fler 

provenkäter. Med största sannolikhet hade det lett till fler ändringar. 

 

Det har funnits flera fördelar med att använda sig av enkäter i denna undersökning.  

Den största fördelen har varit att jag har kunnat inkludera alla speciallärare och special-

pedagoger i skolår F-6, alltså ett totalurval för en kommun. En annan stor fördel har varit att 

respondenterna varit anonyma, och det har kommit fram flera tankar och åsikter som kanske 

inte kommit fram vid en personlig intervju. Ytterligare en fördel har varit att jag med hjälp av 

enkäten har kunnat uttala mig om frågor som hur vanligt det är att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har tillgång till en egen dator i en vanlig svensk kommun. 
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Diskussion 

Datorn som ett verktyg för färdighetsträning eller 

som ett alternativt verktyg? 

Jacobson, (2001) framhåller att det för elever med läs- och skrivsvårigheter är nödvändigt 

med både färdighetsträning och kompensation. Enligt Svensson (2012) bör kompensations-

möjligheter finnas med om än till liten del redan från förskola och skolår ett för att sedan öka 

gradvis allteftersom eleven blir äldre (Se figur 1). Föreliggande studie visar att man i den 

utvalda kommunen använder datorn som verktyg både till att träna elevens färdigheter samt 

som ett alternativt verktyg i ungefär lika stor utsträckning, vilket överensstämmer med 

Jacobsson och Svenssons (2007) rekommendationer om stöd. Studien ger dock inga svar på 

hur detta ser ut i förhållande till ålder. Det hade varit av intresse att veta om man arbetar enligt 

Svenssons modell i figur 1. 

Inställning till datorn som inkluderande artefakt 

och medel för god självkänsla 

Datorn kan fungera som en inkluderande artefakt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

(Bryant & Bryant, 1998; Svensson, 2012) genom att ge dessa elever möjlighet att både kunna 

tillgodogöra sig texter i samma utsträckning som sina kamrater samt kunna producera egna 

texter. I den föreliggande enkätundersökningen framgick att speciallärare/specialpedagoger 

kan ha en skiftande syn på detta; 

”Datorn är ett jättebra verktyg men dessa elever vill verkligen inte sticka ut.” 

”I dagsläget är kommunens pedagogiska hjälpmedel/program väl utarbetade så att alla kan ta del av 

dem på datorerna. Detta underlättar för eleverna att följa undervisningen i större utsträckning samt nå 

kunskapskraven.” 

Här måste man ställa sig frågan varför just en dator skulle göra att man ”sticker ut”? Svensson 

(2012) påpekar att man bör likställa behovet av dator med behovet av ett par glasögon.  

Kanske är det så att respondenten som skrivit kommentaren om att datorn får elever att ”sticka 

ut” har varit med om att någon elev upplevt datorn som utpekande. Det skulle kunna vara så 

att en elev till och med blivit placerad bakom en skärm för att använda datorn och därför 

erhållit en negativ attityd till datorn som alternativt verktyg. Här finns en relativt stor 

utvecklingspotential. Genom att informera om forskning som visar att elevers vilja att öva 
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färdigheter ökar när de får använda datorn (Johansson, 1993) eller att alternativa verktyg ger 

eleven möjlighet till att uppnå goda resultat (Forgrave, 2002) och därigenom få ökad 

självkänsla kan man påverka lärares syn på datorn. Detta är en arbetsuppgift som skulle kunna 

höra till speciallärarnas och specialpedagogernas uppgifter. Vid intervjun på Skoldatateket 

betonades att datorn ska ses som ett inkluderande verktyg som möjliggör för elever med läs- 

och skrivsvårigheter att delta på samma villkor som sina kamrater. Här ser man att det finns 

möjligheter att samarbeta med Skoldatateket kring ämnet. En temadag kring kopplingen 

självkänsla/motivation och alternativa verktyg skulle kunna fungera som en inspirationskälla 

för lärare, speciallärare och specialpedagoger. 

Individanpassningar 

Jedeskog (2000) menar att om alla elever hade tillgång till en dator i klassrummet skulle 

arbetet i klassrummet med lätthet kunna individanpassas. Tyvärr är situationen inte sådan på 

särskilt många skolor ännu. Vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter verkar situationen 

dock vara annorlunda. I den föreliggande studien framkommer att elever med läs- och skriv-

svårigheter i de allra flesta fall tycks ha tillgång till egen dator. Tidigare forskning visar vidare 

att för att datorn ska utgöra ett adekvat stöd för elever är det viktigt att individanpassa datorn 

för eleven med ”rätt” program och att eleven måste ha en adekvat utbildning i hur verktyget 

fungerar (Bryant & Bryant, 1998; Föhrer & Magnusson, 2003; Föhrer & Magnusson, 2000). 

Föhrer och Magnusson (2003) säger att syftet med verktyget måste ligga till grund för 

anpassningarna. I den föreliggande enkätundersökningen framkom att i de allra flesta fall 

individanpassas datorn ”till viss del”. Flera av respondenterna hade skrivit till en kommentar 

om att man räknade tillgång till program så som Lexia, Easyreader och Talsyntes som 

individanpassning och menade att alla elever med en eventuell dyslexidiagnos automatiskt 

fick tillgång till dessa. Denna värdering tål att funderas över. Det är inte säkert att man kan 

anse det vara en individanpassning att ge alla elever med samma diagnos samma uppsättning 

program till datorn. I vissa fall kan man tänka att det till och med kan vara störande för eleven 

att ha program på sin skärm som han/hon inte ska använda. När respondenterna svarade på 

frågan om vad anpassningarna baserade sig på framgick dock att dessa i de allra flesta fall 

grundade sig på en individuell kartläggning av elevens behov. Detta talar för att skolorna ändå 

individanpassar verktyget mer än vad som framgår av svaret på frågan om i vilken 

utsträckning verktyget individanpassas. Ett fåtal respondenter hade till och med skrivit att 

man tar stor hänsyn till rekommendationer från logoped och andra externa utredningar. Även 
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detta talar för att man tar individanpassningarna på stort allvar och förstår vikten av dessa. Det 

skulle också kunna vara så att logopeden som yrkesgrupp ingjuter stort förtroende och att man 

därför lyssnar lite extra till deras åsikter. I intervjun med Stina från Skoldatateket framkom att 

man från deras håll trycker hårt på att individanpassningar är nödvändiga. För att säkerställa 

att dessa anpassningar blir så individuella som möjligt ansåg Stina att det är viktigt att utgå 

från eleven och föra ett samtal med eleven samt med elevens lärare och föräldrar.  

Vilken utbildning ges eleverna för att de ska 

kunna använda sin dator? 

Tangentbordsträning är något som kan vara avgörande för huruvida en elev tar till sig datorn 

som ett alternativt verktyg (Dambsy, 2007; Föhrer & Magnusson, 2000; Föhrer & 

Magnusson, 2003;). Vid intervjun med Stina på kommunens Skoldatatek framkom dock att 

hon inte ansåg att tangentbordsträning var av särskild vikt. Hon menade att elever idag redan 

använder datorn i så stor utsträckning att tangentbordsanvändning inte känns främmande eller 

svår för de allra flesta elever. Här föreligger med andra ord en diskrepans mellan tidigare 

forskning och inställning hos Stina på kommunens Skoldatatek. En förklaring skulle kunna 

vara att den tidigare forskningen har några år på nacken och att barns tangentbordsträning har 

förändrats i och med den stora spridningen av datorer och telefoner med inbyggda dator-

funktioner.  Förmodligen har det skett en stor utveckling hos elever vad gäller användandet av 

datorer och därmed också deras förmåga i att hantera tangentbordet under dessa mellanår. 

Stina på Skoldatateket menar att det är än viktigare att träna eleven i de program som valts ut 

för eleven och komplettera detta med en ordentlig studietekniksutbildning. Som exempel kan 

nämnas att om eleven anses vara behjälpt av att lyssna till en inläst text på datorn ska eleven 

samtidigt som han/hon lär sig hur programmet fungerar lära sig att följa med i texten och sätta 

bokmärken både i ljudfilen samt i själva texten samt lära sig hur man på ett för eleven bra sätt 

samtidigt kan göra anteckningar.  

 

I en studie av Damsby (2007) påtalar lärarna att eleverna måste få ta tid på sig för att lära sig 

att använda verktygen och att träningen gärna fick vara schemalagd.  

I den föreliggande enkätundersökningen framkom att de flesta elever utbildas så att han/hon 

känner till de olika programmen. Många respondenter ansåg också att eleven utbildas i sådan 

utsträckning att han/hon känner sig säker i hur de olika programmen fungerar. Här framgår att 

det kan finnas mer att göra. För att få ut mesta möjliga ur de alternativa verktygen bör 
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utbildningsgraden ökas så att samtliga elever erhåller en sådan utbildning att de känner sig 

säkra och trygga i hur de program de använder fungerar. Alla elever som använder alternativa 

verktyg bör också erhålla en gedigen kurs om studieteknik. Först då kan programmen bli den 

externa kompensation som vi hoppas oss att det ska vara.  

Vem utbildar och stödjer eleven i det dagliga 

användandet? 

I enkäten framgår att vad gäller användarfrågor får klassläraren svara på något fler frågor än 

specialläraren/specialpedagogen. Vad gäller tekniska frågor är det ännu mer jämt fördelat. Det 

framgår också att en del tekniska frågor hanteras med hjälp av IT-support inom kommunen 

eller annan datorkunnig person som finns att tillgå på skolan, till exempel vaktmästare eller 

fritidspersonal. Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är speciallärarnas och 

specialpedagogerna uppgift att säkerställa att rätt teknik finns på plats och att lärarna kan 

hantera dessa (Östling, et al, 2011). Enkätundersökningen visar att just detta ansvar är något 

som tynger både speciallärare och specialpedagoger. Nästan inte på någon skola fanns tillgång 

till en IT-pedagog och respondenterna skrev kommentarer som; 

”Jag upplever mycket teknikstrul som gör det besvärligt för eleverna. Vår roll som specialpedagog 

hamnar i kläm mellan IT och eleverna. Vi är ansvariga för eleverna men sitter i händerna på IT och 

tekniska lösningar.” 

”Datorn är ett viktigt hjälpmedel men tyvärr tappas ofta mycket tid på grund av tekniska problem och 

svårigheter med hanteringen. Det krävs mycket av lärare och elev för att det ska fungera. Och som 

sagt, också att tekniken fungerar på topp!” 

 

Att specialpedagoger/speciallärare saknar IT-support framgår således tydligt av enkätsvaren. 

Varför det inte finns IT-pedagoger ute på skolorna säger den här undersökningen ingenting 

om. Vi kan dock spekulera i att detta kan ha med ekonomi att göra. Det kan också vara svårt 

att hitta IT-kunnig personal som vill arbeta inom skolan. Om man ser det i det långa loppet 

borde det dock finnas allt att vinna på att säkerställa att IT-kompetens finns att tillgå ute på 

skolorna. Då skulle eleverna kunna använda sina verktyg på ett effektivare sätt och med 

största sannolikhet få lättare att nå målen. Lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna 

skulle få en mer positiv attityd till alternativa verktyg och de skulle dessutom kunna ägna sin 

tid åt det som de är utbildade för, nämligen undervisning.  
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Lärarnas kompetens,  utbildning  och inställning 

till alternativa verktyg 

Tidigare forskning pekar på att lärarnas kompetens och inställning till det alternativa 

verktyget är viktig (Damsby, 2007; Föhrer & Magnusson, 2003; Lee & Templeton, 2008). 

Bland annat visar dessa studier att elever blev mer motiverade till att lära sig verktyget om 

läraren hade en positiv attityd till det. Dessvärre visar en studie av Damsby (2008) att special-

pedagoger anser sig ha för lite kunskap om de alternativa verktygen, och att tiden är för knapp 

för att de själva ska ha tid att träna på verktygens olika funktioner. Studier visar även att ju 

mer lärare har fått använda verktygen desto mer positiva blir de (Damsby, 2007). Jedeskog 

(2002) menar att en nödvändighet för att lärare ska ha en positiv inställning till datorn som 

redskap är att det inte stör maktbalansen i klassrummet. I föreliggande enkätundersökning 

framkommer att nästan alla respondenter anser att de som utbildar eleven i det alternativa 

verktyget har en adekvat utbildning för detta ändamål. Det vanligaste sättet för lärare, special-

lärare samt specialpedagoger att själva få kunskap om datorn som ett alternativt verktyg är att 

erhålla en introduktion till dessa av Skoldatateket. Det näst vanligaste förekommande alter-

nativet är att själva träna med hjälp av manual. Ett fåtal speciallärare och specialpedagoger 

har angett att de fått en mer djupgående kurs hos Skoldatateket. Här finns möjligheter till 

ökade utbildningsinsatser då det i intervjun med Skoldatateket framkom att de mer än gärna 

håller dessa utbildningar och att de dessutom anser dem mycket viktiga. Här finns möjligheter 

för både lärare och specialpedagoger/speciallärare samt lärare att utvidga sin kompetens och 

att hålla sig uppdaterade på datorer som ett alternativt verktyg i undervisningen. Lärare, 

speciallärare och specialpedagoger tillhör alla yrkesgrupper där tiden ofta är knapp och då är 

det lätt att välja bort sådant som inte upplevs som absoluta måsten. Den intervjuade personen 

på Skoldatateket tror också att tidsfaktorn är avgörande. Speciallärare och specialpedagoger 

utbildar fler lärare än Skoldatateket men det är relativt ovanligt med externa utbildningar, det 

vill säga utbildningar hos programleverantörer och liknande, i samtliga personalkategorier. 

Att lära sig ett program genom att läsa manualer är något som med största sannolikhet kräver 

mer tid av personen i fråga än att ta del av en kurs. Frågan är om det inte lätt är så att även 

manualen läggs åt sidan då man har mycket att göra och det är ont om tid?  
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Elevernas ålder 

Enligt Svenssons figur (figur 1) bör alternativa verktyg introduceras tidigt i skolan samtidigt 

som man färdighetstränar med eleven. Edyburn (2006) och Föhrer och Magnusson (2000) 

menar också att alternativa verktyg ska implementeras tidigt för att undvika att eleven hinner 

misslyckas i skolan och på så sätt utveckla en negativ självbild. Föhrer och Magnusson (2000) 

lyfter fram ytterligare ett skäl till att introducera datorn tidigt, och det är att det föreligger en 

större risk att datorn upplevs som ett hinder istället för stöd om den introduceras när eleven är 

äldre och i en ålder då eleven är känsligare för kamraters uppfattningar. I föreliggande enkät-

undersökning fanns ingen direkt fråga om vid vilken åldern datorn bör introduceras men en 

respondent skrev: 

”Datorn är ett mycket bra hjälpmedel tillsammans med anpassade program. De yngre eleverna i år 3-

4 har ibland svårigheter att förstå eller se någon vinst med datorn som hjälpmedel. Vi trycker dock på 

att de SKA när de lämnar skolan i år 6 vara väl förtrogna med program och teknik.” 

 

Denna kommentar kan uppfattas som att det kan vara svårt för de yngre barnen att ta till sig 

och klara av tekniken, men att det ändå är att föredra då det är viktigt att de har kunskapen när 

de blir något äldre. Man kan också dra slutsatsen att elever i skolår 1-2 inte alls har tillgång 

till alternativa verktyg. Detta kan i sådana fall anses anmärkningsvärt men skulle kunna bero 

på att skolan inte ännu identifierat elever med läs- och skrivsvårigheter i så låga åldrar.  

 

Vid intervjun med Stina på kommunens Skoldatatek framkom att de flesta elever som besöker 

Skoldatateket går i skolår 4 och uppåt. Stina menar att detta inte speglar behovet utan istället 

elevens mognad när det gäller att träffa okända personer för att lära sig något nytt. Stina tror 

att även de yngre eleverna har tillgång till dator och önskar att de får en djupgående 

introduktion ute på skolorna.  
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Studiens implikationer för den 

specialpedagogiska praktiken 

Den undersökta kommunen har kommit långt i sin utveckling vad gäller datorn som ett 

alternativt verktyg. De flesta elever med läs- och skrisvårigheter har tillgång till dator i den 

undersökta kommunen. För att få ut det mesta möjliga av dessa verktyg behöver två faktorer 

utvecklas ytterligare; utbildning och teknikstöd. Utbildningen i hur man hanterar och arbetar 

med det alternativa verktyget behöver bli bättre för lärare, speciallärare, specialpedagoger 

samt elever. Dessa behöver samtliga känna att de har en gedigen kunskap om hur verktygen 

används på adekvat sätt i både den ordinarie undervisningen i klassrummet samt för färdig-

hetsträning. Lärarnas, speciallärarna och specialpedagogerna behöver dessutom en fort-

bildning om aktuell forskning som visar att alternativa verktyg kan, om de används på rätt 

sätt, fungera både som motivations- och självbildshöjande artefakter. De kan dessutom bidra 

till en ökad inkludering då elever med läs- och skrivsvårigheter får större möjlighet att ta till 

sig skrivna texter samt skriva egna texter. Utbildningen behöver dessutom ske fortlöpande 

med återkommande utbildningstillfällen. Skoldatateket kan vara behjälplig med detta arbete 

och det kan dessutom ske kostnadsfritt för kommunens skolor. Vad gäller tekniken känns det 

angeläget att skolorna får tillgång till IT-pedagoger eller annan personal som kan ansvara för 

att tekniken fungerar så som den ska. Tekniken förefaller idag vara det största hindret för att 

arbetet med de alternativa verktygen ska flyta på. Som det är idag verkar tekniken skapa 

mycket frustration hos både lärare, speciallärare, specialpedagoger och elever. Med en 

förbättrad utbildning och en ökad tillgång till IT-personal kan fler elever i den undersökta 

kommunen bli inkluderade i ordinarie undervisning, få ökat självförtroende och därigenom få 

en ökad möjlighet att nå skolans kunskapskrav.  

 

Tekniken går framåt med en rasande fart vilket innebär stora möjligheter för barn och vuxna 

med läs- och skrisvårigheter i såväl skola som samhälle. Genom att tidigt få tillgång till 

alternativa verktyg kan många hinder undanröjas och ge plats för god självkänsla och goda 

prestationer i såväl skolmiljö som i samhället i stort. Här finns allt att vinna! 
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Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att i framtida studier undersöka rektorers engagemang vad gäller 

en skolas användning av alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Påverkar 

detta situationen på skolorna? Vilken inverkan har rektorers engagemang beträffande 

datortäthet, individanpassning, tillgång till kvalificerad IT-personal samt lärares, 

speciallärares/specialpedagogers inställning till alternativa verktyg? Det skulle också vara av 

intresse att intervjua elever för att höra hur de upplever alternativa verktyg. Frågor som skulle 

vara intressanta att ställa till eleverna är: Anser de att de har tillräcklig utbildning för att 

kunna använda sina verktyg? Tycker de att verktygen passar just deras behov? 

Genom att undersöka dessa frågor närmare skulle det kunna finnas större möjligheter att nå 

fram till en skola där elever med läs- och skrivsvårigheter har tillgång till rätt verktyg! 
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Bilaga 1 Intervjuguide Skoldatateket 

 

Hur länge har Skoldatateket i X kommun funnits? 

Vad är er huvudsakliga uppgift? 

Hur ”styrda” är ni av kommunen som uppdragsgivare? 

Hur ser tidsfördelningen för era arbetsuppgifter ut? (Utbildning 

lärare/elever/föräldrasamtal/support till lärare om befintligt hjälpmedel o.s.v.) 

Berätta hur datorn kan fungera som ett alternativt verktyg för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi! 

Vilka anpassningar kan göras? Vilka anpassningar görs? Hur anpassas datorn utefter varje 

enskild elev? 

Hur vanligt är det att elever med läs- och skrisvårigheter/dyslexi har en ”egen” dator som 

alternativt hjälpmedel? (Skolår f-6) 

Vem utbildar eleven så att han/hon känner sig ”trygg” med sitt verktyg? 

Vilken kunskap anser du att lärarna besitter inom detta område? Anser du att lärarna har 

tillräcklig kunskap för att kunna stötta eleverna med deras verktyg? 

Vem utbildar lärarna inom de olika verktygen? 
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Bilaga 2  Enkät 

 

Datorn som alternativt hjälpmedel 

 
1. Vilken tjänst har Du på skolan? 

□ Specialpedagog  

□ Speciallärare  

□ Annan tjänst ______________________ 
 

2. Finns det någon IT-pedagog på din skola? 

□ Ja    

□ Nej   

 

3. Används datorn som ett alternativt hjälpmedel i det fortlöpande arbetet för 

elever som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter på er skola? 

□ Ja     

□ Nej   

 

4. Används datorn för att träna upp särskilda färdigheter för elever som har 

dyslexi/läs- och skrivsvårigheter på er skola? 

□ Ja  

□ Nej  

 

5. Har elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter tillgång till en egen dator? 

□ Ja, för det mesta  

□ Nej, bara i enstaka fall  

 

6. I vilken utsträckning individanpassas datorn utifrån varje enskild elevs behov? 

□ I stor utsträckning   

□ Till viss del   

□ Inte alls   
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7. Vad baseras dessa anpassningar främst på?  

□ Beroende på vilken diagnos elever har.     

□ Utefter den kartläggning vi gör på skolan av elevens behov.   

□ Annan______________________________________    
 

 

 

8. Vilken introduktion/utbildning av datorn och de aktuella programmen får eleven 

innan han/hon förväntas använda datorn som stöd? 

□ Eleven utbildas så att han/hon är säker på hur programmen fungerar.  

 □ Eleven utbildas så att han/hon känner till de olika programmen.   

 □ Eleven för en kortare introduktion av hur datorn fungerar i stort.    

□ Eleven får ingen utbildning eller introduktion.   
 

9. Vem utbildar eleven i hur datorstödet fungerar? Om behov markera flera 

alternativ! 

 □ Specialläraren/specialpedagogen  

□ Klassläraren     

□ IT-pedagog     

□ Personal från Skoldatateket 

□ Annan ____________________________ 

 

10. Markera det vanligaste alternativet; Vem utbildar eleven i hur datorstödet 

fungerar?  

 □ Specialläraren/specialpedagogen  

□ Klassläraren     

□ IT-pedagog     

□ Personal från Skoldatateket 

□ Annan ____________________________  
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11. Bedömer du att den som utbildar eleven i datorstödet har adekvat kunskap i hur 

stödet fungerar? 

□ Ja  

□ Nej  

□ I viss mån  

□ Vet ej  
 

 

12. Vem hjälper eleven med enklare användarfrågor som uppstår efter hand? 

□ Klassläraren/ämnesläraren  

□ Specialpedagogen/specialläraren  

□ Båda alternativen förekommer 

□ Annan ___________________    
 

13. Vem hjälper eleven med tekniska frågor/support? Om behov markera flera 

alternativ! 

  

□ Klassläraren/ämnesläraren  

□ Specialpedagogen/specialläraren  

□ IT-pedagog på skolan   

□ Annan ____________________  
 

14. Hur utbildas speciallärare/specialpedagoger i de olika datorstödsprogrammen? 

Om behov markera flera alternativ! 

 

□ Speciallärare/specialpedagoger får träna själv med hjälp av manual. 

□ Skoldatateket har en introduktion för speciallärare/specialpedagoger. 

□ Skoldatateket håller en djupgående kurs för speciallärare/specialpedagoger. 

□ IT-pedagogen på skolan utbildar speciallärare/specialpedagoger.  

□ Speciallärare/specialpedagog går på externa utbildningar/kurser.  



44 

 

 

 
 

15. Hur utbildas klass/ämneslärarna i de olika datorstödsprogrammen? Om behov 

markera flera alternativ! 

 

□ Lärarna får träna själva med hjälp av manual.   

□ Specialpedagogerna/speciallärarna utbildar lärarna.   

□ Skoldatateket har en introduktion för lärarna.   

□ Skoldatateket håller djupgående kurser för lärarna.   

□ Lärarna går externa utbildningar/kurser. 

  
 

16. Här kan du lämna övriga synpunkter och tankar kring datorn som ett alternativt 

hjälpmedel.  
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Bilaga 3 Missivbrev 

Kommun X  2012-10-03 

 

Undersökning av datorn som alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Jag heter Anna Löfgren och studerar på speciallärarprogrammet med inriktning svenska vid Stockholms 

universitet. Jag arbetar just nu på att skriva min D-uppsats som kommer att handla om hur datorn fungerar som 

ett alternativt hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Med hjälp av en enkät till samtliga speciallärare samt specialpedagoger som arbetar med elever i skolår F-6 i X 

kommun har jag för avsikt att samla in data till min uppsats. 

Jag skulle därför uppskatta om du har möjlighet att fylla i enkäten som är bifogad i det här brevet. Du kan skicka 

tillbaka enkäten till mig i det frankerade kuvertet när du besvarat frågorna. Det tar cirka 5 minuter att svara på 

enkäten. Kuverten är numrerade för att jag på ett bra sätt ska kunna veta vilka jag behöver skicka en eventuell 

påminnelse till. Enkäterna kommer att särskiljas från kuvertet, och därför kan jag garantera konfidentialitet. 

Det är viktigt att betona att alla personer samt skolor kommer att vara anonyma i min uppsats. Det kommer i 

uppsatsen inte att framgå vilken kommun, eller vilken skola som har undersökts, det kommer heller inte att 

framgå vilka personer som har besvarat enkäten. Du kan alltså vara helt säker på att det inte kommer att synas 

vad just du har svarat.  Resultaten kommer att presenteras i tabeller och diagram så att inga enskilda svar kan 

spåras. När uppsatsen är klar kommer enkäterna att förstöras. 

Du bestämmer själv om du vill medverka eller inte, men det är av stort värde för min uppsats om du svarar på 

enkätens frågor. Dina svar kan inte ersättas av någon annans.  

Om du har några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare på de 

telefonnummer och mailadresser som finns längst ned i detta brev. 

Senast den 15/10 behöver jag ditt svar för att kunna bearbeta resultaten till min uppsats. 

Ett stort tack för din hjälp! 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anna Löfgren 

Kontaktinformation: 

Anna Löfgren 

Tel. 0709-626620 

anna.lofgren@kaatach.se 

 

Handledare: 

Universitetslektor Åsa Murray 

Asa.murray@specped.su.se 

mailto:anna.lofgren@kaatach.se
mailto:Asa.murray@specped.su.se
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