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Sammandrag 
 
Denna studie presenterar speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper 
om digitala verktyg inom specialundervisningen, med fokus på elever med läs- och skriv-
svårigheter. Studiens resultat baseras på kvalitativa semistrukturerade interjuver med fem 
speciallärare och en specialpedagog. Studiens resultat visar att de digitala verktygen an-
vänds i den dagliga specialundervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt 
studiens respondenter är både pedagoger och elever positivt inställda till användningen 
av digitala verktyg i undervisningen. De mest framträdande positiva effekterna som de 
digitala verktygen bidrar med är den inkluderande effekten, dess flexibilitet och förmågan 
att motivera elever i läs- och skrivundervisningen. De negativa aspekterna handlar om att 
de digitala verktygen är en bristvara på många skolor och att det råder en viss kunskaps-
brist om hur man hanterar digitala verktyg och dess applikationer/program. Den typen av 
digitala verktyg som presenteras i studien är datorer och Ipads. Ipads framställs som det 
populäraste verktyget hos både pedagoger och elever tack vare dess lätthanterlighet, 
snabbhet och det stora utbudet av olika applikationer. Ett urval av applikationer/datorpro-
gram som presenteras i studien är ClaroRead, Bornholmslek och Stjärnsvenska.    
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Förord 
 
Vi vill tacka de personer som hjälpt oss att utföra denna studie. Först och främst vill vi 
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samma för att ni gav oss den tiden. Sedan vill vi tacka vår handledare för ditt noggranna 
granskande av studien. Slutligen tackar vi våra egna familjer för ert ovillkorliga stöd och 
för att ni alltid tror på oss.  
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1. Inledning 
	
Dagens samhälle blir alltmer digitaliserat och den digitala utvecklingen gör sig påmind i nästan 
allt vi gör i vår vardag. Självklart har detta även påverkat skolan och den dagliga undervis-
ningen. Digitalisering och digitala verktyg är två begrepp som ofta kommer på tal inom skol-
världen. Åsikterna angående dessa begrepp och om det är bra eller dåligt med den digitala ut-
vecklingens snabba framväxt varierar mellan positivt och negativt tyckande (Hylén, 2011 s.7).  	
	
Denna undersökning kommer att fokusera på digitala verktyg och hur dessa kan användas av 
speciallärare/specialpedagoger som stöd till de yngre eleverna med särskilda behov inom läs- 
och skrivinlärningen. Undersökningarna kommer att göras genom löpande intervjuer med er-
farna speciallärare/specialpedagoger. Målet med intervjuerna är att ta reda på om och hur spe-
ciallärare/specialpedagoger använder sig av digitala verktyg och om de anser att digitali-
seringen underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter eller inte. 	
	
Anledningen till att vi har valt att skriva om digitala verktyg och läs- och skrivsvårigheter bott-
nar i att vi anser att vi har fått för lite kunskaper inom både specialpedagogiken och digitala 
verktyg som hjälpmedel under grundlärarutbildningen. Det saknas specifika kurser inom grund-
lärarprogrammet som har inriktningen digitala verktyg och elever med läs- och skrivsvårig-
heter. Därför tar vi tillfället i akt att undersöka detta i denna uppsats, för att se vad som finns 
att tillgå inom detta område och om dessa verktyg gynnar elevernas läs-och skrivinlärning, i 
synnerhet elever med läs- och skrivsvårigheter.   
  
1.2 Syfte  

 
Syftet med studien är att undersöka om och hur digitala verktyg används i den tidiga läs-och 
skrivundervisningen, i synnerhet av elever med läs-och skrivsvårigheter. Studien kommer pre-
sentera intervjuade speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper om använd-
ningen av digitala verktyg i undervisningen och undersöka huruvida de främjar elevers lärande. 	
 
1.3 Frågeställningar  

 
Utifrån studiens syfte lyder de aktuella frågeställningarna enligt följande:	
	
Hur används digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för elever med 
läs-och skrivsvårigheter?	
	
Vilka erfarenheter har speciallärare/specialpedagoger om användningen av digitala verktyg i 
undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter?   
	
Vilka applikationer och datorprogram används för elever med läs- och skrivsvårigheter och 
vilka möjligheter och hinder erfar speciallärarna/specialpedagogerna med dessa? 
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Har specialpedagoger/speciallärare den kunskap de behöver kring digitala verktyg för att kunna 
handleda elever?  
 
Har digitala verktyg positiva effekter på elevernas motivation och känslan av inkludering? 
 
Förbättras elevernas läs- och skrivutvecklingen med stöd av de digitala verktygen? 	
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras delar av dagens forskning inom digitala verktyg i skolsammanhang 
och även centrala begrepp som är aktuella i denna studie.  
 
2.1 Centrala begrepp 
 
I följande avsnitt presenteras och förklaras studiens centrala begrepp. 
 
2.1.2 Skillnaden mellan speciallärare och specialpedagoger 
  

Östling och Gisterå (2011) förklarar att både speciallärare och specialpedagoger har gemensamt 
som uppgift att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen och även att hjälpa 
lärare genom att fungera som ett pedagogiskt stöd. Speciallärare och specialpedagoger finns 
med från förskolan ända upp till gymnasiet. Dessa yrkesgrupper kan även befinna sig inom 
andra skolarenor, såsom specialskolor, särskolor och inom vuxenutbildningen. Både speciallä-
rare och specialpedagoger ingår i elevhälsoteamet och de besitter en stor pedagogisk kompetens 
(Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 20). 

Specialpedagogens huvuduppgift är att motverka allt som kan vara ett hinder för en elev i den 
dagliga undervisningen. En specialpedagog innehar kompetensen att göra egna pedagogiska 
utredningar. Men i vissa fall kan en specialpedagog behöva stöttning från andra yrkesgrupper, 
exempelvis från en logoped. Specialpedagogens uppdrag är därefter att utgå från elevens spe-
cifika behov och förutsättningar för att sedan se till att relevanta åtgärder införs i elevens dagliga 
undervisningssituationer. Även lärare kan få stöttning och handledning av en specialpedagog, 
för att de i sin tur ska kunna förse eleverna med det stöd som de behöver för att kunna inkluderas 
i undervisningen (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 20).  

Specialläraren arbetar koncentrerat med fokus på elevers lärandesituationer och speciallärarens 
undervisning kan antingen utföras i klassrummet eller enskilt i ett annat rum. En speciallärare 
har oftast en specifik ämnesinriktning. Exempelvis kan en speciallärare ha inriktningen mate-
matik eller läs- och skrivinlärning. Det finns även speciallärare som inriktar sig på elever med 
utvecklingsstörning.	De önskvärda förmågor som en specialpedagog/speciallärare bör ha är föl-
jande; god analytisk förmåga, att kunna vara flexibel, erfaren pedagog och ha god samarbets-
förmåga (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 20).  

 
2.1.3 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Om en person har läs- och skrivsvårigheter innebär det att hen har problem med att läsa och/eller 
skriva. Problematiken framträder genom att läsningen/skrivandet inte sker automatiskt. Denna 
problematik kan uppkomma av en rad olika anledningar till exempel genom:  
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• Språkstörning 
• Hörsel- och synnedsättning 
• Intellektuell funktionsnedsättning  
• Understimulans 
• Bristfällig undervisning 
• Koncentrationssvårigheter 
• Dyslexi (tillhör gruppen specifika läs-och skrivsvårigheter)  
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (läsning/skrivning kan bli för mentalt krä-

vande) 
(Infoteket om funktionshinder, 2015 u.s.)	

Språkstörning	
 
Om en elev har en språkstörning innebär det att eleven har en mindre språklig förmåga jämfört 
med vad hens klasskompisar har. En språkstörning uppenbarar sig genom att eleven har svårt 
med meningsuppbyggnader och detta i sin tur leder till att andra får svårt att förstå vad eleven 
säger. Även eleven själv kan få problem med att förstå vad andra säger i dennes omgivning. 
Elever med språkstörning har nästan alltid stora läs- och skrivsvårigheter. Språkstörning upp-
kommer oftast genom arv och personer med en grov språkstörning löper högre risk för att den-
nes barn kommer att ärva språkstörningen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019 u.s.). 

Hörsel-	och	synnedsättning	
 
Hörselnedsättning innebär att en person hör dåligt på antingen ett eller båda öronen. Det finns 
även personer som har helt nedsatt hörsel och det innebär att person är döv. Om en elev har 
någon grad av hörselnedsättning krävs det att skolan gör särskilda anpassningar för den eleven. 
Det kan exempelvis handla om olika sorters hörselutrustning och användning av tecken som 
stöd i undervisningen. Årligen föds cirka 200 barn med olika grader av hörselnedsättningar. 
Nedsatt hörsel kan även framträda när barnen kommit upp i ålder (Specialpedagogiska skol-
myndigheten, 2019 u.s.).  
 
Begreppet synnedsättning innebär att en person har svårt att se, även fast hen använder sig av 
glasögon och en god belysning. Läsförmågan blir därav nedsatt och personen kan också få pro-
blem med att förflytta sig själv. Eftersom mycket av allt lärande utgår ifrån att människor imi-
terar varandra och sin omgivning, krävs det att elever med synnedsättning får det stöd som de 
behöver av skolan. Ett sådant stöd kan vara att en elev som har en grav synnedsättning blir 
tilldelad en syntolk som stödjer eleven under skoldagarna. Även olika digitala verktyg kan fun-
gera som stöd i den dagliga undervisningen för elever med synnedsättningar. Slutligen bör det 
tilläggas att elever med synnedsättningar är beroende av en förstående omgivning som är väl 
insatt i dennes funktionsnedsättning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019 u.s.). 
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Intellektuell	funktionsnedsättning		
 
En intellektuell funktionsnedsättning innebär att personens intelligens är nedsatt och personen 
har även problem att utföra vardagliga sysslor. Det kan handla om alltifrån förmågan att hantera 
sociala kontakter till att utföra praktiska saker som inkluderas i vardagen. En elev som har en 
intellektuell funktionsnedsättning går oftast i grundsärskola eftersom det krävs ett heltäckande 
stöd under skoltiden (Nationalencyklopedin.se u.s.). 

Koncentrationssvårigheter	
 
Olsson. B och Olsson. K (2013) förklarar att det som skiljer barn med koncentrationssvårig-
heter ifrån barn som inte har det, är att dessa barn uppfattar information och händelser an-
norlunda. Barn med koncentrationssvårigheter behöver oftast kreativa kopplingar, händelser 
och material för att kunna starta en tankeprocess. Utifrån dessa aspekter måste läraren anpassa 
undervisningen och även genom att tilldela dessa elever uppgifter som möter deras kunskaps-
nivåer, för annars kommer eleven tappa koncentrationen omgående. Det som kan ses som 
kännetecken av barn med koncentrationssvårigheter är att barnet är i ständig rörelse och att de 
upplevs som överaktiva. Dessa barn brukar också ha tendens till att prata oavbrutet och även 
ha svårt med att behålla motivationen uppe till att utföra exempelvis en skoluppgift som bar-
net inte har ett eget genuint intresse för (Olsson. B & Olsson. K, 2013 s. 18-21).  

Dyslexi	
 
Dyslexi är en biologisk störning som visar sig i vissa språkliga sammanhang. Det som inträffar 
är att ordavkodningen inte sker med automatik, vilket leder till att individen får läs- och skriv-
svårigheter. Dyslexi är den vanligaste orsaken till inlärningssvårigheter och ses som en funkt-
ionsnedsättning (Fouganthin, 2012 s. 35). 	

Neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	
 
De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD, autism och Tourettes syndrom. En per-
son som har någon av dessa funktionsnedsättningar uppfattar ofta information på ett annat sätt 
jämfört med personer som inte har någon av dessa funktionsnedsättningar. Det kan även handla 
om att personer med dessa diagnoser löser problem och dilemman annorlunda jämfört med vad 
andra gör. Därför är det viktigt att skolan och förskolan ser till att både anpassa och stötta dessa 
elever i undervisningen så att de får samma förutsättningar till att lyckas som sina klasskompi-
sar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019 u.s.). 
 
 
2.1.4 Specialpedagogik 
	
Specialpedagogik är ett svårdefinierat begrepp som faller inom ramen pedagogik men är även 
beroende utav andra enheter såsom medicin, psykologi och sociologi. Med en enkel förklaring 
kan specialpedagogiken ses som ett stöd till den reguljära pedagogiken när den i vissa fall inte 
räcker till för att tillgodose alla elevers behov (Skolverket, 2019).  
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2.1.5 Digitalisering 
 
Digitaliseringen är idag en viktig del av vårt samhälle och med hjälp av den digitala tekniken 
har verksamheter effektiviserats och förbättrats. Alla branscher har påverkats av digitali-
seringen, inte minst skolan. I Läroplanen framkommer det att skolans uppdrag bland annat är 
att eleverna ska kunna orientera sig och agera i ett samhälle med ett stort informationsflöde och 
en ökad digitalisering. Skolan ska även ge eleverna möjlighet att använda sig och utveckla sin 
förmåga kring digital teknik och bidra till en förståelse för hur tekniken påverkar både samhället 
och individen (Skolverket, 2018, s. 7–8).  
 
2.1.6 Talsyntes 
 
Via talsyntes kan eleven få en text uppläst i datorn och talsyntesen transformerar text till tal. 
Talsyntes fungerar som ett hjälpmedel vid till exempel dyslexi eller annan diagnos. Det finns 
många olika talsyntesprogram, några exempel är ClaroRead, ViTal och WordRead Plus. Pro-
grammen kan läsa upp text i bland annat PDF-dokument, e-mail, ordbehandlingsprogram, in-
formation på internet eller programmenyer (Ungkompensation, u.å.).  
 
2.1.7 Avkodning 
 
En förutsättning för läsning är att kunna avkoda och avkodning är en färdighet som byggs upp 
över tid och tillslut automatiseras. När läsaren kan avkoda innebär det att hen känner igen, kan 
utläsa och får på så sätt tillgång till ordets mening. När läsaren ser ett specifikt ord flera gånger 
förstärks minnesbilden av just det ordet och med tiden kan läsaren snabbt känna igen ordet och 
utläsa det (Lukimat, u.å.).  
	
2.2. Digitaliseringens historia 
 
Hylén (2011) förklarar att digitaliseringen har pågått under de senaste 20–30 åren. Under 1990-
talet gjorde internet inträde i skolan och sedan dess har det gått snabbt framåt. Digitaliseringen 
påverkar idag det mesta i skolan, allt ifrån undervisningen till informationsflödet till vårdnads-
havare. Digitaliseringen går snabbt framåt och är i en ständig förändring. Diskussioner gällande 
om eller hur användandet av datorer i skolan bör finnas har istället bytts mot diskussioner kring 
vilket sätt IT bör användas på för att främja lärandet på bästa sätt. Digitaliseringens snabba 
framväxt kommer inte att avta, snarare tvärtom (Hylén, 2011 s.7). Lundgren och Ohlis (2013) 
berättar att sedan 1980-talet när datorerna sakta började ta plats i skolan har utvecklingen och 
behovet enbart vuxit. Idag har små barn en god internetvana och kan själva manövrera en 
smartphone eller en surfplatta. Precis som barnets leksaker är surfplattan ytterligare ett verktyg 
för att kunna utforska världen. Utvecklingen som skett och sker inom den digitala tekniken 
påverkar de pedagogiska möjligheterna i undervisningssammanhang och därför behöver sko-
lans pedagoger kunskaper inom digitalisering och digitala verktyg (Lundgren & Ohlis, 2013, s. 
5–7). 	
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2.3 Kompetensutvecklingens historia  
 
Staten har sedan 1980-talet gjort olika satsningar för att föra in IT i skolan menar Hylén 
(2011). Dels i form av datorer och dels för att förändra arbetssättet för att på så sätt uppnå en 
mer elevaktiv undervisning. För att framgång och mål ska nås inom IT har därför kompetens-
utveckling och fortbildning av lärare varit central och en stor del av skolans budget har lagts 
inom detta område. Dock konstaterade SÖ (Skolöverstyrelsen) år 1984 att enbart 20 procent 
av de 30 000 lärare som varit i behov av utbildningen för att kunna undervisa inom området 
kunnat utbildas. Satsningarna som genomfördes var oftast irrelevanta då de till största del var 
inriktade på programmering vilket skrämde bort många av lärarna (Hylén, 2011, s. 55–57).  
 
Genom tiden har olika projekt inom data bedrivits, menar Perselli (2014). Två av de olika pro-
jekten var DIS och DOS projektet. DIS projektet pågick mellan åren 1974–1979 och är en för-
kortning av Datorn i skolan. Syftet med DIS projektet var att se till möjligheterna av att arbeta 
med datorer. Dels för att modernisera undervisningen och dels för att hjälpa eleverna med in-
lärningen. Dock var det först under 1980-talet som datorn fick en betydande roll i undervis-
ningen när Skolöverstyrelsen (SÖ) presenterade Lgr80 och en kursplan för ämnet datalära tog 
plats. Det gjordes även en annan stor satsning, DOS projektet, Datorn och skolan. Under detta 
projekt gick pengarna till utvecklingen av programvara och olika skolprojekt, dock inte till lä-
rarnas kompetensutveckling (Perselli, 2014, s. 4–5). KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- 
och kompetensutveckling) genomförde från år 1996 till år 2000 två kompetensutvecklingsin-
satser, menar Hylén (2011). Sammanlagt gjordes en satsning på 110 miljoner kronor på cirka 
15 000 personer. Den första delen av kompetensutvecklingen var inriktad på att kunskaper 
kring olika programvaror, som till exempel Office-paketet etc. Den andra delen av satsningen 
erbjöd KK-stiftelsen s.k. “fortbildningscheckar” till samtliga kommuner i landet på samman-
lagt 75 miljoner kronor. Fortbildningen skulle stimulera skolor till att upprätta en egen IT-
plan och dels inspirera lärare att arbeta tillsammans i arbetslag. De olika projekten avslutades 
år 2000 men följdes år 2005 av en satsning vid lärarutbildningen då kommunerna ofta kunde 
se brister hos nyutexaminerade lärare inom IT som ett pedagogiskt verktyg. Dock genomför-
des senare en enkätundersökning som besvarades av landets studenter vid lärarutbildningen 
som visade på brister i utbildningen kring IT. Sedan dess har KK-stiftelsen startat nya projekt 
som allt som allt omfattar 100 miljoner kronor och som syftar till att arbetar med att stärka 
förändringsprocessen inifrån (Hylén, 2011, s. 55–57).  
 
Edward Jensinger (2017) förklarar att fortbildning inom digitalisering inte behöver göra lärare 
till mästare inom tekniska hjälpmedel, de ska dock bli mästare inom undervisning av elever så 
att eleverna kan nå framgång och kunskap inom olika ämnen. Därför menar Jensinger att 
kompetensutveckling kring digitalisering för lärare framförallt bör ske inom det ämne som lä-
raren undervisar i. Kompetensutveckling måste även få kosta tid och skolan behöver organi-
sera för ett kollegialt, schemalagt lärande för att kunna utvecklas tillsammans i arbetslagen 
(Jensinger, 2017, s. 58–63). 
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2.4 Vägar till utökad kompetensutveckling 

Enligt Östling och Gisterå m.fl. (2011) är en förutsättning för att elever ska få möjligheten att 
vidareutvecklas i samband med användandet av digitala verktyg att det måste finnas en god 
tillgänglighet av dessa verktyg ute på skolorna. Det görs dock inte tillräckligt med insatser för 
att lyckas med en gynnsam digital undervisning. Det är viktigt att skolans pedagoger har till-
räckligt med kompetenser inom detta område. Dessa kompetenser bör innefatta kunskaper om 
varför digitala verktyg ska användas i undervisningen, vad som ska användas och när det ska 
användas. Slutligen ska alltid pedagogen fundera över hur de ska användas. När dessa kun-
skaper är förankrade hos pedagogerna är det dags att omsätta kunskaperna i handling som in-
nebär att pedagogen ska använda sig av de digitala verktygen i den dagliga undervisningen 
utifrån de ovan nämnda kunskaperna. Skolledningen bär ansvaret över att pedagogerna får den 
fortutbildning som de behöver för att kunna utgå ifrån dessa förhållningssätt (Östling & Gisterå 
m.fl. 2011 s. 23 – 24).  

 

2.5 Pedagogens roll inom IT-arbetet 

Östling och Gisterå m.fl. (2011) förklarar att en pedagog har många olika roller inom skolans 
IT-arbete men det saknas en tydlig mall över vilka faktiska krav som en pedagog har över denna 
arena. De flesta pedagoger är dock överens om att IT är en viktig och nödvändig resurs inom 
både förskolan och skolan, inklusive den bedrivna undervisningen inom dessa arenor. Det är 
vanligt förekommande att många pedagoger beklagar sig över att de inte innehar tillräckligt 
med kompetenser inom IT och förklarar att eleverna många gånger har större kunskaper inom 
detta område än vad de själva har (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 18).  

Östling och Gisterå m.fl. (2011) berättar även att många pedagoger upplever att varken lärarut-
bildningen eller tidigare erfarenheter inom skolan har utbildat blivande lärare eller övrig skol-
personal inom IT och IT-användning. Det finns även studier som visar att om lärare går någon 
form av fortbildning inom IT kommer utbildningen inte till nytta om inte IT-användning be-
handlas i den dagliga undervisningen. Det som krävs för att få fram positiva resultat som grun-
dar sig i att IT-användning växer fram är när IT blir en självklar del i undervisningen och i målet 
att uppnå de eftersträvade kunskapskraven. Det som krävs för att IT ska bli en självklar del i 
undervisningen är att pedagogen själv har ett genuint intresse för att använda sig av IT och att 
det finns en vilja att utforska nya arbetssätt inom detta område. För att detta ska vara möjligt 
måste det självklart finnas en digital utrustning på skolan att tillgå. Det ska även finnas någon 
på skolan som kan ge tips och råd om man stöter på IT-tekniska problem eller övriga svårig-
heter, annars finns det risk att pedagogen ser IT-användning som något som är för svårt och 
jobbigt att hantera i den dagliga undervisningen (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 18).	
	
Specialpedagogiska rådet har tagit fram en handlingsplan som ska guida pedagoger i sitt IT-
användande. Enkäten innehåller följande råd;  
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• Pedagogen ska ta beslutet att använda sig av IT i sin verksamhet och sedan undersöka 
hur IT ska användas i undervisningen.   

• Pedagogen ska lära sig att hantera digitala lärverktyg/läromedel och alternativa digitala 
verktyg som går att anpassa efter den enskilda individens förutsättningar och inlärnings-
sätt. 

• Det ska finnas en planering som innehåller IT-verktyg i den dagliga undervisningen. 
• Undervisningen ska vara av en flexibel karaktär som innebär att elever kan göra olika 

saker under ett undervisningstillfälle. 
• Pedagogen använder sig av internet och sociala medier vid kommunikation utan pro-

blem. 
• Källkritik och granskande är något som en pedagog alltid ska ha i åtanke vid interne-

tanvändning. 
• Pedagogen ska belysa moral, etik och integritet vid internetanvändning. 
• Pedagogen ska ha kunskap om hur upphovsrätten fungerar på nätet. 

	
(Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 18). 

 
	
2.6 IT-tolk  
 
Om en skola bestämt sig för att vidareutveckla sitt IT-användande är det viktigt att skolan har 
en bra kommunikation med olika inblandade aktörer. Det har framkommit att de kommuner 
som har lyckats bäst med IT-användningen är de kommuner som har tagit stöd av en IT-tolk. 
En IT-tolk är en person som besitter olika kunskaper inom pedagogik, skolans verksamhet och 
tekniska kunskaper. IT-tolken ser till att IT-stödet både blir effektivt ute i verksamheten och 
även gynnsamt utifrån de ekonomiska aspekterna som skolan måste ta hänsyn till. Det är viktigt 
att IT-tolken har ett bra samarbete med skolans speciallärare och specialpedagoger för att sedan 
se till att de elever som behöver digitala hjälpmedel som stöd i undervisning blir tilldelade detta 
(Östling & Gisterå m.fl. s. 20–21).  
	
	
2.7 Inkluderande undervisning	
	
“Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, 
skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader” 
(Svenska Unescorådet, 1996, s. 17). 	
	
Läraryrkets strävan är en jämlik undervisning för alla. Enligt Carlgren (2015) har skolan ett 
kunskapsuppdrag som går ut på att barn och ungas utveckling ska gå hand i hand med det som 
samhället anser vara viktiga kunskaper att förvärva (Carlgren, 2015, s. 25). Enligt Kotte (2017) 
möter lärare oftast heterogena grupper av elever där var och en har olika förutsättningar. Dessa 
olika förutsättningar skapar etiska dilemman hos läraren och tvingar hen att rangordna elevers 
behov av stöd i lärandet. Av många anledningar är läraryrket komplext. Läraren ska ha god 
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kompetens, kunna möta alla elevers olika behov och skapa ett gott klassrumsklimat som bidrar 
till sociala relationer (Kotte, 2017, s. 14–15).  
 
Undervisning kan se olika ut menar Nilholm och Göransson (2013). Specialundervisningen kan 
både vara integrerad med den vanliga undervisningen i klassrummet eller ske utanför den ordi-
narie undervisningen. Vad som definierar en inkluderande undervisning råder det olika åsikter 
om. Vissa menar att skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik helt bör lösas upp me-
dan andra menar att ett fungerande specialpedagogiskt stödsystem är en förutsättning för en 
inkluderande undervisning. Inom området specialpedagogik och inkluderande undervisning har 
fokus skiftats från hur eleven ska kunna anpassa sig till skolan till huruvida skolan istället ska 
kunna anpassa sig till eleven och hens olikheter. Elevers olikheter ska snarare ses som en till-
gång och inte som ett problem som måste lösas (Nilholm & Göransson, 2013, s. 30–32). 
  
Gemenskap har betydelse menar Nilholm och Göransson (2013) och gemenskap bidrar till ett 
socialt nätverk, tillit, gemensamma mål och arbetsformer där eleverna engagerar sig i varandra. 
Demokratiska processer har även en stor betydelse i en inkluderande skola. En inkluderande 
skola respekterar och tar hänsyn till eleverna som går där och låter dem vara socialt delaktiga i 
den utsträckning som de själva önskar. Skolan bör även låta eleverna vara delaktiga i lärpro-
cesser (Nilholm & Göransson, 2013, s. 30–32). 
	
2.8 Fonologisk och fonemisk medvetenhet 
	
Detta avsnitt redogör för vad fonologisk och fonemisk medvetenhet innebär eftersom många 
applikationer/ program är utformade för att öva upp denna färdighet hos barn med läs- och 
skrivsvårigheter.	
 
Enligt Brown (2014) innebär fonologisk medvetenhet att man kan förstå språkets olika ljud och 
hur de förhåller sig till varandra och bildar ord, läran om språkljuden. Genom fonologisk med-
vetenhet kan barnet höra de olika bokstavsljuden i ett ord. Rimlekar är ett bra sätt att öva upp 
fonologisk medvetenhet på. Barns fonologiska medvetenhet tränas oftast utan att man tänker 
på det. Till exempel genom sagoläsning eller i andra språkfrämjande miljöer. All fonologisk 
medvetenhet är inte på samma svårighetsgrad eller nivå. Fonologisk medvetenhet som är 
mindre avancerad är till exempel att kunna säga eller identifiera ord som rimmar och sortera 
ord som börjar på samma ljud eller klappa stavelser. Mer avancerad fonologisk medvetenhet 
kräver uppmärksamhet på enskilda ljud i orden, detta kallas också för fonemisk medvetenhet 
(Brown, 2014 s. 40). 

Enligt Deacon (2012) får de yngre eleverna en större fonologisk medvetenhet genom att läsa 
okända ord. Troligtvis på grund av att de okända orden kräver större koncentration för att få 
bokstäver till ljud (Deacon,2012 s. 257). Baker (2007) menar att lärare behöver i större utsträck-
ning förstå hur man bedömer och förstärker fonologisk medvetenhet hos unga elever för att de 
sedan ska kunna gå vidare och kunna avkoda texter (Baker, 2007 s. 234–235). 	
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Brown (2014) skriver i sin forskning att fonemisk medvetenhet är en del av fonologisk medve-
tenhet och kan ligga på en mer eller mindre avancerad nivå. Genom fonemisk medvetenhet kan 
enskilda ljud i ord observeras av läsaren. Fonemisk medvetenhet handlar om medvetenhet kring 
enskilda ljud och stavelser och är en stark framgångsfaktor när man lär sig läsa. Fonemisk med-
vetenhet är medvetenheten om de enskilda språkljuden i språket (Brown, 2014 s.40).  
 
Baker (2007) menar att fonemisk medvetenhet, ljud till bokstav, är en av de metoder som för-
utsätter goda läsresultat och är en byggsten för avkodning och ordigenkänning. För tidig läs- 
och skrivinlärning är det särskilt viktigt att kunna dela upp ord i språkljud, men vare sig fono-
logisk eller fonemisk medvetenhet innefattar bokstäver i sig, vilket är viktigt att komma ihåg 
(Baker 2007 s. 234–235).	
		
Nedan visas en “trappa” från Schuele och Boudreau (2008) som visar uppgifter inom fonologisk 
medvetenhet från en lägre till en högre komplexitet. Stegen i “trappan” behöver inte följas pre-
cis efter varandra. För att en elev ska kunna gå vidare till nästa steg behöver inte nödvändigtvis 
steget innan ha behärskats ännu. “Trappan” ska mer ses på som en guide (Schuele & Boudreau, 
2008 s. 5). 
 	
	

	
	
	
Fonologisk och fonemisk medvetenhet visar sig enligt forskningen vara mycket viktigt för läs- 
och skrivinlärningen, anser Schuele och Boudreau (2008). Barn med nedsatt fonologisk för-
måga i förskola och förskoleklass har visat sig ha en försvagad utveckling av både stavning och 
avkodning. När ett barn har svårigheter med läsinlärning bör pedagogerna satsa på inlärningen 
av den fonemiska medvetenheten, att kunna sätta ihop ljud till ord och att lära sig dela upp ord 
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i ljud, som är det viktigaste för att sedan kunna utveckla läs-och skrivförmågan (Schuele & 
Boudreau, 2008 s 6–7).		
	
2.9 Forskning om digitala verktyg i undervisningen	

Östling och Gisterå (2011) berättar att den digitala utvecklingen har gjort enorma framsteg de 
senaste tio åren och de digitala enheterna såsom smartphones, datorer och surfplattor har ut-
vecklats till avancerade nivåer. Detta har resulterat i att de digitala verktygen finns med i nästan 
alla våra dagliga aktiviteter. Majoriteten av skolorna i Sverige använder sig av digitala verktyg 
i sin undervisning, men hur frekvent de används skiljer sig mellan olika skolor. Dock finns det 
rapporter som påvisar att skolor använder sig för lite av de olika digitala verktygen i verksam-
heten med tanke på de digitala verktygens stora flexibilitet (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 4–
5). 

Skolverket har även utvecklat nya riktlinjer i läroplanen som syftar till högre krav och kompe-
tenser inom digitaliseringen. För att elever ska bli tillgodosedda med de nödvändiga kunskap-
erna som krävs för att användandet av de digitala hjälpmedlen ska bli så effektivt och använd-
bart som möjligt inom skolundervisningen, krävs det att både skolledning och pedagoger har 
de digitala kompetenser som krävs för att kunna utbilda eleverna inom detta område. Elever 
behöver både utbildas i hur de använder de digitala verktygen rent tekniskt och även hur de blir 
källkritiska till det som står på internet. Skolan måste även undervisa elever om hur man kom-
municerar på ett anständigt sätt på internet och att kränkande handlingar är lika förbjudna över 
nätet som de är i verkliga livet (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 4–5).  

Tillgängligheten varierar mellan skolor och därav finns det inte några standardramar för vilken 
tillgänglighet som måste finnas ute på skolorna. Detta är en kritisk aspekt av digitaliseringen 
eftersom det bidrar till att skolundervisningen inte blir likvärdig med tanke på att de digitala 
verktygen har en gynnande effekt på elevernas undervisning. (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 
4–5).  

 

2.10 Digitalt lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv med inriktningen 
läs- och skrivsvårigheter 

Östling och Gisterå (2011) berättar att den elevgrupp som gynnas allra mest av de digitala verk-
tygen i undervisningen är elever som är i behov av särskilt stöd, tack vare de digitala verktygens 
förmåga att kunna individanpassa undervisningen. Det innebär att de digitala verktygen har en 
avgörande effekt för om en elev kommer att uppnå skolans uppsatta kunskapskrav. Skolan har 
det yttersta ansvaret för att alla elever får de hjälpmedel som de behöver för att de ska nå sina 
undervisningsmål (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 5). 

”Genom att skolan, med stöd av it, erbjuder olika verktyg i lärandet görs undervisningen och 
den pedagogiska situationen tillgänglig för alla elever, oavsett funktionsförmåga.” (Östling & 
Gisterå m.fl. 2011 s. 5). 
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De digitala verktygen erbjuder e-böcker, det vill säga de böcker som finns på läsplattor, 
smartphones och datorer. Dessa e-böcker innehåller en rad olika funktioner som underlättar 
läsinlärningen hos eleverna. E-böckerna finns i dessa versioner tal och text tillsammans, bara 
tal, bara text och med tal, blid och text tillsammans. Om en elev arbetar med ett verktyg som 
består av endast text kan texten anpassas genom att ändra radavstånd, storlek på texten och 
radernas längder. En e-bok som baseras på tal och text läser upp texten och samtidigt markeras 
det som läses upp i texten. Dessa typer av e-böcker brukar benämnas med begreppet text-tal-
syntesprogram.” (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 5). 

När elever med skrivsvårigheter ska lära sig att skriva underlättar de digitala verktygen för 
eleven om det finns ett skrivprogram installerat på enheten som ljudar bokstavsnamnen när 
eleven trycker på en tangent. Om det också finns ett talsyntesprogram installerat får eleven 
möjligheten att öva på både läs- och skrivinlärningen samtidigt. Det finns också taligenkän-
ningsprogram som fungerar som ett smart stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom 
ett sådant program kan registrera det som sägs för att sedan skriva ner det av sig själv utan att 
eleven behöver göra något (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 6–7). 

De digitala verktygens uppsjö av möjligheter är värdefulla för alla elever, men i synnerhet för 
de elever som är behov av både extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Denna 
elevgrupp har många gånger svårt att finna lust och ork till att delta i undervisningssamman-
hang. Men tack vare de digitala verktygens motivationsförmåga orkar dessa elever studera un-
der längre perioder jämfört med vad de gör utan digitala verktyg. Förutsättningen för att de 
digitala verktygen ska kunna nyttjas till dess fulla potential krävs det att skolans pedagoger får 
fortutbildningar inom denna arena. Dessa fortbildningar ska vara inriktade på både de tekniska 
och pedagogiska aspekterna. Sedan är det viktigt att poängtera att det är skolan som ansvarar 
för att eleverna som har behov av särskilt stöd blir tillgodosedda med det digitala verktyg som 
hen behöver för att lyckas med sin undervisning”. (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 7–12). 

 

2.11 En-till-en principen  

Enligt Östling och Gisterå (2011) innebär en-till-en principen att varje elev på en skola har 
tillgång till en egen dator eller surfplatta i undervisningen. Dessa satsningar inom digitali-
seringen blir alltmer vanligt inom skolvärlden. Från början var det endast de äldre eleverna som 
fick ett eget digitalt verktyg, men nu börjar även de yngre eleverna få ta del av denna princip. 
Det inte många skolor i Sverige som har infört en-till-en principen, dock ökar antalet skolor 
som tar sig an principen. Grundtanken med en-till-en principen är att eleverna alltid ska ha 
möjligheten att studera utifrån sina personliga behov och förutsättningar. Den allra viktigaste 
funktionen för att nå en framgångsrik digitalisering av skolan är ett stabilt trådlöst nätverk och 
en god tillgänglighet av digitala verktyg (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 25). 
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2.12 Pekskärmarnas snabba framväxt 

Östling och Gisterå (2011) förklarar att pekskärmar såsom smartphones och surfplattor är den 
typ av digitala verktyg som används mest frekvent i dagens samhälle. Det innefattar även sko-
lorna och datoranvändningen minskar för varje år som går. Detta är en typ av förändringskultur 
som går hand i hand med tankesättet ”Det som inte finns i mobilen finns inte” (Östling & Gis-
terå m.fl. 2011 s. 26). Det innebär att förändringen av digitala verktyg är mer än ett byte av 
enhet, utan det är en förändring som påverkar vår levnadskultur. Därför måste Sveriges utbild-
ningsväsen ständigt hålla sig uppdaterade för att kunna möta de tekniska förändringarna i sam-
hället och rusta eleverna inför framtiden. Här nedan presenteras några anledningar till att surf-
plattor och smartphones har ökat i popularitet; (Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 26–27). 

• Det smidiga och tydliga applikationskonceptet som inte kräver några direkta förkun-
skaper för att hantera. Överlag innehåller inte applikationer lika många funktioner som 
ett datorprogram men applikationernas lätthanterlighet överväger det som är negativt. 

• Surfplattor och smartphones är snabbare jämfört med datorer och det är enklare att peka 
på en skärm med ett finger, i jämförelse mot att använda datorns musfunktion. Personer 
med finmotoriska problem får ofta stöta på utmaningar när de använder en dator, ef-
tersom hanteringen av en mus måste vara exakt. En pekskärm är inte lika känslig och 
därför är pekskärmar mer användarvänliga jämfört med datorer. 

• Surfplattor och smartphones innehåller många olika funktioner och program som gör att 
dess mångsidighet inte kan mätas med något annat digitalt verktyg i dagens samhälle. 
Det som kan utvecklas inom pekskärmens värld är att fler applikationer blir oberoende 
av enheten som den finns installerad på utan att applikationen istället finns tillgänglig 
på webben.  

(Östling & Gisterå m.fl. 2011 s. 26–27). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkter.  
	
3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
 
Nilholm (2007) förklarar att specialpedagogik kan analyseras utifrån tre olika perspektiv, det 
kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Begreppet 
perspektiv kan beskrivas som en sorts tankeskapelse som förmedlar en förståelse inom ett visst 
forskningsområde (Nilholm, 2007, s. 13–20). 	
 
3.1.2 Det kompensatoriska perspektivet 
 
Detta perspektiv är det som har haft den största dominansen inom specialpedagogiken och per-
spektivet innefattar tanken om att en individ ska kompenseras gällande dennes problematik. En 
typ av kompensationsinsats är när en elev får lämna klassrummet och den gemensamma under-
visningen för att få någon form av specialundervisning. Denna specialundervisning kan vara 
inriktad på exempelvis lästräning. När en elevs problematik ska identifieras görs olika sorters 
undersökningar och sedan delas individerna in i problemgrupper. Därefter fastställs det om pro-
blemen är av psykologisk eller neurologisk karaktär och vilka åtgärder som behövs för att kom-
pensera individens problematik. Denna forskning har sitt ursprung utifrån en psykologisk och 
medicinsk tradition och därför är en diagnostisering central inom det kompensatoriska perspek-
tivet (Nilholm, 2003, s. 37–38).	
 
3.1.3 Det kritiska perspektivet 
 
Det kritiska perspektivet har en ideologisk utgångspunkt, vilket innebär att det finns en viss 
kritik mot det kompensatoriska perspektivet. Perspektivets inriktning innebär att specialpeda-
gogiken är lösningen på elevens brister, medan det kritiska perspektivet har ideologin om att 
elevens problematik står utanför eleven. Det innebär att inom det kritiska perspektivet är inte 
målet att förändra eleven utan istället ta tillvara på elevens tillgångar och anpassa skolans verk-
samhet därefter. Inom det kritiska perspektivet finns det även motsättningar angående diagnos-
tiseringen av elever och vilken användbarhet en diagnos egentligen har för elevens utbildning 
(Nilholm, 2003 s. 38–41).	
	
3.1.4 Dilemmaperspektivet 
 
Nilholm förklarar att dilemmaperspektivet kan beskrivas som ett perspektiv som består av flera 
dilemman och frågeställningar som egentligen inte har någon direkt lösning. Den centrala 
aspekten inom dilemmaperspektivet är att dagens utbildningssystem hela tiden blir utsatt för 
olika dilemman. Nilholm ger ett exempel på hur ett resonemang kan se ut inom dilemmaper-
spektivet. Det kan till exempel handla om att skolan alltid ska behandla alla elever som individer 
och inte kategorisera dem. Men detta påstående kan ses utifrån två olika dilemman. Det är att 
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det finns en risk för att elever med olika svårigheter inte får den hjälp som de behöver om de 
inte kategoriseras, samtidigt som en kategorisering kan ge en negativ bild av eleven och de 
speciella behov som eleven har. Dilemmaperspektivet innebär kritik mot både det kompensa-
toriska perspektivet och det kritiska perspektivet (Nilholm, 2003 s. 61–84).  
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4. Metod och material  
 
Detta kapitel redogör för studiens genomförande, metod- och materialval. Även studiens 
etiska aspekter presenteras. 
 
4.1 Metodval 

Vi har valt att använda semistrukturerade interjuver i denna studie och med hänsyn till att syftet 
med studien är att undersöka hur digitala verktyg används i undervisningen behöver vi göra en 
djup analys. Semistrukturerade interjuver har listade frågor men det finns ändå en öppenhet för 
tillägg och andra förändringar under intervjuns gång (Bryman, 2011 s. 340–341).   

Den kvalitativa metoden är lämplig i denna studie eftersom syftet med studien är att undersöka 
speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper inom digitala verktyg och om/hur 
det gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Därav krävs det att studiens fokus ligger på 
helheten av det insamlade materialet, men det måste även finnas utrymme för avvikelser och 
likheter som sedan analyseras, diskuteras och sammanfattas (Bryman, 2011 s. 340–341). 

Den kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i ord och inte siffror och siffror är inte relevanta 
inom denna studie eftersom vi inte har gjort några undersökningar med stor kvantitet. Rollen 
som forskare är viktig inom den kvalitativa metoden och därför är vi inte utbytbara i denna 
studie eftersom vi skapar en viss relation till respondenterna som intervjuas. Den insamlade 
datan kommer att sammanställas genom att beskriva vilka mönster och uppfattningar som fram-
kommer i intervjuerna (Bryman, 2011 s. 340–341). 

4.1.2 Urval 

För att kunna utföra studiens intervjuer användes principen bekvämlighetsurval på grund av att 
de speciallärare/specialpedagoger som ställde upp på en intervju var de som fanns tillgängliga. 
Studiens informanter består av fem speciallärare och en specialpedagog som arbetar på skolor 
inom Gävleborgs kommun. Valet att intervjua speciallärare/specialpedagoger grundar sig i att 
det är dessa yrkesgrupper inom skolan som använder sig mest av digitala verktyg i undervis-
ningen.  

4.1.3 Material 
 
Denna studies material består av inspelade intervjuer med fem speciallärare och en specialpe-
dagog. Dessa respondenter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter om och hur digitala 
verktyg används i specialundervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. För att kunna 
utföra dessa intervjuer använde vi oss av en intervjumall (se bilaga 1) och en smartphone med 
en installerad ljudinspelarapplikation. Vi hade även ett varsitt anteckningsblock och penna med 
oss under intervjuerna för att kunna skriva ner eventuella anteckningar.  
 
 



 

18 
  

4.1.4 Genomförande 
  
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har genomfört denna studie för att undersöka hur 
och om speciallärare/specialpedagoger använder sig av digitala verktyg i läs- och skrivunder-
visningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

Förberedelse	inför	intervjuerna		
 
Det första vi gjorde i uppstarten av processen var att maila alla speciallärare/specialpedagoger 
inom Gävle Kommun som hade sin e-postadress tillgänglig på Utbildning Gävles hemsida, 30 
sådana mail skickades ut (se bilaga 2). Utifrån dessa utskick fick vi svar av fem speciallärare 
och en specialpedagog som ville delta i en intervju. I detta skede insåg vi att studien var ge-
nomförbar eftersom minimumantal för en studie är cirka fem interjuver. Nästa steg i denna 
process var att bestämma tid och plats inför intervjuerna. Vår målsättning var att få göra inter-
vjuerna fortast möjligt eftersom vi ville säkerställa att vår studie var genomförbar. Därefter 
färdigställde vi en intervjumall som vi använde oss av under intervjuerna. Vi skickade även 
iväg intervjumallen (se bilaga 1) och ett dokument som innehåller etiska aspekter inför studien 
(se bilaga 3) via mail till våra respondenter. Det gjorde vi av anledningen att de skulle få en 
möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Eftersom vi ville spela in intervjuerna frågade 
vi våra respondenter redan innan vårt möte om de gav samtycke till inspelning, vilket de gav 
samtycke till.  

Intervjuerna	
 
Alla intervjutillfällen påbörjades på ett liknande sätt. Vi åkte till den skola som vår respondent 
arbetade på och varje intervju varade i ungefär 45 minuter och intervjuerna utfördes i ett lugnt 
enskilt rum. Intervjuerna startade med att vi presenterade oss för varandra och pratade lite all-
mänt under några minuter. Vi småpratade en kort stund innan intervjuerna startade för att alla 
skulle känna sig avslappnade i varandras sällskap. Därefter dubbelkollade vi att respondenterna 
fortfarande gav samtycke till inspelning. Vi påvisade även att undersökningen är helt frivillig 
och att respondenten fick avbryta om hen vill. Sedan startade vi ljudinspelaren och påbörjade 
intervjun. Vi turades om att ställa frågor och var noggranna med att vi som intervjuare inte 
pratade i munnen på varandra. Vi gjorde även valet att vara restriktiva med våra egna åsikter 
och tankar eftersom intervjuernas syfte var att få reda på respondenternas erfarenheter och kun-
skaper. Vi ville inte heller riskera att påverka respondenternas svar, utan tanken med intervju-
erna var att få svar på studiens frågeställningar och i ett sådant skede är inte våra utlägg och 
analyser väsentliga. Intervjuerna följde vår intervjumall men det fanns även utrymme för even-
tuella utstickare som respondenterna tilldelade oss. Samtliga interjuver avslutades med att vi 
tackade för respondenternas tid och engagemang. 
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Bearbetning	av	intervjuerna		
 
Det första vi gjorde var att göra en grovtranskribering av intervjuerna, som syftar till att foku-
sera på innehållet i intervjuerna där talspråkliga aspekter som tillexempel uttal, pauser och fel-
sägningar utesluts. Därefter gjordes en noggrannare transkribering som behandlar den inform-
ation som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Utifrån denna transkribering skapade vi 
en löpande text som baseras på intervjufrågorna och respondenternas svar. Samtliga responden-
ter fick ett nytt namn eftersom studien skulle vara helt anonym. När alla interjuver var sam-
manställda i text gjordes en resultatsammanfattning av dessa.    
 
 
4.1.5 Etiska aspekter 

De	fyra	huvudkraven	
 
De etiska aspekterna som vi tog hänsyn till under denna undersökning är i enighet med Veten-
skapsrådet (2002). Det innebär att intervjuerna inklusive dess för- och efterarbete har följt ve-
tenskapsrådets regler och riktlinjer. Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav skyddar den enskilda 
individen som är deltagare i undersökningar och forskningsprojekt.  
 
Informationskravet handlar om att en deltagare alltid har rättigheten att få reda på i vilket syfte 
som undersökningen utförs och vilken roll deltagaren kommer att ha under undersökningen. 
Deltagaren ska även upplysas om att undersökningen är helt frivillig och att deltagaren har 
rättigheten att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer använde vi oss 
av i mailutskicket (se bilaga 2) när vi sökte efter respondenter till intervjuerna.  
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagaren ger samtycke att dennes information får ingå i den 
planerade undersökningen. Om det handlar om personer som är under 15 år måste vårdnadsha-
vare ge ett skriftligt samtycke att barnet får vara deltagare i en undersökning. Samtyckeskravet 
förtydligar även den deltagande individens rättigheter att avbryta undersökningen när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie använde vi oss av myndiga deltagare och de gav sitt sam-
tycke i samband med att de tackade ja till en intervju, i detta fall krävdes det inte någon form 
av samtyckesblankett. Vi tydliggjorde innan intervjuerna startade att undersökningen är helt 
frivillig och deltagaren får avbryta när hen vill.   
 
Konfidentialitetskravet berör aspekten att en forskare bär ansvaret för att skydda deltagarnas 
identitet och de uppgifter som deltagaren lämnar vid en undersökning. Det innebär att ingen 
utomstående ska kunna ta reda på vem som har gett uppgifter till en undersökning. Det insam-
lade materialet måste även vara skyddat på något sätt (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har 
vi tagit hänsyn till dessa regler genom att koda våra respondenters namn med ett påhittat namn 
och de inspelade intervjuerna är lösenordskyddade. Vi nämner inte heller vilken skola som in-
tervjuerna har utförts på.  
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Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet endast får användas i forsk-
ningssyfte och inte inom kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Detta intygar vi våra del-
tagare om via mailet (se bilaga 2) som vi skickade ut i starten av studien.  
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5. Resultat  
 
I detta kapitel presenteras studiens intervjuer med fem olika speciallärare och en specialpeda-
gog. Varje enskild intervju har sammanfattats och i slutet av detta kapitel finns det en resultat-
sammanställning av samtliga interjuver.  
 
5.1 Intervju med specialläraren Sofia 
	
Sofia har arbetat som lärare i 25 år och som speciallärare i två år. Sofias intresse för specialpe-
dagogiken uppkom under hennes senare år som klasslärare och anledningen till det var för att 
elevernas behov av specialundervisning var stort. Sofia såg även brister i den fonologiska med-
vetenheten (se avsnitt 3.6) hos eleverna och ville vidareutbilda sig för att kunna ge stöd till 
dessa elever.	
	
Sofia använder sig av digitala verktyg i sin verksamhet med eleverna både med datorer och 
iPads. Hon ger förslag på några applikationer och ett av dem är ClaroRead, ett program som 
skolan köper in och som läser upp texter för eleverna. Ett ljudande tangentbord läser upp me-
ningarna som eleverna skriver och kan även läsa upp andra texter som scannas in och elever 
med läs-och skrivsvårigheter och dyslexi har stor användning för detta program berättar Sofia. 
Hon förklarar även att Gävle kommun erbjuder kurser i programmet ClaroRead för speciallä-
rare och specialpedagoger. De i sin tur får sedan utbilda lärarna kring programmet eftersom det 
inte enbart är speciallärarna och specialpedagogerna som arbetar med detta läromedel. Dock, 
menar Sofia, att det är få elever som använder ClaroRead på egen hand och många av eleverna 
upplever det obehagligt att arbeta med detta program eftersom röstläget i programmet låter som 
en “datorröst”. 	
	
När Sofia arbetar med specifika elever befinner de sig både i elevernas klassrum och i andra 
enskilda rum. Hon arbetar med digitala verktyg på båda håll och om de sitter de kvar i klass-
rummet får eleven använda hörlurar. Sofia berättar att tillgängligheten till datorer och iPads är 
bristande och detta är något som pedagogerna på skolan ofta beklagar sig över. Sofia kan därför 
inte förlita sig på att det finns en dator tillgänglig om hon ska arbeta med en specifik elev och 
därav har hon alltid med sig sin egen iPad för att säkerställa elevens tillgång till ett digitalt 
verktyg. 	
	
Sofia nämner också applikationen Skolstil där eleven skriver texter och får dem upplästa. I 
denna applikation finns alternativet att spela in det man själv säger och få det nedskrivet och 
avslutningsvis uppläst. Sofia förklarar att just den funktionen skapar riktiga “aha”-upplevelser 
för eleverna, i synnerhet för de elever som inte har knäckt läs- och skrivkoden eftersom denna 
funktion direkt ger en bekräftelse och respons på den text som de skapat. Sofia nämner vikten 
av att arbetet måste vara lustfyllt och varierat för att eleverna ska lära på bästa sätt. De arbetar 
inte enbart med digitala verktyg eftersom eleverna behöver få en variationsrik undervisning och 
förklarar att eleverna behöver uppleva, känna och höra med hela kroppen för att lära. 	
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Sofia berättar om ett arbetssätt som hon och hennes kollegor använder sig utav. Elever i årskurs 
ett som inte kommit igång med läsningen innan höstlovet får extra stöd i en grupp om 12 årskurs 
ett elever. Alla speciallärare på skolan samarbetar under en period och arbetar med dessa elever 
för att stärka den fonologiska medvetenheten. De delar upp eleverna i grupper om fyra på var-
dera speciallärare och träffas sedan vid 20 tillfällen. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat 
projekt som de fortsatt med efter varje hösttermin. I detta projekt använder Sofia och hennes 
kollegor sig av både digitala verktyg och andra verktyg med målet att stärka den fonologiska 
medvetenheten hos eleverna, som sedan ger resultatet att de kommer igång med läsningen och 
när jullovet kommer brukar de flesta elever ha knäckt läskoden. 	
	
Som kritik mot de digitala verktygen nämner Sofia att de inte ger något stöd till den finmoto-
riska delen. Därför behövs en variation mellan digitala verktyg och arbetet med penna, papper, 
bollar etcetera som eleverna kan hålla i och känna på. 	
	
Applikationen Bokstavslek använder sig Sofia av i sitt arbete kring digitala verktyg. Dock ställer 
hon sig kritisk till delar i applikationen. Utformningen av bokstaven T stämmer inte överens 
med hur eleverna ska lära sig att skriva den och uttalen är inte alltid på rikssvenska. I Bok-
stavslek kan eleverna lära sig att stava till ord som till exempel EKORRE, men applikationen 
visar bara ett R istället för två. Detta kan ställa till det för eleverna förklarar Sofia, men i det 
stora hela tycker hon att applikationen är bra och därför använder hon sig av den i sitt arbete. 	
	
Applikationen Bornholmslek bygger på Bornholmsmetoden som utvecklar elevers läs-och 
skrivutveckling genom lek. Anna förklarar att hon mer positivt inställd till denna applikation 
jämfört med när man arbetar med exempelvis bokstavskort vid bokstavsinlärning. I denna ap-
plikation får eleverna både rimma och stava till lättare ord med hjälp av digitala verktyg, berät-
tar Sofia. 	
	
Stjärnsvenska är ett dataprogram som skolan valt att köpa in som tidigare bara funnits i bokform 
och programmet består av små läseböcker i olika nivåer. Eleverna kan själva läsa eller välja att 
få dem upplästa. De hjälper även eleverna att träna på sin läsförståelse då den efter en text kan 
få rita en bild till texten eller skriva kort vad den handlade om, berättar Sofia. 	
	
Sofia berättar även om applikationen Läskod som är uppdelad i olika nivåer utifrån svårighets-
grad. Här får eleverna träna på att skriva ord och arbeta med läs-och skriv. Sofia tycker dock 
att utformningen av applikationen är väldigt tråkig och föredrar den därför inte. 	
	
Sofia förklarar att det viktigaste när man som speciallärare ska utvärdera och välja ut vilka 
applikationer man ska arbeta med är att de är pedagogiska och genomtänkta. Tack vare att So-
fias breda yrkeserfarenhet besitter hon förmågan att analysera och upptäcka applikationernas 
för- och nackdelar snabbt. Dock förklarar hon att de flesta applikationerna är genomtänkta och 
kollegialt delar Sofia och hennes kollegor tips på olika applikationer. 	
	
När Sofia ska arbeta enskilt med en elev brukar hon presentera för eleven vad de kommer att 
göra under den stund de arbetar ihop. Strategiskt brukar hon då lägga upp arbetet med digitala 
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verktyg i slutet av sessionen som en slags morot eftersom de flesta eleverna tycker mycket om 
att arbeta med exempelvis iPaden.  
	
Sofia tycker att hon kan se en viss förbättring när det kommer till elevernas uthållighet när de 
får arbete med digitala verktyg. Detta i sin tur leder givetvis till förbättringar kring just läs-och 
skrivinlärningen tack vare att de kan öva längre stunder utan att tappa intresset och motivat-
ionen. 	
	
Variation och lust är två positiva ord som Sofia återkommer till när vi talar om digitala verktyg. 
Detta förklarar Sofia är väldigt viktigt när det kommer till just inlärning och de digitala verkty-
gen kan bidra till detta i hög utsträckning. Sofia menar att barn lär sig lika mycket via de trad-
itionella inlärningssätten som genom digitala verktyg. Men de digitala verktygen ger variation 
och lust. Sofia menar att mycket fokus ligger just nu på de digitala verktygen i skolan, men det 
gäller att, man inte glömmer bort de andra arbetssätten såsom att skriva med papper och penna 
och kreativt material. 
 
Hon talar även om inkludering och den tyngden samhället lägger på just detta ord. Alla elever 
ska inkluderas, och med det menar man att de ska kunna sitta allesammans tillsammans i ett 
klassrum. Men inkludering betyder inte enbart detta. Det betyder enligt Sofia att alla elever får 
möjligheten att följa med i skolarbetet, men på olika villkor och med olika förutsättningar.	
	
5.2 Intervju med specialläraren Josefin 
	
Josefin har arbetat som speciallärare på grundsärskolan i tre år och som speciallärare mot läs- 
och skrivinlärningen inom grundskolan i snart ett år. I sin undervisning använder hon sig av 
iPads, både tillsammans med eleverna och när eleverna kan arbeta självständigt i klassrummet. 
Josefin tycker att det är ett bra komplement till den övriga undervisningen då det möjliggör 
variation. Med hjälp av digitala verktyg får eleverna träna på olika saker på olika sätt, muntligt, 
skriftligt och digitalt. 
	
Josefin arbetar främst med iPads med sina elever. Vilka applikationer hon använder beror 
mycket på vad det är eleven behöver arbeta med och beroende på vilken ålder det är på eleven. 
När eleven behöver träna på den fonologiska medvetenheten föredrar Josefin applikationerna 
Bornholmslek, Alfa-appen och LäsKod. Applikationer som är bra att träna läs-och skriv i är till 
exempel LäsKod, Bokstavslek, Läs och förstå, Lyssna och läs, Stavningslek, Kors & Tvärs, Kul 
med Duffton och Ordens Magi. För elever med läs-och skrivsvårigheter tycker Josefin att 
ClaroSpeak och Snaptype är de som passar bäst. Josefin använder sig också utav Stjärnsvenska 
digitalt som är nivågrupperade små läseböcker från Liber. Dessa finns i olika nivåer från 1-11 
som Josefin berättar att hon använder för ren lästräning. Hon använder också samma serie fast 
med fysiska böcker. Josefin berättar att hon har testat sig fram och valt ut de som hon tycker 
fungerar bäst utifrån vad hon har för syfte med användandet av applikationer. Det finns så 
många olika applikationer men inte så många som faktiskt är riktigt bra menar hon.  
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Josefin förklarar att en fördel med att arbeta med applikationer är att eleverna till en viss del 
kan arbeta självständigt med färdighetsträning. En annan fördel är att eleverna oftast är positiva 
till att arbeta med iPad och det gör många gånger att en elevs uthållighet sträcker sig lite längre 
än vad den hade gjort om vi bara tränar på ett sätt.” Jag kan först välja att arbeta med lästräning 
en liten stund och när jag märker att eleven börjar bli trött tar jag fram iPaden och då bara 
genom att byta uppgift och arbetssätt så orkar eleven jobba mer” berättar Josefin. För det mesta 
tycker eleverna att det är roligt och motiverande att arbeta med applikationer. Många applikat-
ioner ger också direkt bekräftelse till eleven att denne ”gjort rätt” vilket lyfter eleven i stunden 
och får eleven att vilja göra mer. 
	
Josefin berättar att hon inte kan säga att hon ser att en förbättring beror på just det digitala 
hjälpmedlet, men hon tror absolut att det hjälper till i utvecklingen just för att det kompletterar 
och förstärker allt det andra som de arbetar med under spec.-tiden och för att det motiverar 
eleven till att vilja och orka mer. Hon tycker även att digitaliseringen i skolan hjälper och un-
derlättar mycket för en speciallärare. Till exempel sådana hjälpmedel som ClaroSpeak där en 
elev kan lyssna på text är ett väldigt bra verktyg. Även de applikationer där elever kan färdig-
hetsträna och nöta bokstavsljud antingen tillsammans med specialläraren men också under an-
nan lektionstid är bra för att det kompletterar det hon gör som speciallärare så att eleven får 
ännu mer övning.   
	
Josefin upplever att digitala hjälpmedel kan verka motivationshöjande för många elever. Digi-
tala hjälpmedel kan hjälpa en elev att kunna vara inkluderad i att göra det ”de andra gör” fast 
anpassat med hjälp av till exempel iPad eller dator. Dock kan det ibland förekomma avundsjuka 
bland andra elever som inte behöver eller får ha samma hjälpmedel, men det är inte ofta det 
händer, oftast har eleverna ganska stor förståelse för varandras olikheter och olika behov i klass-
rummet. 
	
Josefin berättar att det skiljer sig väldigt mycket åt bland lärarna på skolan vilken kompetens 
de har inom digitala verktyg. Vissa är mer intresserade och använder sig mer av digitala hjälp-
medel än andra och när skolan satsar på någon gemensam digital satsning får alla kompetens-
utveckling inom detta. Josefin ger ett exempel på när skolan gjorde valet att ge alla högstadie-
elever en iPad, då fick all berörd personal utbildning i de program som ska användas osv.  
	
Josefin har arbetat på både en kommunal skola och friskola och hon förklarar att det fanns större 
tillgång till digitala verktyg på den kommunala skolan. När hon började på sin nya arbetsplats, 
som är en friskola, så fanns det inte lika stor tillgång till digitala verktyg. Josefin tror att det 
främst handlar om att det är ekonomin som gör att det kan skilja sig åt mellan kommunala skolor 
och friskolor.	
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5.3 Intervju med speciallärare Eva 
	
Eva har arbetat som speciallärare i cirka 17 år och innan dess arbetade hon som klasslärare i 
låg-, mellan- och högstadiet. På skolan som Eva arbetar på går elever från förskoleklass till 
årskurs 6 och hon arbetar med alla årskurser. De elever hon undervisar följer hon under hela 
deras skolgång, de byter inte speciallärare efter några år. 	
		
Eva använder sig nästan bara av digitala verktyg i sin verksamhet med eleverna och hon berättar 
att de nästintill helt gått ifrån penna och papper. Anledningen till att Eva väljer att arbeta med 
digitala verktyg istället för penna och papper beror på att eleverna får träna på detta i klassrum-
met. De elever som kommer till henne behöver en annan slags träning inom läs-och skrivinlär-
ningen. Dessa elever behöver oftast träna på avkodning inom läs- och skrivinlärningen. Med 
hjälp av de digitala verktygen kan Eva angripa problematiken eleven har eftersom de digitala 
verktygen erbjuder en större variation. 
 
Eva vill även att eleverna ska få träna på läsning och begynnelsebokstäver och där kommer de 
digitala verktygen väl till pass. Eva har erfarenhet av att eleverna motiveras bättre när de får 
skriva med hjälp av digitala verktyg då bokstäverna blir fina i utformningen och de får känslan 
av att de kan skapa något och lyckas i större utsträckning. Hon använder sig uteslutande av 
talsyntes, vilket gynnar eleverna eftersom alla sinnen får samarbeta förklarar Eva.   	
		
Eva använder sig mycket av ett korsordsprogram när hon undervisar eleverna. Tyvärr, menar 
Eva, så finns inte detta program kvar. Därför använder hon sig av en gammal dator som pro-
grammet fortfarande finns kvar på. Eva föredrar detta program eftersom det är väldigt struktu-
rerat, tydligt och pedagogiskt utformat och därav anser Eva att detta är ett perfekt program för 
de elever hon undervisar.  
 
När Eva väljer ut applikationer till sin undervisning vill hon att de ska vara både pedagogiska 
och roliga. Beroende på barn och ålder använder sig Eva av olika applikationer. Hon berättar 
för oss om ABC-klubben som innehåller olika delprogram som hon brukar arbeta med. Figu-
rerna som finns i applikationen känner eleverna igen från läromedel som de använder i svensk-
undervisningen. Även applikationerna Trilo stavar och Kul med Duffton använder sig Eva av i 
sin undervinsing.  
	
Eva arbetar med att introducera eleverna för olika hjälpmedel som de kan få via de digitala 
verktygen i klassrummet när hon inte arbetar med dem. Eva använder orden “styrketräning i 
lästeknik” vilket är en bra förklaring. Trädet är ett webbaserat lästräningsprogram som bygger 
på avkodningsträning. Då det är ett webbaserat program tycker Eva att det är väldigt bra ef-
tersom det kan göras från vilken enhet som helst och det innebär att eleverna kan arbeta med 
det både i skolan och hemma. Eva berättar även om Legimus där eleverna kan låna ljudböcker 
och få dem upplästa. 	
		
När vi frågar Eva om det finns några applikationer som hon inte tycker är bra svarar hon att det 
beror helt på hur man väljer att använda en applikation. Hon väljer dock alltid bort applikationer 
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och program som använder sig av bokstavsnamn i stället för bokstavsljud då hon anser att det 
kan ställa till det för eleverna. Eva berättar att ”När man som speciallärare ska välja ut ett pas-
sande program/applikation som eleven ska arbeta med krävs det samma analys som när man 
väljer ut andra läromedel. De ska även vara pedagogiska och roliga och det pedagogiska får 
inte glömmas bort eftersom läromedlet ska passa in i skolans värld och inte enbart fungera som 
ett tidsfördriv för eleven.” 	
		
Eva upplever att eleverna har vant sig vid att arbeta med digitala verktyg och ser det inte längre 
som något extraordinärt, dock är eleverna alltid positiva till att använda sig av dem. På skolan 
Eva arbetar har de gjort en större ekonomisk satsning på inköpet av datorer. Det finns idag en 
dator på två elever. Eva hade gärna sett att skolan istället skulle ha satsat på iPads då det är mer 
användarvänliga och har ett större utbud av läromedel som går att köpa in via Appstore. Eva 
anser att applikationer är mer användarvänligt för mindre barn än datorprogram och datorpro-
grammen kostar oftast även mycket mer för skolan att köpa in i jämförelse till applikationer.  
	
När vi ställer frågor kring hur Eva ser på en eventuell förbättring hos eleverna med läs-och 
skrivsvårigheter när de får tillgång till digitala verktyg förklarar hon att alla barn är olika och 
har behov av olika inlärningsstrategier. För en del fungerar de digitala verktygen väldigt bra 
och andra behöver andra former utav inlärningsmaterial. Dock anser Eva att de digitala verkty-
gen gynnar många elever, men man får inte glömma bort de andra inlärningsstrategierna såsom 
skriva med papper och penna och kreativt arbetsmaterial. 
 
Vissa elever kommer igång mycket lättare med sin läs-och skrivinlärning när de får använda 
sig av digitala verktyg. Många elever har svårt med det motoriska men kan få ner en berättelse 
med hjälp av de digitala verktygen. Eva berättar att innan de digitala verktygen fanns fick hon 
skriva ner det eleverna berättade och formade på så sätt en text, men idag hjälper de digitala 
verktygen eleverna så de kan känna att de åstadkommit något på egen hand. De digitala verk-
tygen har även bidragit till en mer effektiv undervisning då det kan hjälpa många elever på 
samma gång istället för som lärare enbart kunna hjälpa en elev åt gången. 	
		
Digitaliseringens roll och vilket utrymme de digitala verktygen tar skiljer sig väldigt mycket åt 
från klassrum till klassrum menar Eva. Hjälpmedlet kan användas på så många olika sätt. Elever 
med ett annat modersmål än svenska kan ha väldigt stor hjälp av digitala verktyg och det mins-
kar språkbarriären. Eva berättar om ett exempel där hon försökte förklara vad en lavin är och 
hon kunde inte hitta det rätta ordet på elevens eget modersmål. Då tog hon fram sin Ipad och 
visade en film på en lavin och fick då eleven att förstå vad hon talade om.  
 
Fördelarna med de digitala verktygen överväger stort de negativa bitarna förklarar Eva, men 
poängterar att man inte ska kasta bort gammal metodik och kunskap bara för att det kommer 
något nytt. Utan istället bör pedagogen vidareutveckla det gamla och beprövade med stöd utav 
det nya för att finna nya tillvägagångssätt som gynnar inlärningen. 	
		
Eva anser att de digitala verktygen har en inkluderade effekt på undervisningen. Eftersom det 
finns många hjälpmedel i de digitala verktygen som exempelvis stöttar eleverna vid stavning 
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eller läsförståelse. Inkluderingen som de digitala verktygen bidrar till ger alla elever möjlig-
heten till att delta i undervisningen och framförallt förstå det som ska läras in. Det som inträffar 
när elever inte förstår och hanterar undervisningen i klassrummet är att dessa elever blir exklu-
derade som leder till att de behöver stöttning av läraren hela tiden. Eva nämner att exempelvis 
iPad är ett inkluderande verktyg på många olika sätt eftersom eleverna kan använda den för att 
ta kort på exempelvis anteckningar från tavlan eller genom att kolla på filmer som handlar om 
framtida lektioners innehåll osv. 	
		
När vi ställer frågor till Eva kring kompetensen som finns på skolan kring digitala verktyg 
menar hon att det kan vara svårt för lärare att hänga med i utvecklingen. Det kommer nya verk-
tyg, applikationer och program hela tiden. Det gäller att ha ett eget intresse för tekniken menar 
hon och att skolan kan tillhandahålla pedagogerna med resurser. Mycket av satsningarna kring 
digitala verktyg på skolan läggs idag på programmering och inte lika mycket på elever som har 
till exempel dyslexi. 	
		
5.4 Intervju med speciallärare Elina 
	
Elina har arbetat som speciallärare i snart 11 år. I sitt arbete med eleverna använder hon sig av 
både datorer och iPads. Hon berättar att hon använder sig av en hel del testverktyg och tränings-
program som är datorbaserade och dessa finner hon bra och lustfyllda, och även ett bra sätt för 
eleverna att färdighetsträna på olika vis. Hon nämner även att digitala verktyg är ett viktigt 
verktyg för elever med olika typer av funktionsvariationer till exempel NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) och läs- och skrivsvårigheter. 
	
Elina arbetar främst riktat mot elever i årskurs 1–3 och använder många bra applikationer för 
färdighetsträning inom både svenska och matematik. De applikationerna inom läs-och skrivträ-
ningen som Elina använder sig utav är Bornholmslek, Bokstavslek, Letterschool, ABC-klubben, 
Bokstavspussel och ABC-lekplats. Dessa applikationer tränar olika färdigheter på ett bra och 
lustfyllt sätt och dessa är pedagogiska och bra i sitt upplägg förklarar Elina. Elina ser mestadels 
fördelar med applikationerna som hon använder sig utav och andra applikationer har fallit bort 
på grund av för få inställningsmöjligheter eller att det finns reklam eller annat som stör.	Elina 
upplever att eleverna tycker om att arbeta med uppgifter på iPads eftersom lärandet blir lite till 
en lek.	
	
När vi frågar om hon kan se tydliga förbättringar i läs-och skrivutvecklingen tack vare de digi-
tala verktygen får vi till svar att hon tycker det är lite svårt att säga, men de bidrar till mer och 
mer lustfylld mängdträning och då kan man tänka sig att det absolut ger goda effekter, säger 
Elina. Elina upplever inte att skolans digitalisering påverkar speciallärarnas profession då hon 
redan tidigt i sin yrkesbefattning haft möjlighet att använda sig av digitala verktyg i sin under-
visning. 
	
Elina anser att de digitala verktygen har positiva effekter på elevernas motivation och känsla av 
inkludering. Hon menar att det är viktigt att man i klasserna jobbar mer generellt med digitala 
verktyg, till exempel med talsyntes, för att de som verkligen behöver det inte känner att de 
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sticker ut och är annorlunda för att de behöver ett hjälpmedel. Hon nämner även att elever med 
olika svårigheter får möjlighet att till exempel lyssna till sig kunskaper och skriva med hjälp av 
talsyntes är en viktig aspekt för att känna sig inkluderad i olika sammanhang. Men det kräver 
också att eleverna får träna på det så att det blir naturligt för dem och att alla pedagoger ger 
eleverna möjlighet till det. 
	
När vi frågar Elina om hon anser att skolan generellt har de kompetenser som behövs för att 
arbeta med digitala verktyg får vi till svar att hon tänker att det finns många olika nivåer på 
kompetensen hos skolans personal och att varje skola behöver inventera kunskaperna för att 
kunna stärka upp kompetensmässigt så att all personal och därigenom alla elever får samma 
goda förutsättningar. 	
		
	
5.5 Intervju med specialpedagogen Fredrik 
	
Fredrik är utbildad fritidspedagog som sedan har vidareutbildat sig till specialpedagog och har 
varit verksam i skolvärlden i cirka 25 år. I sin nuvarande tjänst som specialpedagog arbetar han 
på flera olika skolor i Gävle Kommun. Fredrik har stora kunskaper och erfarenheter inom spe-
cialpedagogiken och elever med läs- och skrivsvårigheter, även fast han inte arbetar specifikt 
med specialundervisning inom läs- och skrivinlärningen. 	
		
Fredrik berättar att 15–20 procent av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter varav 
cirka 3 procent har dyslexi och han förklarar att läs- och skrivsvårigheterna kan bero på olika 
saker såsom avkodning, brister inom läsförståelse och att eleven missar ord. Han berättar även 
om de barn som har språkstörningar och att dessa barn behöver extra mycket stöd i sin läs- och 
skrivinlärning. Fredrik förklarar att de barn som har läs- och skrivsvårigheter behöver genomgå 
olika utredningar som innefattar kontrollering av hur barnen hanterar avkodning, läshastighet 
och läsförståelse. 
 
Fredrik förklarar vikten av att både förskolan och skolan väcker lust inom läs- och skrivinlär-
ningen och menar att barn oftast tycker om och är intresserade av böcker, högläsning och be-
rättande. Han poängterar att barn som får ta del av läsande och berättande tidigt i livet får ett 
försprång jämfört med de barn som inte får det. Fredrik förklarar att de elever som har svårt att 
koncentrera sig överlag även får problem med att lära sig skriva och läsa. 	
		
Fredrik redogör för olika ändamål som de digitala verktygen kan användas till i läs- och skriv-
undervisningen. Han berättar att man kan förstora texter och göra bredare mellanrum med hjälp 
av de digitala verktygen, vilket underlättar behandlingen av texter för eleverna. Fredrik förkla-
rar även att det finns talsynteser som kan följa eleverna genom hela skoltiden och eleverna kan 
använda talsyntesen på både iPads och datorer. Han påpekar att det som kan vara ett problem 
med talsynteser och det är att eleven inte trivs med berättarrösten och därför kan man behöva 
prova sig fram till en talsyntes som fungerar.  
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Ett alternativ istället för talsyntes är något som heter Inläsningstjänst, det är ett företag som 
läser in skolmaterial som eleverna sedan kan lyssna på. Fredrik poängterar att denna typ av 
digitalt verktyg är nyttigt för alla elever och inte bara elever med läs- och skrivsvårigheter, 
eftersom eleverna får ta till sig texten både auditivt och visuellt. Många speciallärare och lärare 
är positivt inställda till just inläsningstjänst, dock har inte Gävle Kommun köpt in denna tjänst 
till skolorna men Fredrik hoppas att detta kommer göras inom kort. 	
		
Fredrik tydliggör också att för att digitala verktyg ska vara användbara i undervisningen måste 
verktyget vara lättillgängligt och enkelt att hantera. Annars ses det digitala verktyget som en 
arbetsbelastning istället för ett hjälpmedel i undervisningen. Fredrik poängterar att tanken med 
digitala verktyg är att eleverna ska kunna jobba självständigt med eventuella applikationer och 
digitala verktyg. På de skolor som han arbetar på är det “IKT- grupper” som har fått i uppdrag 
att söka fram och utvärdera vilka applikationer och program som är användbara i undervis-
ningen. Fredrik förklarar att det inte har gjorts lika stora satsningar på de små barnen som det 
har gjort på de äldre barnen. Elever som går på låg- och mellanstadiet har en begränsad tillgång 
på digitala verktyg, medan elever som går på högstadiet och gymnasiet har tillgång till en egen 
iPad eller dator. Fredrik tror att digitaliseringen med tiden kommer ta upp större plats i de yngre 
elevernas undervisning med tanke på att det numer finns digitala mål läroplanen som ska upp-
nås i årskurs 3. 	
		
För att de digitala verktygen ska komma till nytta krävs det att lärare har en plan för hur dessa 
verktyg ska användas och varför de gynnar undervisning. Fredrik anser att dessa tankebanor 
behöver styrkas med en viss digital kompetens hos den undervisande läraren, annars tappar de 
digitala verktygen sitt syfte. Han tycker även att lärarstudenter bör få mer utbildning och kom-
petenser inom digitala verktyg.  Fredrik är positivt inställd till digitala verktyg men är noga med 
att poängtera att man inte ska ha inställningen att de digitala verktygen är en lösning på allt, 
utan att det krävs att den digitaliserade undervisningen precis som den reguljära undervisningen 
planeras, struktureras och utvärderas.  
 
5.6 Intervju med specialläraren Jeanette 
	
Jeanette har arbetat som speciallärare under cirka ett års tid och innan hon började arbeta som 
speciallärare undervisade hon elever i svenska/so i årskurserna 1–7 och har arbetat som klass-
lärare under 14 år. 
 
Jeanette förklarar att hon använder sig av digitala verktyg i sin dagliga undervisning, i synnerhet 
iPads och ibland datorer. Men hon förtydligar att datorer endast används som ett skrivverktyg 
med talsyntes och uppläsningsprogram. Jeanette upplever att iPads är ett mer användarvänligt 
verktyg i den dagliga undervisningen i jämförelse till datorer. Hon menar att det finns ett större 
utbud av olika program som går att anpassa utifrån hennes elevers behov och iPads är även 
enklare för eleverna att hantera jämfört med en dator. Jeanette poängterar även att en iPad går 
snabbt att starta och därav är den mer tidseffektiv, eftersom skolans datorer är relativt “trög-
startade” och kräver olika inloggningar osv.  
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Jeanette arbetar mycket med elever som har läs- och skrivsvårigheter och hon anser att det finns 
många bra applikationer på Ipaden som är användbara för dessa elever och deras läs- och skriv-
utveckling. När Jeanette får frågan om varför hon väljer att arbeta med digitala verktyg svarar 
hon att det är ett mycket effektivt arbetssätt som ger möjligheter att undervisa flera elever sam-
tidigt och att denna undervisning går att anpassa utifrån varje enskild elev. Jeanette berättar att 
i synnerhet iPads har en “lockande” effekt på eleverna och att iPaden fungerar som en motivat-
ionshöjare för eleverna. Jeanette berättar att de digitala verktygen är mest uppskattade av de 
eleverna som har tränat länge på samma sak, till exempel på avkodning. Eftersom iPaden kan 
ge en stor variation av övningar och det leder till en ökad uthållighet hos eleven. 
 
De applikationer som Jeanette använder i sin undervisning är många olika och några exempel 
på dessa är applikationer Läskod, Bokstavslek och Läs och Förstå. När eleverna använder sig 
av datorer är de mest frekvent använda programmen Clearo Read, Legimus och Clio. En nack-
del som Jeanette har upptäckt när eleverna börjar att komma upp lite i ålder är att vissa inte vill 
ha stöd från något uppläsningsprogram eller talsyntes om inte någon annan i klassrummet har 
det. När Jeanette väljer ut applikationer till sin undervisning brukar hon tänka på att applikat-
ionerna ska vara pedagogiskt utformade och väl genomtänkta. Hon förklarar även att applikat-
ionerna måste vara lätta att både förstå och använda.  
 
Jeanette berättar att hon delar erfarenheter och tips med sina kollegor angående vilka applikat-
ioner som är pedagogiskt genomtänkta. De elever på skolan som har en hög grad av läs- och 
skrivsvårigheter har blivit tilldelade en egen Ipad som har applikationer förinstallerade utifrån 
elevens behov. Jeanette poängterar dock att det är mestadels elever på mellanstadiet som har 
tillgång egna iPads. 
 
När Jeanette får frågan om hon tycker att de digitala verktygen gynnar läs- och skrivinlärningen 
svarar hon med en övertydlighet i rösten att hon tror på ASL (att skriva sig till läsning) och att 
lära sig att skriva med stöd av talsyntes. Anledning till att hon tror på denna inlärningsstrategi 
grundar sig i att eleverna orkar öva under längre perioder. Jeanette förklarar att när elever ska 
lära sig att skriva med papper och penna är det många elever som blir trötta fort. Det bottnar i 
att många elever tycker det är ansträngande att arbeta finmotoriskt och därför ger de upp snabb-
bare i jämförelse till om eleverna övar skrivande på en dator med talsyntes.  
 
Dock poängterar Jeanette att det även finns negativa sidor med att träna mycket av skrivande 
på dator och det är att många elever får en oläslig handstil som dröjer sig kvar högt upp i åld-
rarna. Hon anser att det är svårt att avgöra hur pass viktigt det är att kunna skriva med en fin 
handstil gentemot att kunna skriva mycket text på en dator. För i dagens samhälle skrivs det 
mer digitalt än för hand. Samtidigt som att konsten att skriva för hand inte får gå förlorad. 
Jeanette påtalar även vikten av att använda kroppen och dess funktioner när elever ska lära sig 
något nytt och förklarar att människan lär sig bäst när man får använda alla sina sinnen.  
 
Jeanette anser att de digitala verktygen har inkluderande effekter på undervisningen och förkla-
rar att det beror på de digitala verktygens flexibilitet och stora utbud av applikationer/program. 
Hon förklarar att oavsett vad eleverna har för problematik inom läs- och skrivinlärningen finns 
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det alltid ett verktyg som underlättar för eleven och därför kan alla inkluderas i den dagliga 
undervisningen. Jeanette gör även kopplingen mellan inkludering och en känsla av självstän-
dighet hos eleverna eftersom de digitala verktygen skapar möjligheter för eleverna som gör att 
de kan klara sig själva i större utsträckning.  
 
Jeanette berättar att den digitala kompetensen varierar hos pedagogerna på den skolan som hon 
arbetar. Hon tycker att det är en nästintill obefintlig gemensam utbildning inom digitala verktyg 
från skolledningens håll. Utan det är pedagogernas eget ansvar och intresse som avgör hur breda 
kompetenser man har inom detta område. Jeanette önskar att det görs bredare satsningar inom 
detta område eftersom de digitala verktygen är en del av den framtida undervisningen.  
 
 
 5.7 Resultatsammanställning av studiens intervjuer  
 
Samtliga respondenter i denna studie har en lång erfarenhet inom skolvärlden och har under 
årens gång utvecklat ett intresse för att börja arbeta som speciallärare/specialpedagog. Majori-
teten av respondenterna förklarar att de har upplevt ett stort behov hos många elever som behö-
ver extra stöttning och anpassningar i undervisningen. Men att det inte finns tillräckligt med tid 
som klasslärare att ge den stöttning som dessa elever behöver. Därför har dessa pedagoger gjort 
valet att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog för att kunna stödja dessa elever 
i deras undervisning.   
 
När intervjuerna utfördes framkom det att samtliga respondenter använder sig av digitala verk-
tyg i sin undervisning med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dock finns det en variation 
angående hur frekvent de digitala verktygen används i specialundervisningen. Vissa av de till-
frågade använder sig uteslutande av digitala verktyg, medan några använder dem vid enstaka 
tillfällen.  
 
Majoriteten av respondenterna förklarar att de oftast använder sig av iPads i sin undervisning 
med förklaringen att iPads är mycket enklare att hantera både för pedagogen och i synnerhet 
för eleverna. En iPad startar upp snabbt och de är enkla att förstå sig på, det finns även många 
pedagogiska applikationer att välja på som är inriktade på läs- och skrivinlärning och för barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Under studiens intervjuer har det framkommit många olika för-
slag på användbara applikationer och ett urplock av dessa är; Skolstil, Läskod och Bornholmslek 
(se avsnitt 3.5). 
 
Datorer används också inom specialundervisningen dock inte i lika stor utsträckning som iPads. 
De flesta av de tillfrågade förklarar att skolans datorer ofta är gamla och därav tar de lång tid 
att starta och manövrera. Datorerna står inlåsta i datorvagnar och det är ofta en stor procedur 
innan undervisningen kan starta när pedagogerna bestämmer sig för att använda sig av dato-
rer.  Dock är datorerna bra att använda när eleverna ska använda sig av talsynteser och uppläs-
ningsprogram. De datorprogram som används vid läs- och skrivinlärningen enligt responden-
terna är Claro Read och Legimus med flera.   
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När respondenterna fick frågan om huruvida de anser att digitala verktyg har en positiv eller 
negativ påverkan för elevernas utbildning svarade nästintill alla tillfrågade liknande svar. De 
förklarade att de digitala verktygen har en stor positiv inverkan på elevernas undervisning ge-
nom att de fungerar som motivationshöjare, ger utrymme för en varierad och individanpassad 
undervisning, utökad uthållighet hos eleverna och de digitala verktygen är ett bra komplement 
till den övriga undervisningen. Det enda negativa som framkommit i intervjuerna är att man 
inte får tro att de digitala verktygen är någon form av mirakel som kan lösa elevers läs-och 
skrivsvårigheter och att de digitala verktygen inte tränar finmotoriken i lika höga grad som att 
skriva med penna och papper. 
 
Majoriteten av respondenterna anser att det är en för dålig tillgänglighet på digitala verktyg ute 
på skolorna, i synnerhet för de yngre eleverna. De äldre eleverna får ofta digitala verktyg enligt 
en-till-en principen medan de yngre eleverna har en betydligt mindre tillgänglighet som innebär 
att exempelvis flera klasser får dela på ett visst antal datorer eller iPads. Många av responden-
terna är kritiska till denna typ av fördelning med tanke på att kraven ökar från Skolverket gäl-
lande de yngre elevernas digitala kompetenser. 
 
Under intervjuerna framkommer det att många av respondenterna anser att pedagoger får en 
bristfällig utbildning när det kommer till digitala verktyg och dess hantering. Det gäller från 
både grundlärarutbildningen och skolledning. De förklarar att det just nu handlar om det egna 
intresset för att få de kunskaper och erfarenheter som behövs för att kunna använda digitala 
verktyg i sin undervisning. Några av de tillfrågade förklarar att de brukar ta stöd av varandra 
inom lärarkollegiet för att ta tips och råd om vilka applikationer och program som är pedago-
giskt användarvänliga osv. En av respondenterna förklarar att det blir enklare att utvärdera ap-
plikationer om man arbetar mycket med digitala verktyg och majoriteten av de tillfrågade anser 
att en applikation som ska användas i undervisningen måste vara både pedagogiskt anpassad 
och lätthanterlig.  
 
Några av respondenterna nämner begreppet inkludering och att de digitala verktygen har en 
inkluderande effekt på undervisningen. De menar att de digitala verktygen går att individan-
passa utifrån den enskilda elevens förutsättningar och att detta kan göras både i klassrummet 
men även avskilt. Det är även möjligt att ha flera elever igång samtidigt där eleverna arbetar 
med olika uppgifter men de ingår ändå i ett gruppsammanhang. Dock poängterar en av respon-
denterna att inkludering inte handlar om att alla elever alltid ska undervisas i samma klassrum, 
utan att undervisningen ska anpassas utifrån elevens förutsättningar och det är där som de digi-
tala verktygen spelar en viktig roll när man talar om inkludering i detta sammanhang.  
 
När de intervjuade fick frågan huruvida de ser tydliga förbättringar i läs-och skrivutvecklingen 
tack vare digitala hjälpmedel blev svaret att de inte kan utlova den direkta kopplingen. Dock 
ser de att eleverna orkar sitta längre stunder och arbeta med exempelvis iPaden i jämförelse mot 
att de använder enbart penna och papper alla. Respondenterna förklarar även att elever som får 
arbeta med digitala verktyg verkar tycka att det är roligt.  
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Studiens respondenter anser att de digitala verktygen både underlättar och utvecklar deras upp-
drag som speciallärare/specialpedagog eftersom digitaliseringen öppnar upp möjligheter som 
inte fanns innan de digitala verktygen tog sin plats i undervisningssammanhang. De digitala 
verktygen ger pedagogerna stora möjligheter till en individanpassad specialundervisning tack 
vare de digitala verktygens vidd av pedagogiska anpassade applikationer och program.  
 
När en av respondenterna fick frågan om hur de digitala verktygen påverkar dennes undervis-
ning svarade hon följande “att man inte ska kasta bort gammal metodik och kunskap bara för 
att det kommer något nytt. Utan istället vidareutveckla det gamla och beprövade med stöd utav 
att det nya för att finna nya tillvägagångssätt som gynnar inlärningen”. Detta är en tydlig be-
skrivning på hur speciallärare/specialpedagoger med en lång arbetslivserfarenhet inom under-
visning tänker när de använder sig av digitala verktyg i sin specialundervisning.  
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 6. Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt framhävs de analyser och slutsatser som kan göras utifrån denna undersökning. 
Detta resonemang framkommer genom att återkoppla till studiens syfte och frågeställningar 
som sedan har besvarats i resultatdelen.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka om och hur digitala verktyg används i den tidiga läs-och skriv-
undervisningen, i synnerhet av elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien inkluderar fem 
speciallärares och en specialpedagogs erfarenheter och kunskaper om användningen av digitala 
verktyg i undervisningen och huruvida den främjar elevernas läs- och skrivinlärning.  
 
Utifrån resultatet av studien framkommer det att alla respondenter använder sig av digitala 
verktyg i den dagliga specialundervisningen. Dock finns en variation i hur mycket utrymme de 
digitala verktygen får under ett undervisningstillfälle. Innan studien startade fanns en osäkerhet 
hos oss om speciallärare/specialpedagoger överhuvudtaget använder sig av digitala verktyg 
inom Gävle Kommun. I intervjuerna framkom det att alla respondenter använder sig av digitala 
verktyg i sin specialundervisning och det gav oss möjligheten till att besvara studiens fråge-
ställningar. Östling och Gisterå m.fl (2011 s.5) förklarar att det är eleverna som har behov av 
särskilt stöd i undervisningen som gynnas allra mest av den digitala undervisningen och därför 
bör digitala verktyg ses om ett självklart undervisningsverktyg inom specialundervisningen.    
 
Samtliga respondenter ansåg att digitala verktyg är mycket användbart för elever med läs- och 
skrivsvårigheter eftersom de digitala verktygen innehåller många olika program och applikat-
ioner och därav blir det enkelt att individanpassa undervisningen. Detta tankesätt innefattade 
vår egen hypotes inför denna studie, men det fanns ändå en osäkerhet om pedagoger inom spe-
cialundervisningen ansåg att de digitala verktygen är lika tillförlitliga som de traditionella ar-
betssätten. Östling och Gisterå m.fl. (2011 s. 5) förklarar att de digitala verktygens flexibilitet 
och anpassningsförmåga bidrar till att alla elever får chansen att lyckas med sin utbildning och 
därav har de digitala verktygen avgörande effekter inom undervisningen.  
 
Resultatet framhäver att elever tycker om att arbeta med digitala verktyg och att det visar sig 
genom både ökad motivation och uthållighet från elevernas sida. När respondenterna fick frå-
gan om de ser förbättringar i läs-och skrivutvecklingen tack vare digitala hjälpmedel fick vi 
inga direkta besked. Dock var det några av respondenterna som “kunde anta” att de digitala 
hjälpmedlen ger en ökad kunskapsinlärning, eftersom motiverade elever som orkar sitta lite 
längre med en uppgift tar till sig mer kunskap. Varför ingen av respondenterna kunde bekräfta 
ett sådant påstående är svårt att veta, men en av respondenterna var osäker på om det fanns 
någon evidensbaserad forskning som gjort sådana mätningar. Samtidigt förklarar Östling och 
Gisterå m.fl. (2011 s. 7–12) att lösningen till att få elever som exempelvis har läs-och skrivsvå-
righeter att inte ge upp är att hålla motivation uppe och där har de digitala verktygen en stark 
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motivationshöjande effekt. Tack vare detta orkar eleven öva under längre perioder jämfört med 
vad de skulle göra utan dessa hjälpmedel som därigenom resulterar i förbättrade studieresultat.  
 
Lundgren och Ohlis (2013, s. 5–7) förklarar att de flesta eleverna i en klass är vana vid att 
hantera digitala verktyg och därför blir dessa verktyg en naturlig del av inlärningen. Vi fick 
flera förslag av våra respondenter på olika applikationer och program som är väl pedagogiskt 
utformade (se avsnitt 2.7). Några av respondenterna berättade att ofta förekommande problem 
för elever med läs-och skrivsvårigheter grundar sig i att den fonologiska medvetenheten (se 
avsnitt 2.9) och avkodningen (se avsnitt 2.1.7) inte har utvecklats tillräckligt, vilket många av 
de föreslagna applikationerna hjälper till med att utveckla. Det hade dock varit intressant med 
mer ingående förklaringar från våra respondenter på vilket sätt en viss applikation utvecklar 
elevers läs- och skrivutveckling.  
 
Utifrån resultatet av studien framkommer det att tillgängligheten av de digitala verktygen vari-
erar med stora marginaler mellan skolor. Detta är något av en kritisk aspekt förklarar Östling 
och Gisterå m.fl. (2011, s. 4–5) eftersom de elever som inte får en god tillgänglighet av de 
digitala verktygen går miste om en effektiv undervisning inom digitaliseringen och dess posi-
tiva effekter. Östling och Gisterå m.fl. (2011, s. 25) berättar att skolor med den högsta tillgäng-
ligheten av digitala verktyg använder sig av en-till-en principen som innebär att varje elev får 
tillgång till en egen dator eller surfplatta som sedan kan individanpassas utifrån den enskilda 
elevens behov. Utifrån våra egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 
uppfattningen om att de digitala verktygens tillgänglighet är relativt bristfällig.  
 
Studiens resultat framställer de digitala verktygens inkluderande förmågor inom specialunder-
visningen. Respondenterna förklarar att tack vare de digitala verktygens flexibilitet och för-
mågan att kunna individanpassa det digitala materialet utifrån elevens förutsättningar, får alla 
elever en chans till att uppnå kunskapsmålen. Det framkommer även i intervjuerna att de digi-
tala verktygen används både i och utanför klassrummet av de elever som är i behov av särskilt 
stöd i sin undervisning. Några av respondenterna berättar att en inkluderande undervisning 
handlar om att alla elever ska få möjligheten att vara delaktig i sin utbildning och att det inte 
handlar om att all undervisning måste ske tillsammans i klassrummet. Detta resonemang kan 
förtydligas av Nilholm och Göransson (2013 s. 30–32) som förklarar att specialundervisningen 
både kan utföras i och utanför klassrummet. De anser att det som är viktigt när man talar om en 
inkluderande undervisning handlar om huruvida skolan anpassar sig efter elevers olikheter och 
att olikheter ska ses som tillgångar och inte som ett problem. De poängterar även att det sociala 
sammanhanget är en central del i undervisningen och att alla elever måste få vara en del av det, 
eftersom skolans sociala sammanhang bidrar till att eleverna lär sig att samarbeta och respektera 
varandras likheter och olikheter. Vi har fått en utökad förståelse för begreppet inkludering, hur 
de digitala verktygen kan bidra till en inkluderad undervisning och hur de digitala verktygen 
kan användas för att komma dit i studiens resultatdel.  
 
De som intervjuats anser att de har tillräckligt med kompetenser för att använda sig av digitala 
verktyg, men de är noga med att poängtera att de själva har ett intresse för att få ytterligare 
kunskaper inom denna arena. Även Hylén (2011 s. 55–67) påvisar att det är de pedagoger 
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med störst intresse för digitala verktyg som har mest kunskaper inom området. Många av re-
spondenterna önskade att skolledningen satsade mer resurser på att vidareutbilda alla pedago-
ger inom den digitala världen.  
 
Östling och Gisterå m.fl. (2011 s. 23–24) poängterar att det är skolledningen som bär det 
högsta ansvaret för att pedagoger får utbildning inom de digitala verktygen. Hylén (2011 s. 
55–67), Jensinger (2017 s. 55–63) och Östling och Gisterå m.fl. (2011 s. 23–24) är alla eniga 
angående aspekten om att pedagoger behöver fortbildningar och kompetensutveckling inom 
digitala verktyg för att kunna använda dessa verktyg i sin undervisning. De hävdar att det rå-
der stora brister ute på skolorna gällande utbildningar inom digitaliseringen och att det även 
gäller grundlärarutbildningen. 
 
Jensinger (2017 s. 55–63) förklarar att man inte ska sträva efter att alla pedagoger ska bli 
proffs på de digitala verktygen. Utan det handlar om att pedagogerna ska fokusera på att ut-
veckla de ämnen som de faktiskt undervisar i med stöd av de digitala verktygen. (Jensinger, 
2017 s. 55–63). Vi gjorde antagandet innan undersökningen startade att det fanns lite utbild-
ningsmöjligheter för pedagoger av denna typ ute på skolorna. Detta är inget häpnadsväckande 
för oss eftersom vi nästintill saknar denna typ av utbildning inom grundlärarutbildningen. 
 
I resultatet från intervjuerna framkommer det att både elever och pedagoger vanligtvis före-
drar att använda sig av iPads som digitalt verktyg i jämförelse med datorer. Respondenterna 
förklarar att iPaden är ett populärare verktyg eftersom de är både lätthanterligare och snabbare 
jämfört med en dator. Några av respondenterna poängterar att skolans datorer ofta är gamla 
och tröga därav väljs de bort om den finns en iPad som alternativ. iPads har även en stor till-
gångsportal av applikationer som ofta är gratis eller är relativt billiga att köpa in. I motsats till 
datorprogram som är både dyrare att köpa in och det finns mindre valmöjligheter om man ser 
till programutbud.  
 
Östling och Gisterå m.fl. (2011) anser också i likhet med respondenterna att surfplattor blir 
alltmer populära medan datorernas popularitet minskar. De förklarar att det beror på att surf-
plattorna är enkla, smidiga, tydliga och att det nästintill inte behövs några förkunskaper för att 
kunna hantera en surfplatta. Även surfplattornas snabbhet är en avgörande faktor till dess po-
pularitet och likaså surfplattornas uppsjö av funktioner som gör att den har mängder med 
olika användningsområden (Östling & Gisterå, 2011 s.25). 
 
Vi har förståelse för varför iPads är ett mer omtyckt digitalt verktyg både bland pedagoger 
och elever vid specialundervisningen i läs- och skrivinlärningen än vad datorer är. Dessa tan-
kar grundar sig i egna erfarenheter eftersom både vi själva och våra egna barn med enkelhet 
kan hantera dessa verktyg. Sedan anser vi att läs- och skrivträningsapplikationerna är trevli-
gare utformade jämfört med vad datorprogrammen är vilket vi antar lockar till sig användare.  
 
Respondenterna förklarade att de typer av applikationer som använts i specialundervisningen 
inom läs- och skrivinlärningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter är uppbyggda av 
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talsynteser, uppläsningsprogram, stavningsstöd och olika e-böcker som innehåller olika funkt-
ioner. Enligt Östling och Gisterå m.fl. (2011 s. 6–7) underlättas läs- och skrivinlärningen för 
elever med läs- och skrivsvårigheter om de får använda sig av ett digitalt verktyg som inne-
håller talsynteser (se avsnitt 2.1.6) och taligenkänningsprogram.  
 
Samtliga respondenter är eniga om att det krävs en viss pedagogisk utvärdering av de digitala 
verktygen innan de används i specialundervisningen. Respondenterna påtalar vikten av att de 
digitala verktygen ska vara pedagogiskt utformade och att det ska vara lätthanterliga för både 
eleverna och pedagogerna i undervisningssammanhangen. Östling och Gisterå m.fl. (2011 s. 
23–24) förklarar att pedagoger måste få tillgång till fortutbildning inom digitala verktyg för 
att ha förmågan att kunna utvärdera och använda dessa i undervisningen.   
 
6.2 Metoddiskussion och metodkritik 
 
Studiens mål och syfte innefattar att undersöka speciallärare/specialpedagogers erfarenheter 
inom digitala verktyg och hur och om de används i läs- och skrivundervisningen med de yngre 
eleverna som har läs-och skrivsvårigheter. Utifrån studiens syfte gjordes valet att utföra under-
sökningen med stöd av den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer. Anledningen 
till metodvalet är för att få möjligheten till att göra en djup analys inom det valda forsknings-
området och därav ville vi ha relativt öppna intervjuer där de erfarna respondenternas kunskaper 
och åsikter hamnar i fokus. Därför är det viktigt att det finns utrymme för följdfrågor och övriga 
parenteser utanför intervjumallen.  
 
Vi eftersträvade erfarenhetsbaserade och professionella svar på våra frågeställningar och därför 
gjordes valet att intervjua speciallärare/specialpedagoger eftersom dessa yrkesgrupper innehar 
stora kunskaper om elever med läs- och skrivsvårigheter. Därav är vi nöjda med både metod-
valet och materialet för denna studie och vi anser att vi fick svar på studiens frågeställningar.  
 
Våra respondenter kunde ge tydliga och utförliga svar på våra intervjufrågor vilket har resulterat 
i att vi fick den information som vi behövde för att kunna utföra studien. Samtliga respondenter 
upplevdes trygga under intervjuerna och därför antar vi att de gav oss trovärdiga svar på studi-
ens frågeställningar. Vi höll våra personliga åsikter och antaganden utanför intervjuerna på 
grund av att vi inte ville påverka respondenternas svar och denna aspekt kan eventuellt vara en 
bidragande faktor till studiens tillförlitlighet.  
 
Om studien istället hade utförts med en kvantitativ metod hade undersökningsmetoderna bestått 
av antingen strukturerade intervjuer eller enkätutskick. Dock hade en kvantitativ undersökning 
krävt att fler respondenters deltagande och eftersom målgruppen specialpedagoger/speciallä-
rare ligger under en stor arbetsbelastning, har de svårt att avsätta tid till annat än det som ingår 
i deras ordinarie arbetsuppgifter 
 
Strukturerade intervjuer som innefattar strukturen att enbart använda sig av de förutbestämda 
intervjufrågorna under intervjuerna hade varit knapphändigt i denna studie, eftersom studiens 
mål var att få fram rikligt med information som stödjer studiens syfte och dess frågeställningar. 
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Självklart hade studiens reliabilitet och aktualitet varit bredare om vi hade haft ett större utfall 
av intervjuade respondenter, dock var det inte möjligt på grund av följande aspekter såsom 
tidsramar och tillgänglighet. 
 
Det som är positivt med studiens metodval och material är att studien bygger på noggrant grans-
kade intervjuer och därigenom blir resultatet en ingående framställning av speciallärare/speci-
alpedagogers erfarenheter och kunskaper inom digitala verktyg och dess användningsområden. 
Negativt med metodvalet och dess material är att vi får en smalare granskning jämfört med vad 
en kvantitativ forskningsmetod hade framställt.  
 
Enligt förklaringar ovan var den kvalitativa metoden mest lämplig för denna studie, dock hade 
studiens tillförlitlighet ökat om vi hade haft fler interjuver i resultatet. De eventuella problem 
som finns inom studiens materialval är det snäva utfallet av respondenter, eftersom hela studien 
har intervjuerna som utgångspunkt. Om vi inte hade haft tillgång till några respondenter hade 
inte studien varit genomförbar och därför var det ett riskabelt val att använda interjuver som 
materialval.   
 
6.3 Slutsatser 
 
Studien visar att de intervjuade speciallärarna och specialpedagogen har goda kunskaper och 
erfarenheter om digitala verktyg och dess användning inom läs- och skrivinlärningen, i synner-
het med elever som har läs- och skrivsvårigheter. De digitala verktygen används i den dagliga 
specialundervisningen av samtliga respondenter och de är eniga om att de digitala verktygen 
ger en positiv effekt på specialundervisningen.  
 
Inom läs- och skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter finns det olika appli-
kationer/program som stöttar elevernas förmåga att öva på avkodning och fonologisk- och fo-
nemisk medvetenhet. Det dras en blygsam slutsats att de digitala verktygen bidrar till en ökad 
inlärning eftersom eleverna orkar sitta under längre perioder och det är en faktor som är både 
motivationshöjande och nyttig för inlärningen. Ett urval av olika applikationer som responden-
terna gav som förslag för att öva upp dessa färdigheter är Bornholmslek, Läskod, Läs och För-
stå, Ordens magi och Bokstavslek.  
 
Respondenterna förklarar att det som är mest positivt med de digitala verktygen är dess flexi-
bilitet, inkluderande effekter och förmågan att fungera som en motivationshöjare till eleverna. 
Det som kan upplevas som en negativ aspekt inom detta område är brister angående tillgäng-
lighet av digitala verktyg, brist på kompetenser hos pedagoger och tankesättet att de digitala 
verktygen ska lösa olika problem inom undervisningen.  
 
iPads är det digitala verktyg som använts mest frekvent av respondenterna, dock används dato-
rer också men inte i lika stor utsträckning. Anledning till att iPads är ett populärare redskap 
grundar sig i dess smidighet och att de är lätthanterliga för både eleverna och pedagoger, medan 
datorerna ofta är av äldre modeller som tar lång tid att starta och kräver inloggningar med lö-
senord. 
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De tillfrågade pedagogerna förklarar att det finns en bristande digital kompetens ute på skolorna 
och att det är det personliga intresset hos pedagogerna som är avgörande för hur pass stor kom-
petens en pedagog har inom digitala verktyg. Alla respondenter är överens om att det krävs en 
utvärdering av de digitala verktygen innan exempelvis en applikation används i undervisningen. 
De aspekter som respondenterna utgår ifrån när en utvärdering ska göras är att applikationen 
ska vara pedagogiskt genomtänkt och ha ett trevligt utseende som lockar till sig elevernas in-
tresse. Överlag kan slutsatsen göras att digitala verktyg är en självklar del i den dagliga speci-
alundervisningen med elever som har läs-och skrivsvårigheter.  
 
6.4 Slutord och förslag på vidare forskning  
 
Denna studie har framställt både speciallärare/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper 
om digitala verktyg inom undervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. I resul-
tatdelen går det att få en tydlig bild om och hur de används i specialundervisningen, där finns 
även förslag på både applikationer och datorprogram som är anpassade för olika undervisnings-
ändamål inom läs- och skrivinlärningen. Studiens intervjuer är den betydande informations-
källan eftersom intervjuerna har gett en bred insikt om och hur specialundervisningen fungerar 
tillsammans med digitala verktyg inom läs- och skrivinlärningen.  
 
Anledning till att vi gjorde valet att skriva om digitala verktyg och läs- och skrivsvårigheter 
bottnar i att den digitaliserade världen tar allt större plats i vårt samhälle. Därför ville vi under-
söka hur de digitala verktygen används inom specialpedagogiken och av elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Vi anser att vi har fått en mycket bättre insikt inom detta område tack vare denna studie och i 
synnerhet för att vi har fått lyssnat till respondenter som har stora kunskaper inom detta ämne. 
Denna studie har även gett mersmak till att veta mer om specialundervisning och digitalisering 
och vi vill använda oss av digitala verktyg i vår framtida karriär som lärare. 
 
Med tanke på att denna studie endast omfattar sex olika skolor i Gävleborgs kommun är det 
önskvärt med ytterligare undersökningar inom detta ämne, till exempel inom ett annat geogra-
fiskt område och om möjligt ett utökat antal respondenter. Dessa framtida studier kan sedan 
jämföras med varandra och därefter göra analyser angående potentiella skillnader och likheter 
mellan de olika kommunerna. 
 
Ett annat förslag på fortsatta studier inom ämnet är att göra likadana studier men utanför Sve-
riges gränser och sedan jämföra dessa resultat med de svenska studierna. Ytterligare ett förslag 
på fortsatta studier inom detta ämne är att byta utgångsperspektiv och istället fokusera på lärare 
som inte är vidareutbildade till speciallärare/specialpedagog, och undersöka vilka erfarenheter 
och kunskaper de besitter inom digitala verktyg och hur/om de använder sig av dessa i sin dag-
liga undervisning inom läs- och skrivinlärningen. 
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Bilaga 1 
 
Dessa frågor är studiens intervjufrågor och denna bilaga skickade vi till våra respondenter in-
nan intervjutillfället.  
	
Intervjufrågor	
	

Hur länge har du arbetat som speciallärare?	
	

Arbetar du med digitala verktyg i din verksamhet med eleverna? 	
	

Om ja, varför väljer du att arbete med digitala verktyg?	
	

Om nej, varför inte?	
	

Vilka applikationer föredrar du?	
	

Varför har du valt ut dessa applikationer?	
	

Vilka för och nackdelar har de utvalda applikationerna?	
	

Hur tycker du att barnen upplever användandet av applikationerna?	
	

Ser du tydliga förbättringar i läs-och skrivutvecklingen tack vare digitala hjälpmedel?	
	

Upplever du att skolans digitalisering påverkar speciallärarnas profession? På vilket 
sätt?	

	
Har digitala verktyg positiva effekter på elevernas motivation och känslan av inklude-
ring?	

	
Tycker du att skolan generellt har de kompetenser som behövs för att arbeta med digi-
tala verktyg? 	

	
Har du arbetat som speciallärare på både friskola och kommunal skola? Om ja, upplever 
du någon skillnad? Exempelvis tillgången till digitala verktyg?	

	
	
	
 

	
 



 

 

Bilaga 2	
 
Detta mail skickade vi till speciallärare/specialpedagoger när vi sökte frivilliga respondenter 
till vår studie. 
 
Mail till respondenter 

 
Hej  
 
Vi heter Elin och Sandra och studerar till F-3 lärare på Högskolan i Gävle. Vi är just nu i 
startgroparna på vårt examensarbete med inriktning på läs-och skrivinlärning med forsknings-
frågan Hur används digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för 
elever med läs-och skrivsvårigheter? 
Vi behöver därför komma i kontakt med speciallärare och specialpedagoger som antingen an-
vänder sig av digitala verktyg eller inte. Vi skulle bli otroligt glada om du vill ställa upp på en 
intervju. Intervjufrågorna kommer vi maila ut i förväg så du har tid på dig att läsa igenom 
dem. 
 
Tack på förhand 
Elin Löfstedt och Sandra Magnusson grundlärarprogrammet F-3 
Högskolan i Gävle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Denna bilaga skickad vi med i mailet med intervjufrågorna till våra respondenter för att tyd-
liggöra att vi följer vetenskapsrådets etiska aspekter vid undersökningar. 
 
Etiska aspekter 

 
Utifrån vetenskapsrådet kommer vi under, före och efter intervjuerna utgå ifrån de fyra kra-
ven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
krav skyddar den enskilda individen som är deltagare i undersökningar och forskningsprojekt. 
 
Informationskravet handlar om att en deltagare alltid har rättigheten att få reda på i vilket syfte 
som undersökningen utförs och vilken roll deltagaren kommer att under undersökningen. Del-
tagaren ska även upplysas om att undersökningen är helt frivillig och att deltagaren har rättig-
heten att avbryta när som helst. 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagaren ger samtycke att dennes information får ingå i den 
planerade undersökningen. Samtyckeskravet förtydligar även den deltagande individens rättig-
heter att avbryta undersökningen när som helst. 
 
Konfidentialitetskravet berör aspekten att en forskare bär ansvaret för att skydda deltagarnas 
identitet och de uppgifter som deltagaren lämnar vid en undersökning. Det innebär att ingen 
utomstående ska kunna ta reda på vem som har gett uppgifter till en undersökning.  
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet endast får användas i forsk-
ningssyfte och inte inom kommersiellt bruk. 
  



 

 

Bilaga 4 
 
Applikationer och program 
	
Nedan redovisas en sammanställning som beskriver de olika applikationer och program som 
har presenterats i de olika intervjuerna (se resultatdelen). 	
	
ClaroRead 
	
Ett datorprogram som bygger på en kraftfull och användarvänlig talsyntes som finns på 60 olika 
språk. Talsyntesen talar när orden skrivs. Bokstav för bokstav, ord för ord eller mening för 
mening (Svensk talteknologi, u.å).	
 
Bornholmslek 
	
Applikationen bygger på Bornholmsmodellen och ger en bra grund för en god läs-och skriv-
start. Bornholmslek bygger på ett teoretiskt synsätt där den fonologiska medvetenheten, den 
språkliga medvetenheten, är en förutsättning för en säker läs- och skrivutveckling. I applikat-
ionen får barnet rimma, lyssna till ljud, utforska och analysera första och sista ljud i ord. Appli-
kationen är utformad för att ge barnet en lugn stund utan hetsig musik och räknande av poäng 
(Ing-Read AB, 2015). 	
	
Stjärnsvenska 
	
Stjärnsvenska är ett datorprogram som bygger på ett läsebibliotek av fysiska böcker. Pedago-
giken bakom Stjärnsvenska handlar om “helhetsläsning” där själva läsinlärningen utgår från 
hela språket och betonar vikten av textens och bildens innehåll. Böckerna finns i olika nivåer, 
vilket ger eleven möjlighet att utveckla sitt läsande i sin egen takt (LäroMedia Bokhandels Bib-
liotekssystem Praktiska, u.å). 	
	
LäsKod 
	
LäsKod är en applikation med fokus på den tidiga läs-och skrivinlärningen. LäsKod innehåller 
sju svårighetsgrader där barnet bland annat får träna på inlärning av bokstäver med bild och 
ljud, orddiktamen, öva på begynnelseljudet och para ihop ordet med bilden (Neros, u.å).	
	
Alfa-appen 
	
Alfa-appen innehåller 27 olika övningar i ökad svårighetsgrad. Applikationen ger barnet alla 
de moment de ska känna till för att lära sig bokstävernas form, namn, ljud och ordning. Alfa-
appen innehåller även övningar för att träna stor och liten bokstav samt vokaler och konsonanter 
(Alfaappen, u.å). 	
	



 

 

Bokstavslek 
	
I applikationen Bokstavslek tränas stavning och ljudning. Applikationen är uppdelad i tre olika 
delar. Begynnelsebokstav, stava till ordet och vilken bokstav fattas i ordet. Alla dessa delar ger 
en god grund för läsinlärning (Pappasappar, 2017). 	
 
Läs och förstå 
	
I denna applikation får eleven träna på läsning och läsförståelse. Läs och förstå består av fyra 
moment; rätt mening, frågor, dra rätt bild och välj rätt slut. Det går även att välja mellan två 
svårighetsgrader (Kunskapsplattan, 2019). 	
 
Lyssna och läs 
	
Applikationen Lyssna och läs lär ut mer än 350 substantiv på tio olika språk. Det ingår sex olika 
delar; Alfabetet, Läsa ord, Begreppsträning, Ord och bild, Rätt ord och Börja lika. I denna ap-
plikation får man lära genom helordsmetoden där man lär sig att läsa via hela ordbilder (Pap-
pasappar, 2017). 	
	
Stavningslek 
	
Denna applikation består av två olika spel; Stavningståget och Gömda bokstäver. I applikat-
ionen Stavningslek kan man lära sig stava till mer än 300 substantiv på nio olika språk. Det går 
även att välja svårighetsgrad, gemener eller versaler och ljudande bokstäver (Pappasappar, 
2017). 	
	
Kors & tvärs 
	
I denna applikation får man träna ordkunskap och stavning i korsordsform. Det finns fyra delar 
i korsordsstil och var och en av dem i tre olika svårighetsgrader. Applikationen har bokstavsljud 
och det stavade ordet läses även upp (Kunskapsplattan, 2019). 	
	
Kul med Duffton 
	
Applikationen Kul med Duffton uppmuntrar till att läsa, skriva och ljuda. Det går att välja olika 
nivåer där nivå 1 består av enstaviga, ljudenliga ord (ex.sol), nivå 2-3 flerstaviga ord (makaron) 
och konsonantförbindelse (björn) och nivå 4-5 dubbelteckning och ljudstridiga ord (ballong, 
klocka) (Kunskapsplattan, 2019). 	
	
Ordens magi 
	
I denna applikation får man skriva och skapa ord i två olika moment; Flyttbara bokstäver och 
Stavningsquiz. Flyttbara bokstäver består av alfabetets bokstäver A-Ö och Stavningsquiz av 
olika ordlistor. Applikationen ljudar och läser upp hela ord (Kunskapsplattan, 2019). 	



 

 

Claro Speak 
	
Denna applikation innehåller talsyntes med både lässtöd och skrivstöd. Applikationen möjlig-
gör att få text uppläst från ett dokument. Texter kan även kopieras och klistras in för att sen få 
dem upplästa (Skolappar, 2012). 	
	
Snaptype 
	
Denna applikation är ett bra verktyg för elever som har svårigheter med att använda penna och 
papper. Applikationen passar även elever med synnedsättning då textstorleken kan ändras. Det 
finns även en rättstavningsfunktion som kan vara ett stöd för elever med läs-och skrivsvårig-
heter (Skolappar, 2015). 	
	
Trilo stavar 
	
Trilo stavar är en läs-och skriv applikation som bygger på ljudningsmetoder. Man får kombi-
nera ord och bild eller sätta ihop bokstäver så att de bildar efterfrågade illustrerade och upplästa 
ord. Applikationen innehåller fem olika nivåer (Pappasappar, 2017). 	
	
Letter school 
	
I denna applikation får man lära sig att forma bokstäver och siffror med hjälp av roliga illust-
rationer. Det går att välja både gemener och versaler och applikationen är uppdelad i olika ni-
våer (Pappasappar, 2017). 	
	
Bokstavspussel 
	
I denna applikation får eleverna öva sig på att ljuda ihop bokstavsljud för att utläsa ordet och 
därefter kunna skriva ordet själv. Ljuden i orden ljudas i applikationen och delas in i kategori-
erna ljudenliga ord (ord som skrivs som de låter), icke ljudenliga ord (ord med kort vokal) och 
ljudstridiga ord (ord som stavas på ett annat vis än som det låter). I applikationen går det att 
använda både gemener och versaler (Skolappar, 2012). 	
	
Läs- & Skrivinlärning Lekplats 
	
Denna applikation är för läs-och skrivinlärning och består av sex olika moment. I moment ett, 
två och tre övar man på att både forma bokstäver och skriva fritt. I moment fyra och fem ska 
man para ihop gemener och versaler och även djur med deras begynnelsebokstav. I det sista 
momentet har man sedan nått fram till att stava till olika djurnamn med hjälp av givna bok-
stavskort (Kunskapsplattan, 2019). 	
 
 
 
 



 

 

Trädet 
	
Trädet är en webbaserad tjänst och fungerar som ett verktyg för läs-och skrivutveckling. Det 
består av sju nivåer. Trädet ger även idéer och metoder för den som undervisar (Lindblå Läs & 
Skrivutveckling AB, 2019). 	
	
Legimus 
	
Legimus är en talboktjänst från biblioteket. Legimus är till för elever med läsnedsättning som 
behöver ha litteratur uppläst (Legimus, 2017). 	
 


