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Sammanfattning 
Undervisningen i skolan ska anpassas efter alla elevers olika behov (Skolverket 2011). För att 

alla elever ska ha samma förutsättningar att nå målen kan lärare i samarbete med 

specialpedagoger utforma en anpassad undervisning. Elever med någon form av 

funktionsnedsättning har rätt till hjälp och stöttning för att klara av kunskapsmålen.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad specialpedagoger samt elever i årskurs 4-6 med läs- 

och skrivsvårigheter har för erfarenheter av hjälpmedel och hur de används i svenskämnet.  

 

Metod 

En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre 

specialpedagoger samt sex elever på tre olika skolor.  

 

Resultat 

I resultatet framgick det att skolor har olika typer av hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Hjälpmedel definieras i denna studie som sådant som på något sätt kan 

hjälpa elever i deras utveckling. Hjälpmedel i detta fall är allt ifrån mycket läsmaterial i 

klassrummet, inlärningsmetoder, tekniska hjälpmedel samt en närvarande lärare. Den typ av 

hjälpmedel som får störst fokus är de tekniska hjälpmedlen med sina olika appar och program. 

De tekniska hjälpmedlen är något som både elever och specialpedagoger uppskattar och vill 

använda i undervisningen.  
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1 INLEDNING 
Enligt Skollagen (SFS 2010. 800) ska en funktionsnedsättning inte vara ett hinder för att nå 

målen utan alla elever ska ges det stöd som de behöver för att uppfylla kunskapskraven (SFS 

2010.800 kap. 3 § 3). Stöd för eleven ska sättas in tidigt och det ska i största möjliga mån ske 

i den ordinarie undervisningsmiljön (SFS 2010.800 kap. 3 § 5). För att en elev ska få stöd ska 

ett åtgärdsprogram utfärdas. Detta åtgärdsprogram fastställs av skolans rektor. I 

åtgärdsprogrammet ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras samt en uppföljningsplan 

(SFS 2010.800 kap.3 § 9). 

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter löper stor risk att inte nå kunskapskraven i ämnet 

svenska. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har 

läraren skyldighet att individanpassa undervisningen så att alla elever lyckas nå 

kunskapskraven (Skolverket, 2011). Ett sätt att stödja dessa elever kan vara att ge dem 

hjälpmedel för att lyckas nå kunskapskraven. Ett exempel på hjälpmedel för eleverna kan vara 

datorer. Enligt Myrberg (2007) har datorn som hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter ökat kraftigt under tjugohundratalet. En positiv effekt av en högre 

datoranvändning kan vara att elever kan påvisa sin kunskap utan att hindras av sin 

problematik. Som pedagog är det dock viktigt att inte låta hjälpmedlet hindra samspelet 

mellan elev och lärare (Myrberg 2007, s.90).  

 

Enligt Nielsen (2011) är det viktigaste för eleverna med läs- och skrivsvårigheter att läraren 

ser dem på samma sätt som de övriga eleverna i klassen. De vill inte bli sedda för sina 

svårigheter utan de vill bli sedda som vilken annan elev som helst. The odd fish story (Essley 

2005) lyfter hjälpmedel som kan användas i helklass. Det intresserade oss då vi kände att alla 

elever borde vara tillsammans i undervisningstillfällena samt att det genom 

helklassundervisning inte blir lika utpekande då en elev med läs- och skrivsvårigheter 

använder precis samma hjälpmedel som de resterande eleverna i klassen. Tankar som vi fick 

under vår läsning kände vi att vi ville undersöka mer vilket resulterade i att genomföra denna 

studie. 

 

I vår utbildning har vi läst om specialpedagogik. Vi önskar att det skulle varit mer utav det då 

vi under våra verksamhetsförlagda utbildningar har upplevt att det finns minst en elev i varje 

klass som på något sätt är i behov av någon form av särskilt stöd. Vi har sett elever som 

använt olika hjälpmedel vilket har hjälpt dem i deras arbete.  

 

I denna studie undersöks vilka hjälpmedel som finns och används i skolorna för att elever i 

årskurs 4-6 med läs- och skrivsvårigheter ska nå kunskapsmålen. 

En rapport skriven av Nilsson (2014) gav upphov till denna undersökning. Rapporten handlar 

om läs- och skrivsvårigheter där elever önskar mer hjälpmedel. Vi blev intresserade av att få 

veta mer om vilka hjälpmedel som finns i skolorna i dag och vad för hjälpmedel som 

eventuellt kan önskas av specialpedagoger och elever i undervisningssituationerna.  

 

Utifrån tidigare forskning samt erfarenheter från utbildning och den verksamhetsförlagda 

utbildningen vill vi undersöka hur implementering, det vill säga förankringen, användning 

samt upplevelser av hjälpmedel ser ut på skolorna utifrån specialpedagoger och elever.  

  



 

- 2 - 

 

2 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vad specialpedagoger samt elever i årskurs 4-6 med läs- 

och skrivsvårigheter har för erfarenheter av hjälpmedel och av hur de används i svenskämnet. 

2.1 Frågeställning 

 Vilka hjälpmedel använder specialpedagoger och elever sig av i svenskundervisningen 

och hur används de? 

 Hur implementeras hjälpmedlen enligt specialpedagoger respektive elever?  

 Hur upplever specialpedagoger och elever att användandet av hjälpmedlen fungerar? 
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3 BAKGRUND 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter innefattar allt som har med svårigheter gällande läsning 

och skrivning att göra. Gemensamt för personer med läs- och skrivsvårigheter är att den 

skrivna texten är svår att förstå. Det kan tillexempel bero på att de blandar ihop vissa 

språkljud eller har svårt att komma ihåg vad de läst.  Läs- och skrivsvårigheter kan bero på 

flera olika faktorer bland annat koncentrationssvårigheter, för lite träning i att läsa och skriva 

eller medicinska faktorer (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). 

 

Då läsning och läsförståelse ingår i alla ämnen kan elever som har problem med detta vid 

skolgångens start hamna i en negativ spiral. Denna negativa spiral kan bidra till att eleverna 

hamnar efter i fler ämnen vilket i sin tur kan leda till att de får en negativ inställning och 

tappar motivationen till skolan. Även om elever med läs- och skrivsvårigheter får samma typ 

av hjälp tar det längre tid för äldre elever än för yngre att nå samma positiva inlärningseffekt. 

När hjälp sätts in på ett tidigt stadium får eleverna mer tid till att lära sig saker och slipper på 

så vis onödigt slit. Datorn kan vara ett hjälpmedel som används som stöd vid läs- och 

skrivsvårigheter då den kan hjälpa till med bland annat rättning av ord. Att ha en dator som 

rättar gör det känslomässigt lättare för elever, lärare och föräldrar. Detta för att lärare och 

föräldrar kan känna en viss frustration eller uppgivenhet om en svårighet pågått under en 

längre tid. Elever riskerar i sin tur läsa av denna negativa signal vilken kan bidra till en låg 

självkänsla och minskad motivation (Høien & Lundberg 2013, ss. 215-216, 254). En studie i 

form av en jämförelse mellan två grupper visar att elever som fått stöd av datorer visar mer än 

dubbelt så stora framgångar än de elever som fick ta del av vanlig specialundervisning 

(Myrberg 2007, s. 91). Syftet med studien var att skapa en översikt över hur elever med 

lässvårigheter får hjälp med fonologisk avkodning och att känna igen ord med hjälp av 

datorer. Studien visar att eleverna som fick hjälp av datorer fick fyra gånger så bra fonologisk 

avkodning av nonsensord än elever som inte hade samma datortillgång. Eleverna hade stora 

svårigheter med att läsa det tryckta ordet men att lyssna på det bidrog till detta positiva 

resultat. Eleverna markerade svåra ord som datorn sedan läste upp i form av helord eller 

stavelser. Den fonologiska avkodningen har visat sig vara en avgörande funktion för 

ordigenkänning. Resultatet av studien visar att elever som arbetade med datorer fick ett ökat 

intresse och lust till att läsa. Det ledde till en bättre fonologisk medvetenhet och 

ordigenkänning. Dock poängteras det att denna typ av hjälp är bra, men inte för alla. Därför 

behövs det mer forskning och kunskap om hjälpmedel för elever med svårigheter (Olson & 

Wise 1992, ss.107, 109, 141).   

 

Det finns olika typer av svårigheter när det gäller läsning och därför finns det även olika typer 

av åtgärder som lärare kan sätta in för att underlätta för elever. Wolff (2013) menar att elever 

med läs- och skrivsvårigheter under en intensiv men begränsad period ska ges individuell 

undervisning. Det har visat sig vara mer effektivt att arbeta på detta sätt än att arbeta 

återkommande med specialundervisning några timmar i veckan. Wolff menar dock inte att 

specialundervisningen ska uteslutas utan att dessa två undervisningsmetoder ska samspela 

med varandra. Intensivarbetet ska vara det första som sätts in för att ge elever en bra grund, 

detta ska sedan bearbetas genom kontinuerlig specialundervisning (Wolff 2013, s.97). 

3.1 Lärares arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter  

När ett diagnositeringsarbete genomförs används ofta Logos-test. Logos-testet är ett test som 

hjälper specialpedagogen och läraren med att kartlägga elevers olika delfärdigheter. Då tester 

görs fler gånger kan specialpedagogen tydligt se hur undervisningen ska läggas upp för att 

eleven ska fortsätta att utvecklas. När testerna slutförts får lärarna ta del av 
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diagnositeringsarbetets resultat och kan på så vis anpassa sin undervisning utefter elevernas 

behov. Utifrån resultatet får lärarna även stöttning och vägledning av specialpedagogen om 

vilka pedagogiska åtgärder som kan vidtas. Genom denna vägledning får lärare goda 

kunskaper om elever med läs- och skrivsvårigheter.  Det är viktigt att denna kunskap används 

på rätt sätt om eleverna ska kunna känna att de lyckas. Förutom att läraren har kunskaper om 

elever med läs- och skrivsvårigheter måste läraren visa tilltro till elevernas förmågor. 

Kunskap kring läs- och skrivsvårigheter är viktig men det är relationen mellan lärare och elev 

som väger tyngst för utveckling och inlärning (Høien & Lundberg 2013, ss. 214, 221-222).  

 

Nielsen (2011) lyfter vikten av en närvarande lärare. Det har visat sig att elever som känner 

att läraren är närvarande och tror på eleverna gynnas i sitt lärande. En lärare har i uppgift att 

försöka se saker och ting ur elevernas perspektiv. Sker inte detta blir det väldigt svårt för 

läraren att vägleda eleven till nästa kunskapsnivå. Läraren måste kunna anpassa uppgifter 

utifrån elevernas behov samt ha flera inlärningsmetoder då elever är olika och lär sig också på 

olika sätt. Läraren måste tänka på att uppgifter som för vissa elever går snabbt och lätt kan 

vara svåra och kräva mycket tid för andra (Nielsen 2011, ss. 551-554). Läraren måste se till 

att eleverna är motiverade i allt vad läsinlärningen innebär och engagera sig i alla elever för 

fortsatt utveckling (Høien & Lundberg 2013, s. 214). 

 

Det är viktigt att lärarna ser varje elev som en hel person med både styrkor och svagheter. 

Detta för att elever som har någon form av funktionsnedsättning inte ska känna att de blir 

sedda på ett annorlunda sätt. Lärare måste tänka på hur de pratar och gestikulerar med elever 

med läs- och skrivsvårigheter för att på så vis visa tilltro till eleverna och deras utveckling. 

Sker tilltron på ett sätt som inte tilltalar eleverna blir de oroliga och tveksamma till sin egen 

förmåga (Nielsen 2011, ss. 555, 557). 

3.2 Betydelsefullt för elever med läs- och skrivsvårigheter  

För elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att läraren tar hänsyn till olika aspekter 

för att kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga hos dem. Förutom att underlätta läsningen 

ska läraren skapa läslust för eleverna. Läslusten ökar då lässituationerna känns meningsfulla 

och texterna är intressanta för eleverna. Elever anknyter lättare till texter som de upplever 

intressanta vilket bidrar till mer känslor och inlevelse i texten (Høien & Lundberg 2013, s. 

211). För att motivationen för läsning ska vidmakthållas kan lärare hjälpa elever med att hitta 

böcker utifrån elevernas läsförmåga. En nivåanpassad bok gör att eleverna känner glädje och 

meningsfullhet vid läsningen (Nielsen 2011, s. 559). Wolff (2013) skriver att lärare med hjälp 

av lustfylld och strukturerad undervisning i tidiga skolår kan förebygga att elever utvecklar 

läs- och skrivsvårigheter (Wolff 2013, s. 95).  

 

Något ytterligare som har en positiv inverkan och stor betydelse för elever är en god 

inlärningsmiljö. En god inlärningsmiljö kan bland annat vara att det finns mycket läsmaterial i 

klassrummet. Läsmaterialet ska bestå utav böcker i olika svårighetsgrader samt lustbetonade 

texter. Det är också viktigt att undervisningen ger samma möjligheter för elever med läs- och 

skrivsvårigheter som för elever med god läsförmåga. Høien och Lundberg (2013) nämner 

även att en god inlärningsmiljö innebär att elever kan utöva olika typer av läsning. Det kan 

bland annat vara repeterad läsning, läsning i kör samt tystläsning. Vidare skriver författarna 

att varierat läsmaterial främjar elevers läsutveckling (Høien & Lundberg 2013, s. 221). Något 

som elever med läs- och skrivsvårigheter kan behöva mer av i sin inlärningsmiljö är att de får 

tillräckligt med tid av läraren. Det kan ta längre tid för elever med läs- och skrivsvårigheter än 

för de övriga eleverna i klassen att lösa uppgifter därför är viktigt att de ostört får fortsätta 

arbeta med sin uppgift och känna att de har tid och ro (Nielsen 2011, ss. 560-561).  
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Det är också viktigt att lärare och vårdnadshavare tänker på att inte ge elever nedsättande 

kommentarer, straff och hot eller att de förväntar sig att svårigheten ska växa bort. Sker detta 

riskerar det att motverka utvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter (Høien & 

Lundberg 2013, s. 214). 

3.3 Hjälpmedel vid läsning  

I denna undersökning innebär hjälpmedel sådant som kan bidra till elevers fortsatta 

utveckling. Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter kan vara datorer, upprepad läsning och 

en till en undervisning som innebär att en elev får enskild undervisning (Skolverket, 2011). 

 

Enligt Høien och Lundberg (2013) är arbete med memoryspel en bra metod då elever ska lära 

sig ordbilder. Ett memoryspel går ut på att alla kort läggs ut med framsidan nedåt och 

deltagarna ska samla på sig två kort som hör ihop genom att de har samma ord på framsidan. 

Då en deltagare vänder upp två kort ska det läsas högt vad som står, är korten olika läggs de 

tillbaka på samma plats och turen går över till en annan deltagare. Är korten lika läggs de åt 

sidan och deltagaren får vända upp ytterligare två kort. Denna process fortsätter tills alla kort 

är tagna och den deltagare som lyckats ta flest par vinner. Något som är bra med denna metod 

är att korten kan anpassas efter elevernas ålder och intressen. Läraren kan även öka 

svårighetsgraden genom att ta ord som liknar varandra eller som är lätta att förväxla. Fördelen 

med denna typ av hjälp är att föräldrarna till elever med läs- och skrivsvårigheter enkelt kan 

spela memory med sitt barn och därmed träna barnet i ordbilder hemma. För att elever ska 

stärka sin självbild och motivation kan lärare och föräldrar låta eleverna vinna ibland. Genom 

att vinna kan elever känna glädje för spelet något som bidrar till ett omedvetet lärande (Høien 

& Lundberg 2013, ss. 233-234).  

 

Wolff (2013) nämner tre olika delar för att underlätta svårigheter vid läsning. Den första delen 

är strukturerad träning där kopplingar görs mellan fonem och grafem vilket är kopplingar 

mellan ljud och bokstäver. Den andra delen fokuserar på ett ökat läsflyt. Läsflyt tränas genom 

upprepad läsning och kan gå till på många olika sätt. Upprepad läsning bidrar till ökad 

säkerhet då eleverna känner igen en text vilket även gör att eleverna får upp sin läshastighet. 

Det finns många olika sätt att arbeta med upprepad läsning och för varje upprepat tillfälle 

läser eleverna troligtvis bättre och bättre (Wolff 2013, s. 98). Även Høien och Lundberg 

(2013) skriver om läsflyt och menar att elever med läsflyt läser bättre. För att få ett bra läsflyt 

kan läraren variera sina sätt att läsa med sina elever i klassen. Det kan vara genom parläsning, 

upprepad läsning, växelläsning, körläsning samt fri läsning (Høien & Lundberg 2013, ss. 236-

239). Elever vill själva ha tillgång till olika böcker som de klarar av att läsa och där de kan 

känna sig lyckade som läsare vilket i sin tur bidrar till att självförtroendet ökar. Då eleverna 

kan känna ett ökat självförtroende blir sådana hjälpmedel så kallade psykiska hjälpmedel 

(Nielsen 2013, ss. 559-560). Den tredje delen som ska underlätta läsningen för elever handlar 

om olika strategier för läsförståelse. Där kan läraren eller eleverna till exempel läsa en text 

tillsammans eller turas om att läsa. Då texten är läst får eleverna frågor som utgår från att 

svaret står på raden i texten, att svaret nås genom att sätta ihop information från olika delar 

från texten samt att eleven själv måste tänka ut ett svar som inte står med i texten (Wolff 

2013, s. 99).  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp för att nå kunskapskraven (Skolverket 

2011). I skolan kan eleverna erbjudas hjälpmedel som datorer, ljudböcker eller annan inspelad 

läsning för att kunna ta till sig information (Nielsen 2011, ss. 551-552). Att använda olika 

dataprogram är också något som främjar elevers läsfärdigheter. Genom dataprogram går det 
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lätt att anpassa uppgifter efter elevers framsteg och utveckling samt nya behov. Elever med 

lässvårigheter hoppar gärna över ord som de inte förstår i hopp om att det löser sig senare. Det 

är dock ingen lösning i längden utan elever med lässvårigheter måste tänka över vad de är i 

behov av att få hjälp med för fortsatt utveckling. Genom att reflektera över sina kunskaper på 

detta sätt får elever kontroll över sitt eget lärande och utveckling. Talsyntes är ett 

datorprogram där ord eller texter blir upplästa för eleverna. Ord som är svåra att förstå kan 

markeras och blir sedan upplästa så att elever får lyssna på det en extra gång. De svåra orden 

kan helordsläsas eller så går det att få uppspelat stavelse för sig eller fonem för sig. Lässvaga 

elever känner sig mer utmanade då de använder sig av en dator och datorn är bra att träna på 

men den har sina begränsningar. Samspel är en viktig del i utvecklingen och samspel är inget 

en dator kan ge (Høien & Lundberg 2013, ss. 234-236). 

3.4 Hjälpmedel vid skrivning  

Elever med läs- och skrivsvårigheter har det oftast värre med skrivprocessen än med 

läsningen. Läsningen utvecklas oftast fortare eftersom den är lättare att arbeta med. Det har 

visat sig att elever som har svårigheter med att skriva ofta hamnar i en ond spiral då de 

undviker övningar som främjar skrivningen. För att elever ska slippa att hamna i denna onda 

spiral är ordbehandlingsprogram en bra hjälp. Ordbehandlingsprogram rättar under tiden det 

eleverna skriver vilket hjälper dem att snabbt se hur orden ska stavas vilket är positivt för 

både läsning och skrivning. Ordbehandlingsprogram är även ett bra hjälpmedel för elever med 

läs- och skrivsvårigheter under provskrivning. I ordbehandlingsprogram finns det bland annat 

stavningskoll och synonymordbok som kan vara till hjälp under skrivprocessen. Dock får 

datorn inte ta upp all skrivning då det fortfarande är viktigt att öva på handstil då det i många 

sammanhang är bra att även kunna skriva för hand. Datorn ska alltså användas med förnuft 

och är ett bra komplement till andra stimulerande hjälpmedel för eleverna (Høien & Lundberg 

2013, ss. 251, 254, 255).  

 

En fördel med datoranvändning är att det snabbt ges feedback när ett fel uppkommer. På 

samma sätt som med memoryspelet är det viktigt att anpassa program på datorn utifrån 

elevens färdighetsnivå (Høien & Lundberg 2013, ss. 234-236). Genom att använda datorer får 

eleverna löpande respons vilket gör att de inte behöver be läraren om hjälp då något problem 

uppstår. Eftersom datorn ger snabb feedback blir det inga avbrott utan skolarbetet flyter på 

vilket i sin tur är motiverande för eleverna. En dator kan även hjälpa eleverna till att 

genomföra och presentera arbeten på olika sätt, både skriftligt, auditivt och visuellt (Myrberg 

2007, s. 91). Tidigare i uppsatsens bakgrund nämndes psykiska hjälpmedel för eleverna. 

Nielsen (2011) menar att både psykiska och fysiska hjälpmedel ska vara tillgängliga för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på ett fysiskt hjälpmedel är datorn där eleverna får 

hjälp med sin skrivning. För elever som har svårt att konstruera bokstäver och som blir 

svårläsliga för andra är datorn ett viktigt hjälpmedel (Nielsen 2011, s. 559).  

 

Elever med skrivsvårigheter kan få hjälp på fler sätt än att bara använda sig utav en dator med 

rättstavningsprogram. Ett hjälpmedel som finns som främjar elevers skrivutveckling kan vara 

att arbeta med storyboard. I en storyboard arbetar elever med bilder som de sätter ihop till en 

bildserie. Fördelen med bilderna är att eleverna kan flytta om dem tills de har fått fram 

berättelsen så som de vill att den ska vara. Då eleverna har en klar bild av berättelsens 

uppbyggnad kan de berätta den för en lärare eller klasskompis. På så sätt har eleverna ha både 

bildserien och det muntliga berättandet som stöd då det är dags att skriva ner den. Att arbeta 

med storyboard är inte något som bara är riktat mot elever med läs- och skrivsvårigheter. Det 

är något som en hel klass kan arbeta med vilket även bidrar till att ingen behöver känna sig 

exkluderad och annorlunda i undervisningen (Essley 2005, ss. 16-17). 



 

- 7 - 

 

3.5 Styrdokumenten om en likvärdig utbildning 

Skolan ska vara en likvärdig utbildning för alla. Det betyder inte att alla elever ska få samma 

typ av undervisning eller resurser utan alla elever ska ges samma förutsättningar att klara av 

de mål som skolan kräver. Skolan ansvarar för att elever med någon form av 

funktionsnedsättning får tillgång till de resurser som de är i behov av att få. Undervisningen 

kan av dessa skäl inte se exakt likadan ut för alla elever (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Eleverna ska genom undervisningen känna intresse och stimulans och på så vis utveckla sitt 

tal och skriftspråk i svenskundervisningen (Skolverket 2011, s. 223). Undervisningen ska vara 

utformad på ett sådant vis att elever känner sig motiverade och en ständig lust att lära 

(Skolverket 2011, s. 7).  

  



 

- 8 - 

 

4 TEORETISK RAM 
Denna studie kommer grunda sig i Vygotskys tankar kring utveckling lärande och språk som i 

sin tur kan kopplas samman med det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella 

perspektivet har termerna redskap och hantverk stor betydelse. Redskap och hantverk är 

tillgångar som vi människor använder för att förstå och agera i vår omvärld (Säljö 2014, s. 20 

Vygotsky 1978, 19-20). Ett samlingsord för detta handlande är mediering. De två olika 

redskapen som människor använder sig utav är det språkliga och det materiella. Exempel på 

vad som kan vara språkliga redskap är bokstäver, siffror och symboler medan materiella 

redskap kan vara tangentbord och penna. Då de språkliga redskapen kopplas samman med de 

materiella lyfter de varandras egenskaper. När dessa redskap verkar tillsammans med 

varandra kallas de för kulturella redskap. En bok är ett exempel på ett kulturellt redskap då 

den innehåller språkliga redskap i form av bokstäver och materiella i from av papper. 

Appropriering är ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Med begreppet 

appropriering menas att människan applicerar de kulturella redskapen på verkligheten. Ett 

exempel är att lära sig skriva då en person använder det språkliga redskapet genom att kunna 

bokstäver, det materiella redskapet genom en penna och ett papper för att sedan använda 

dessa tillsammans och skapa en text (Säljö 2012, ss. 185-189, 192).  

 

Vygotsky (1978) menar att människor har stora begränsningar men att med hjälp av redskap 

och verktyg underlättas allt som har med det vardagliga livet att göra. Verktyg och redskap 

som används i dag är resultatet av tidigare generationers erfarenheter. De tidigare 

erfarenheterna används även i dag på samma sätt som tidigare eller i utvecklad form. Säljö 

förtydligar detta genom exemplet att människor tidigare plöjde och sådde för hand, sedan 

utvecklades detta arbetet då människor tog hjälp av hästar eller oxar och i dag används 

traktorer. Språket är också en viktig del i utvecklingen. Genom språket kan människor dela 

erfarenheter med varandra då något problem uppstått genom att ställa frågor och ge tips och 

råd. Hjälpen som ges är något som människor tar med sig och använder sig utav eller 

utvecklar vid en liknande situation senare i livet. Utveckling sker genom samtal då språket 

bidrar till att människor kan utföra en fysisk handling på samma sätt om analysen och 

diskussionen av handlingar skapar nya idéer för vidare utveckling. Det blir här tydligt att 

erfarenheter genom kommunikation och interaktion mellan människor är avgörande för 

fortsatt utveckling (Säljö 2014, ss. 20-22, 34-35, Vygosky 1978, ss. 19-21).   

 

En annan term inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Med denna avses att människan är under ständig utveckling. Enligt 

Vygotsky (1978) innebar utvecklingszonen inte bara ett barns just nu uppvisade kompetens 

utan också potentialen som fanns och kunde utvecklas i ett barns förståelse och agerande. För 

att nå nästa utvecklingszon behöver den lärande stöttning och vägledning av en mer kunnig 

person tillexempel en lärare. Enligt Vygotsky (1978) är närmaste proximala utvecklingszonen 

ett uttryck som förklarar utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ klarar av att 

göra själv utan någon form av hjälp och vad en lärares stöttning eller samarbete med 

klasskompisar kan bidra med. Enklare förklarat betyder detta att det som en person har svårt 

för att klara på egen hand går oftast att lösa med stöttning eller vägledning av någon annan 

mer kunnig. Dock innebär det inte att svaret på problemet ska ges utan det ska förklaras eller 

delas upp i mindre, mer lättförståeliga beståndsdelar (Vygotsky 1978, ss. 84-88, 90-91). 

Denna typ av stöttning kallas inom det sociokulturella perspektivet för scaffolding 

(byggnadsställning). Lärare hjälper sina elever genom scaffolding då de ger eleverna små 

ledtrådar så att de själva ska kunna komma fram till det rätta svaret. I ett tidigt skeende 

behöver eleverna mycket stöd av läraren men detta avtar successivt och försvinner helt då 

eleven nått närmsta zon för utveckling. Då elever får mycket stöttning i början bidrar det till 
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att de senare kan ta ett allt större eget ansvar över sitt lärande (Säljö 2012, s. 194 & Säljö 

2014, ss. 120-123). Säljö (2014) skriver att det kan vara lätt att följa med i resonemang om 

hur någonting ska göras men när det sedan kommer till handling fungerar det ändå inte så som 

resonemanget menade att det skulle göra. Det är alltså stor skillnad på att lyssna och ta till sig 

ett resonemang och att sedan på egen hand utföra det. Då detta kopplas till skolan så förstår 

eleverna vad läraren säger och gör samt vad läraren vill att eleverna ska göra men det kan vara 

svårt för eleverna att genomföra på egen hand. Därför är vägledningen och stöttningen av 

läraren enormt viktig för att eleverna ska ta sig igenom alla led för att tillslut nå målet (Säljö 

2014, s. 121). Detta visar på hur viktigt det är med ett socialt samspel för lärande. Det är 

viktigt att läraren ser varje elev som en egen individ så alla elever får de förutsättningar som 

krävs för att nå kunskapskraven (Säljö 2012, s. 194). 
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5 METOD 
I den här studien används intervjuer med öppna frågor som datainsamlingsverktyg där 

deltagarna ges möjlighet att förmedla sina tankar och känslor. Eftersom ja- och nej-frågor 

undviks blir deltagarnas svar förhoppningsvis välutvecklade och informationen rik. Vid 

intervjuerna kommer även pauser och hummanden att uppmärksammas och tillsammans med 

intervjumaterialet tolkas av forskarna. Att tolka texter, vilket intervjuutskrifter kan betraktas 

som, har som metod sin grund i hermeneutiken. Hermeneutiken är en tolkningslära där 

tolkaren, eller som i det här fallet forskaren, strävar efter förståelse. Forskaren tolkar utifrån 

sin förförståelse vilken kan bestå av både egna erfarenheter och vetenskapliga teorier. Det 

som undersöks kan på så vis ge olika kunskap beroende på vilka perspektiv forskaren tolkar 

utifrån (Thurén 2007, ss. 94-103). Den hermeneutiska tolkningen kan beskrivas som en 

ständigt pågående process som går mellan texters helhet och texters delar. Den här processen 

benämns ofta som den hermeneutiska cirkeln där delar tolkas och leder till helhet och så 

fortsätter processen. Den hermeneutiska cirkeln är en ständig process där bearbetning, analys 

och tolkning äger rum. Detta i sin tur leder till att forskare kan nå djupare mening med 

undersökningar. Tolkningen av en text avslutas inte förrän forskaren kommit fram till ett 

godtagbart resultat som binder ihop texten till ett sammanhang som inte kan motsägas med 

hjälp av logiska förklaringar. Det är viktigt att forskaren är insatt i ämnet för studien för att 

denna ska kunna tolka informationen som datainsamlingen ger upphov till (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 66, 226). 

5.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod bygger på ”orddata”. Det innebär att forskaren beskriver verkligheten med 

ord i stället för ett resultat utifrån skalor som ofta blir en effekt av enkäter. Den kvalitativa 

metoden bygger på beskrivande ord som forskaren fått fram utifrån anteckningar från 

intervjuer, inspelning av vardagliga samtal, observerade händelser eller sociala samspel (Fejes 

& Thornberg 2009, ss. 18-19).  

 

I denna undersökning har semistrukturerade intervjuer använts för datainsamling. Vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren en intervjumall att utgå ifrån men frågorna behöver 

inte ställas i den ordning de har i mallen (Bryman 2011, s. 415). I en semistrukturerad intervju 

används öppna frågor som låter informanten svara fritt.  Följdfrågor kan läggas till beroende 

på vad informanten svarar trots att de inte står med i intervjumallen (Kihlström 2007, s. 49). 

Den semistrukturerade intervjun börjar ofta med ett tydligt fokus på ett område för att få 

informanten på rätt spår men låter ändå informanten svara fritt. En semistrukturerad intervju 

har ofta fler än en forskare. För denna undersökning utvecklades en viss form av struktur för 

att informanternas svar skulle kunna jämföras (Bryman 2011, ss. 413, 416).  

Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligt förekommande att ljudinspelning sker. 

Fördelen med att spela in en intervju är att forskaren kan lägga fullt fokus på vad informanten 

säger och kan följa upp intressanta synpunkter. Följdfrågor kan då ställas med inlevelse och 

intresse, något som förmodligen uppskattas av informanten. Som forskare kan det vara svårt 

att inte föra anteckningar men det kan vara bättre att undvika det för både forskare och 

informant. Forskaren visar inte under anteckningsskrivande samma intresse för informantens 

svar och informanten kan då känna sig ointressant. Semistrukturerade intervjuer tar ofta olika 

lång tid och det kan bero på nervositet, oro, samarbetsvilja eller att det finns mycket att 

berätta (Bryman 2011, s. 428). Fördelen med att använda ljudupptagning är att mycket viktiga 

aspekter kommer med som kan ha betydelse för resultatet. Forskaren kan helt fokusera på 

informanten och tonfall, ord, tveksamheter, pauser med mera kommer sparas utan att 

anteckningar behövs (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194).  
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Studiens intervjumall har grundat sig i en redan befintlig mall (Nilsson, 2014). Anledningen 

till detta är att intervjufrågorna stämde väl överens med denna studies syfte och 

frågeställningar. Genom att läsa igenom den färdiga intervjumallen kunde kopplingar göras 

till studien där vissa frågor omformulerades för bättre överensstämmande. Även förslagen på 

följdfrågor omarbetades och det lades till och togs bort. Den redan utformade intervjumallen 

fungerade som idékälla och komplement till studiens egna intervjumallar. En fördel med att 

använda intervjufrågor som redan finns är att det kan göras en jämförelse samt se om det skett 

någon förändring mellan de olika forskningarna. En annan fördel är att det kan hjälpa med 

idéer för formulering till egna frågor (Bryman 2011, ss. 259, 261).  

5.2 Urval 

Användandet av specialpedagoger i undersökningen grundar sig i det Myrberg (2007) skriver 

om att de flesta utredningar görs på begäran av vårdnadshavare eller skola och då av 

skolpsykologer eller specialpedagoger (Myrberg 2007, s. 60). En annan anledning till detta 

val är att det under den verksamhetsförlagda utbildningen lagts märke till att specialpedagoger 

är de som anses vara experter kring hjälpmedel på skolan. Det har även framkommit att 

specialpedagogerna handleder lärarna kring hur de ska arbeta med elever som har olika 

problematik. 

  

Valet av elever har gjorts med hjälp av specialpedagogerna. Anledningen till att elever är med 

i undersökningen är för att se användandet av hjälpmedel ur deras perspektiv samt att jämföra 

deras upplevelser med specialpedagogens. Då eleverna inte är myndiga skickades information 

om intervjun ut till vårdnadshavare om frivilligt deltagande i form av ett missivbrev (se bilaga 

1). Det skickades även ut en blankett för underskrift av vårdnadshavare (se bilaga 2).    

 

Undersökningen har genomförts på tre olika skolor i två olika kommuner för att se om 

skolorna skiljer sig åt när det gäller vad de erbjuder för hjälpmedel. Totalt gjordes nio 

intervjuer varav sex av dem var med elever och tre av dem med specialpedagoger. 

Informanternas namn har i resultatet ersatts med siffror. Eleverna har fått beteckningarna Elev 

1 (åk 5), Elev 2 (åk 4), Elev 3 (åk 6), Elev 4 (åk 4), Elev 5 (åk 4), Elev 6 (åk 5) och 

specialpedagogerna fick beteckningen Specialpedagog 1, Specialpedagog 2 och 

Specialpedagog 3. 

 

5.3 Genomförande 

Att utgå ifrån en kvalitativ intervju i detta arbete bestämdes tidigt då det är mest lämpligt 

utifrån studiens syfte. Det första som gjordes var ett missivbrev. Två olika intervjumallar 

inom samma tema utformades för att anpassas till de olika informanterna. Först gjordes en 

intervjumall till elever (se bilaga 3) och sedan gjordes en intervjumall som riktades mot 

specialpedagoger (se bilaga 4). Innan intervjuerna med specialpedagoger och elever 

påbörjades gjordes pilotstudier för att testa intervjufrågorna och se om missförstånd eller 

oklarheter riskerade att uppstå i intervjusituationen.  Det gjordes en pilotstudie med en elev 

och en pilotstudie med en verksam specialpedagog. En pilotstudie innebär att forskarna provar 

att ställa sina intervjufrågor eller lämna ut enkäten innan själva forskningen genomförs. 

Genom att göra en pilotstudie kan det visa sig om frågorna behöver omformuleras eller om 

studien i sin helhet är hållbar. I pilotstudien framkom det att vissa av frågorna behövde 

formuleras om samt att informanten skulle ges tillräckligt med tid för att reflektera och 

besvara intervjufrågan utan avbrott för att därefter svara på eventuella följdfrågor. 

Intervjumallarna reviderades och efter det skickades missivbrev och intervjumallar ut via mail 

om deltagande till rektorer, lärare och specialdedagoger på olika skolor tillsammans med en 
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kort beskrivning av studiens syfte. Specialpedagogerna ombads att välja ut elever som de 

trodde skulle vilja delta i studien. Då klartecken gavs från specialpedagoger skickades 

missivbrev och medgivandeblankett ut till elever och vårdnadshavare. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en diktafon för att informanternas egna ord senare skulle kunna skrivas ner och 

analyseras. En fördel med att spela in intervjuerna är att ingen viktig information går förlorad. 

Frågorna i den semistrukturerade intervjun var öppna frågor där informanterna får svara fritt 

och där det beroende på svar kan ställas följdfrågor för djupare förståelse. Det finns både 

fördelar och nackdelar med öppna frågor. Bryman (2011) nämner att informanten förutom att 

få svara med egna ord kan komma med oväntade svar som ger forskaren ny förståelse och nya 

perspektiv samt att öppna frågor passar bra in på nya forskningsområden. Nackdelar med 

öppna frågor kan vara att det tar lång tid att genomföra intervjuerna samt att det även tar lång 

tid att koda varje frågas svar för att sedan även hitta teman. Det kan även bli så att kodningen 

blir olika i svaren för att forskare kan koda svaren på olika sätt. Det kan även ta lång tid för 

forskarna att transkribera intervjuerna vid öppna frågor då svaren ofta är välutvecklade. 

Studiens frågor är inspirerade från tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter. Bryman 

(2011) lyfter att redan konstruerade frågor kan vara bra som ett komplement till nya 

intervjumallar. Det blir även en hjälp för formulering av nya frågor. Innan intervjuerna 

påbörjades informerades informanterna om studien och dess syfte. Enligt Bryman (2011) ska 

informanterna få denna information antingen skriftligt eller muntligt och i bästa fall båda 

delarna. Det är dock ett krav att skriftlig information ska ges till informanterna för att de ska 

vara förvarnade om att en forskare kommer att ta kontakt med dem.  I denna studie fick 

informanterna till sig skriftlig information via missivbrev och muntlig information precis 

innan intervjuerna började. Det är viktigt att den skriftliga och muntliga informationen 

stämmer överens då det annars kan förvirra informanten. Intervjuerna började med inledande 

frågor där informanten fick berätta något om sig själv för att förhoppningsvis känna sig mer 

bekväm i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes enskilt för både specialpedagoger och 

elever för att informanternas svar inte skulle påverkas av varandra. Intervjuerna med eleverna 

genomfördes i grupprum och intervjuer med specialpedagoger genomfördes i arbetsrum, allt 

för att störningsmoment skulle undvikas. Transkribering genomfördes då alla intervjuer var 

insamlade. Transkriberingen gjordes för att det lättare skulle gå att analysera vad 

informanterna sagt.  Transkriberingen genomfördes noggrant och allt som sades skrevs ner för 

att undvika eventuella missförstånd. Det är viktigt att forskaren är noggrann och inte hoppar 

över något som sägs då det kan påverka studiens resultat (Bryman 2011, ss.212, 243-244, 248, 

259-260, 420, 428).  

5.4 Etik 

När det gäller forskning är det viktigt att förhålla sig till de etiska principerna som består av 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att forskare måste informera deltagare i en studie om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst som önskas. Deltagarna ska även bli 

informerade om studiens syfte samt att det som sägs kommer bli en del av resultatet. Studien 

tar hänsyn till nyttjandekravet då information som informanterna delar med sig av endast 

kommer att användas i studien. Dessa olika etikkrav informerades informanterna om via 

missivbrev men även muntligt innan intervjuerna genomfördes. Då studien har minderåriga 

deltagare måste vårdnadshavare skriva under och godkänna deltagande för den minderåriga. 

Dock måste den minderåriga deltagaren själv avgöra deltagande för att studien ska få 

genomföras. Det räcker alltså inte med en underskrift från vårdnadshavare utan studien måste 

ske i samtycke med deltagaren för att uppfylla samtyckeskravet. För att de minderåriga skulle 

få delta i studien skickades det förutom missivbrevet ut en medgivandebankett till 

vårdnadshavarna. I studien är deltagarna anonyma och ingen information sprids vidare till 
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obehöriga. I studien kommer inget av deltagarnas namn att nämnas eller vilken skola de går i. 

Detta var också något som informanterna fick information om innan intervjuerna påbörjades. 

Deltagarna i denna studie fick alltså information utifrån de etiska principerna till sig via 

missivbrev samt en muntlig genomgång innan påbörjad intervju (Hemerén 2011, ss. 66-67).  

5.5 Analys/bearbetning  

Studiens analys bygger på grundad teori som Kvale och Brinkmann (2009) samt Thornberg 

och Forslund, Frykedal (2015) nämner. I grundad teori ligger fokus på öppen kodning där 

materialet bryts ner. Data undersöks, likställs, görs begriplig och kategoriseras.  Analysen 

började med att intervjuerna transkriberades när de genomförts. Materialet lästes noggrant 

igenom där de betydelsebärande orden hittades. De betydelsebärande orden ska kunna svara 

på studiens frågeställningar som är utgångspunkten i analysen. Koderna hittades genom att 

utsagorna som svarade på en frågeställning markerades med en färg. De färgmarkerade 

utsagorna jämfördes och sattes samman och bildade så småningom kategorier. I marginalen 

skrivs det vilken frågeställning som blivit besvarad. De utsagor som hörde till samma 

frågeställning skrevs ner för att ge en överblick vilket hjälpte till för att se hur uppfattningarna 

stämde överens eller skiljde sig mellan specialpedagoger och elever. Att analysera insamlat 

material är en process som pågår från det att första intervjun är gjord tills resultatet fastställts. 

Kvale och Brinkmann nämner fem metoder som används vid kvalitativa analyser. Den första 

metoden är koncentrering där data omformuleras till en kortare text. Som nummer två 

kommer kategorisering där det insamlade materialet delas in i olika kategorier utifrån de 

kodord som framkommit. Det tredje är berättelse, här skapar forskare en sammanhängande 

skildring utifrån insamlad data. Nummer fyra är tolkning, forskare gör egna tolkningar utifrån 

insamlad data. Den sista av de fem metoderna är ad hoc där forskare kan kombinera olika 

analysmetoder för att skapa en större betydelse (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 217-235). I 

resultatet skrivs sammanfattningar utifrån informanternas utsagor och vår analys. 

Sammanfattningarna styrks av citat för att synliggöra trovärdigheten.   

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

När det gäller reliabilitet som här benämns tillförlitlighet brukar det talas om att en studie 

kommer ge samma resultat vid ett senare tillfälle av en annan forskare. Vid kvalitativa studier 

kan det hända att informanterna ändrar sina svar eller om de ger olika svar till olika 

intervjuare. Intervjuerna har utgått från öppna frågor vilket ökar tillförlitligheten eftersom 

frågorna inte är ledande. Intervjuerna har även transkriberats ordagrant för att inte utelämna 

någon information. I en studie av den här typen är det näst intill omöjlig att få samma resultat 

en andra gång även om informanterna är de samma. Vid en intervju med öppna frågor som i 

det här fallet kommer följdfrågor upp under intervjuns gång. Forskare som genomför 

intervjuer tolkar saker på olika vis och kommer på olika följfrågor vilket leder till att det 

aldrig kan bli exakt samma svar. Studiens resultat skulle kunna bli annorlunda redan efter en 

dag då både forskare och informanter haft tid för reflektion kring intervjufrågorna. Om 

intervjuerna skulle genomföras i dag skulle intervjufrågorna troligtvis vara omformulerade då 

forskarna fått en ny förståelse kring ämnet. Förförståelsen som forskare har innan genomförd 

studie utvecklas ständigt under studiens gång genom litteratur och intervjuer.  Med tanke på 

denna studies syfte kan det tänkas att resultatet skulle se annorlunda ut redan om ett år då det 

är en ständig utveckling kring tillgång till hjälpmedel (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). 

Något som kan göra denna studie mer tillförlitlig är att insamlad data har analyserats och 

tolkats tillsammans av båda forskarna. Detta leder till ökad intern reliabilitet (Bryman 2011, s. 

352). Validitet som här benämns giltighet handlar om att studien undersöker det som den 

utgör sig för att undersöka. Giltighet är något som oftast inte nämns när det gäller kvalitativa 

forskningsmetoder (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). Denna studie har intervjufrågor som är 
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utformade utifrån syftet och frågeställningarna och har genom pilotstudie visat sig besvara 

frågeställningarna vilket gör att giltigheten ökar. 

6  RESULTAT 
Nedan redovisas studiens resultat. Resultatet kommer att delas upp i två delar, en del där 

intervjuerna med specialpedagogerna redovisas och en del där intervjuerna med eleverna 

redovisas. Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar.  

6.1 Resultat av intervjuer med specialpedagoger  

Det redovisade resultatet nedan bygger på intervjuer med tre specialpedagoger som arbetar på 

tre olika skolor. 

6.1.1 Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter  

Enligt Specialpedagogerna finns det en mängd olika hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Även om de nämner olika inlärningsmetoder så som Bravkod, Wing och 

Vendic samt hjälpmedel som till exempel läslinjal, läsark och en lur för fonologisk 

medvetenhet hamnar ändå fokus på de tekniska hjälpmedlen. Mycket av det som 

specialpedagogerna nämner är program och appar som går att använda på datorer eller Ipads. 

Specialpedagogerna lyfter uppläsningstjänster och inläsningstjänster då eleverna kan få hjälp 

med att lyssna på texter eller få texter nedskrivna. De nämner även skannerpennor och 

skannermöss som bra hjälpmedel då eleverna kan sitta med en vanlig bok men ändå få den 

uppläst då de skannar in texten på datorn. Legimus är något som lyfts som en stor tillgång. 

Här får eleverna tillgång till skönlitterära böcker som går att lyssna på. På så vis kan eleverna 

känna läslust och glädje inför böcker även om de själva har svårt med avkodningen. 

Specialpedagog 1 och specialpedagog 2 lyfter att de gärna skulle vilja ha både datorer och 

Ipads som hjälpmedel på skolorna då de fyller olika funktioner. Ipads vill de framför allt 

använda till de yngre barnen då en dator kan vara för avancerad. Det uttrycks också att det 

finns väldigt bra appar kopplade till Ipads som kan hjälpa den fonologiska medvetenheten. 

Detta är i nuläget inte möjligt då denna kommun inte handhar några Ipads. Specialpedagog 3 

ser det dock som en självklarhet att ha Ipads som hjälpmedel.  

 
Sen har vi givetvis läsplattor i form av Ipads [---]. [---] Ipads är ju som en liten dator med 

fler appar och lättare att ta med sig. (Specialpedagog 3)  
 

Sammanfattningsvis kommer det fram att alla tre specialpedagogerna använder sig av många 

likvärdiga hjälpmedel. Bravkod är något som återkommer hos samtliga. Även om flera 

hjälpmedel nämns är det de tekniska hjälpmedlen som lyfts mest vid samtalen då de kopplas 

samman med flera hjälpmedel som är beroende av tekniken. 

6.1.2 Uppfattning om hur hjälpmedlen används 

Specialpedagogerna har liknande uppfattningar om hur hjälpmedlen används i 

undervisningen. De berättar att hjälpmedlen framförallt används i klassrummet då det ska vara 

ett stöd i klassrumssituationen. En del elever tar med sig sina hjälpmedel hem för att använda 

dem till hjälp vid läxor. När det upptäcks att en elev har läs- och skrivsvårigheter sätts 

intensivträning i form av Bravkod in för att få igång elevens avkodning. Specialpedagog 2 

nämner att de arbetar med Bravkod i perioder av två tillfällen i tjugo minuter vardera för att få 

igång läsflytet. Specialpedagog 3 säger att en elev som är under utredning kommer att få ett 

läsark att arbeta med. Specialpedagogen förklarar läsarket som ett plastark i form av ett A4 

papper med två centimeter breda ränder i olika färger som läggs på en text. Detta leder till att 

eleverna får hjälp att hålla sig inom det färgade fältet och inte hoppar mellan raderna. För 



 

- 15 - 

 

vissa elever är det en fördel att använda ett läsark då de färgade raderna förstärker texten 

under. Till skillnad från läsarket begränsar läslinjalen sig endast till en rad vilket kan vara till 

fördel för vissa elever då de kan få panik vid synen av en hel text. Ett annat hjälpmedel som 

lyfts är en lur för fonologisk medvetenhet. Enligt specialpedagog 3 passar denna främst till de 

yngre eleverna. Luren sätts mot örat och så säger eleven ett ljud som med hjälp av luren 

förstärks rakt in i örat. Alla tre specialpedagogerna nämner att de arbetar med olika 

ljudmetoder för elever som inte fått den språkliga medvetenheten än. Detta görs med enkla 

bokstäver och ljud som sätts samman vilka byggs på allt eftersom. Utifrån vad specialpedagog 

1, 2 och 3 sagt kan det tolkas att hjälpmedlen eleverna har är något som de framförallt 

använder som komplement i klassrummet men även till viss del i hemmet.  

 
De använder sina hjälpmedel i skolan och hemma men de använder inte hjälpmedlen hos 

mig alls om de inte ska lära sig något nytt. (Specialpedagog 1) 

6.1.3 Uppfattning om implementering av hjälpmedel 

När en lärare misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter kontaktas specialpedagogen 

som då gör en kartläggning. Alla tre specialpedagogerna använder sig av 

kartläggningsmetoden Logos. Efter att utredningen är gjord är det specialpedagogen som 

säger till ansvariga personer för hjälpmedel att det finns elever i behov av stöd. Hur lång tid 

det tar att få ett hjälpmedel skiftar. De hjälpmedlen som inte är tekniska kan sättas in väldigt 

fort men när det gäller de tekniska hjälpmedlen kan det ta allt från någon dag upp till ett år 

innan eleverna får sina hjälpmedel. Anledning till att det kan ta upp till ett år är att det finns 

ett begränsat antal av de tekniska hjälpmedlen och att eleverna då får stå i kö. 

Implementeringen ser olika ut på de olika skolorna. Specialpedagog 1 och 2 nämner datateket 

som en viktig del vid implementering av de tekniska hjälpmedlen då de bistår med personal 

som kommer ut till skolorna för att visa hur hjälpmedlen fungerar. Till skillnad från 

specialpedagog 1 och 2 berättar specialpedagog 3 att det är skolans speciallärare som står för 

implementeringen. Specialpedagogerna är alla eniga om att eleverna behöver mycket hjälp 

och stötting i början vid användandet av tekniska hjälpmedel.  

 
Eleverna behöver mycket hjälp med sina hjälpmedel i starten men då har vi ju centrala 

elevhälsan som har hand om datateket som kommer ut och hjälper oss. Det är datateket, jag 

eller föräldrarna som visar eleven hur hjälpmedlen fungerar. (Specialpedagog 1) 

 

Utifrån specialpedagogernas svar kan det ses som att de inte har så stor del vid 

implementeringen av hjälpmedel för elever. Detta kan tolkas som att ansvaret för 

implementeringen delegeras ut till andra.  

6.1.4 Hur användandet av hjälpmedlen fungerar enligt specialpedagogerna 

Frågorna kring hur specialpedagogerna upplever att användandet av hjälpmedel fungera berör 

både det allmänna användandet och hur de upplever att elever med läs- och skrivsvårigheter 

upplever det. Specialpedagogerna tycks vara eniga om att eleverna upplever det positivt med 

hjälpmedel. Det har endast nämnts något enstaka fall där det inte fungerat. Enligt 

specialpedagogerna upplevs elever i de flesta fall positiva samt att självförtroendet ökar. 

Specialpedagog 3 upplever att de yngre eleverna är positivare än de äldre eleverna då de äldre 

eleverna kan tycka att det är pinsamt att få hjälpmedel. Eleverna klarar tack vare hjälpmedlen 

av att lösa uppgifter som för dem tidigare känts som omöjliga. Eleverna kan med hjälp av de 

tekniska hjälpmedlen ta sig igenom en bok som tidigare varit en för tung uppgift.  Detta leder 

enligt specialpedagogerna till att många elever får större motivation till skolan. Vid de enstaka 

fall där elever inte trivs med sitt hjälpmedel kan det grunda sig i att de inte är i behov av 

hjälpmedel i den utsträckning som specialpedagogerna trodde eller att de upplever sig själva 
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som annorlunda. Specialpedagog 2 nämner att det är olika hur elever tar till sig hjälpmedlen 

och att det ibland kan vara skönt när hela klassen använder sig utav datorer eller Ipads.  

 
Det är väldigt olika hur elever upplever det med hjälpmedel. En del blir jätteglada och bryr 

sig inte ett dugg om att de har en dator [---]. (Specialpedagog 2) 

 

Vidare berättar specialpedagog 2 att de på skolan har ett nära sammarbete med 

förskoleklassen vilket specialpedagog 2 ser som positivt då de kan följa elever med läs- och 

skrivsvårigheter i deras utveckling och att hjälp sätts in tidigt. 

 
De jobbar med Bornholmsmetoden i förskoleklass och då tar vi över dem som inte når upp 

till gränsen med tjugo poäng. På våren har vi en uppföljning på åtta veckor med de eleverna 

[---]. (Specialpedagog 2)  
 

Specialpedagog 3 upplevs som positiv kring hanteringen av hjälpmedel till skillnad från de 

andra specialpedagogerna. Specialpedagog 1 och 2 har många önskemål hur hanteringen 

kring hjälpmedel skulle kunna utvecklas. De uttrycker att det tar lång tid att få hjälpmedlen 

samt att de inte har de optimala hjälpmedlen för att kunna hjälpa alla elever. Utifrån 

specialpedagogernas svar kan det tolkas som att Ipads är det optimala hjälpmedlet då 

specialpedagog 3, som är nöjd har tillgång till Ipads medan de andra två önskar att få det. 

Specialpedagogerna 1 och 2 har vid flera tillfällen ansökt om att få Ipads för de yngre barnen 

till skolan men fått avslag. De tror att det är kostnaderna som ligger till grund för besluten 

samt att kommunen använder sig av en annan lärmiljö som inte är kopplad till Apple. 

Specialpedagog 1 uttrycker önskan om att det på skolan ska finnas hjälpmedel tillgängligt 

utan att behöva ansöka om dem hos kommunen. Specialpedagogerna lyfter att de skulle vilja 

ha mer tid till att delta i klassrumsundervisningen för att kunna observera användandet av 

hjälpmedlen.  

6.2 Resultat av intervjuer med elever 

Eleverna som deltagit i intervjun är i åldrarna tio till tolv år och utspridda på tre olika skolor. 

De flesta eleverna med läs- och skrivsvårigheter har fått en egen dator eller Ipad. 

6.2.1 Elevernas hjälpmedel 

Under intervjuerna med eleverna nämns flera olika hjälpmedel men fokus hamnar på de 

tekniska hjälpmedlen. Alla sex eleverna som intervjuades använder datorer även om det 

endast är fyra av dem som fått egna anpassade datorer. Datorerna användas oftast dagligen i 

skolarbetet för samtliga elever. Flera av eleverna uttrycker att datorn används i alla 

skrivuppgifter förutom då de ska fylla i enstaka ord på papper. Datorerna används framförallt 

som hjälp vid läsning i form av uppläsningstjänster men även till att skriva med hjälp av olika 

rättstavningsprogram. Samtliga elever träffar någon person som stöttar dem i sina svårigheter 

vid regelbundna tillfällen. En del av eleverna nämner även andra saker som hjälper dem i 

form av läslinjal och memoryspel.  

 
Jag har en dator som jag fått här ifrån och så har jag en läslinjal [---]. (elev 1) 

 

Jag använder en dator. (elev 2) 

 

Jag använder en dator som jag har fått från skolan. (elev 3) 

 

Ibland och ibland inte så använder jag dator när jag skriver. Jag har inget eget hjälpmedel 

om jag inte får en datorn nu då. [---] datorn i klassrummet. (elev 4) 
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Jag lyssnar på ljud på datorn. [---] datorn jag får av min lärare hjälper ju mig med att 

läsa.(elev 5) 

 

Jag har en dator som hjälper mig. (elev 6) 

 

Även om inte alla elever har en enskild dator kan vi se att alla använder datorn som 

hjälpmedel. 

6.2.2 Användning av hjälpmedel 

Det finns en variation på vilket sätt samt hur ofta eleverna använder sig av hjälpmedel. Vid 

provskrivning får de ibland sitta enskilt för att i lugn och ro få den tid de behöver för att 

slutföra uppgifterna. Efter intervjuerna med eleverna visar det sig att hälften av eleverna 

använder sig utav hjälpmedel både i skolan och hemma. Talsyntes uppfattas som en vanlig 

hjälp via datorn där eleverna får lyssna på en text samtidigt som de följer med och läser 

texten. Olika stavningsprogram används av samtliga elever under skrivuppgifter där eleverna 

lyfter fördelen med att datorn rättar ord som blir fel. Nedan följer två citat där elever berättar 

om hur de använder hjälpmedel.  

 
Datorn hjälper mig med att skriva och läsa [---]. Jag använder datorn både hemma och i 

skolan. Jag använder datorn i grupprummet och klassrummet och alla möjliga ställen. Jag 

använder den mest till att skriva och läsa. När jag läser menar jag att jag får lyssna. Jag 

använder hjälpmedlet nästan varje dag [---]. (elev 2) 

 

Datorn hjälper mig när jag skriver för då rättar den och ger tips på rätt ord. Jag använder 

även datorn och den läser texter för mig men inte så ofta. Använder den mest till att skriva. 

Jag använder datorn här i skolan men tar med den hem ibland för att ha den när jag gör 

läxor. [---]jag använder den inte riktigt varje dag. (elev 3) 

 

Elev 1 lyfter att läsniljalen ofta används och att den är bra då den gör så att elev 1 framförallt 

kan läsa en liten text utan att tappa bort sig i raderna. Elev 1 lyfter även att hjälpmedlen 

används både i skolan och hemma för läsning och skrivning. Elev 2, 3, 4 och 5 berättar även 

att de får hjälp då de vid olika tillfällen träffar specialläraren på respektive skola. Det varierar 

hur ofta eleverna träffar sina speciallärare, det är allt ifrån varje dag till flera eller någon gång 

i veckan. De ovan nämnda fyra elever har läsning som gemensam uppgift då de är hos 

specialläraren. Eleverna arbetar alltid enskilt med specialläraren och det är framförallt 

högläsning som de arbetar med men även memoryspel för att få ordbilder.   
 

6.2.3  Implementering av hjälpmedel 

Elevernas uppfattningar kring implementeringen skiljer sig åt. De elever som minns hur det 

gick till när de fick sitt hjälpmedel berättar att det var klassläraren, föräldrarna eller syskon 

som har lärt dem och visat hur de olika hjälpmedlen ska användas. Elev 3 berättar att 

specialpedagogen och specialläraren visade vilka program som fanns och skulle användas till 

datorn. Det var sedan föräldrarna som gick på möten för att kunna hjälpa elev 3 med hur 

program och appar skulle användas.  

 

Utifrån elevernas svar visar det sig att det ser olika ut angående implementering i 

skolan.  

6.2.4 Hur eleverna upplever användandet av hjälpmedel 

Utifrån elevernas svar om hur hjälpmedlen används ligger det mest fokus på hur det känns att 

använda hjälpmedlen. Alla eleverna pratar positivt om de tekniska hjälpmedlen. De upplever 

det bara positivt och att det har hjälpt dem mycket i utvecklingen när det gäller att läsa och 
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skriva. De eleverna som inte har någon egen anpassad dator eller Ipad uttrycker önskan om att 

få det. Eleverna upplever att användandet av hjälpmedel hjälper dem att klara av uppgifter 

som de tidigare inte gjort. Hjälpmedlen hjälper inte eleverna enbart med att skriva och läsa 

utan även med talet. Elever uttrycker att det är stor skillnad från att inte ha något hjälpmedel 

till att få det. Alla de tekniska hjälpmedel fungerar bra men elev 3 som använder datorn som 

hjälp har en önskan om att få en Ipad då den är mindre och smidigare att ta med sig. När det 

gäller hjälp från specialpedagog eller speciallärare säger eleverna att det känns både bra och 

dåligt. En del av eleverna upplever det långtråkigt och jobbigt att gå iväg från klassen.  

 
Ibland känns det dåligt och ibland känns det bra att gå iväg med henne (specialläraren). Det 

är roligt att spela memory.(elev 4)  

 
Det känns bra att gå iväg och sitta i grupprummet. [---] känns sådär att vara hos 

specialläraren. [---] undrar de (klasskamraterna) vad jag gör och så. Det är jobbigt när de 

frågar. För vissa killar skrattar och så. (elev 5)  

 

Alla elever känner att deras utveckling har gått framåt sedan de fick hjälpmedel och att de nu 

har lättare att följa med de andra eleverna i klassen och göra samma uppgifter som dem. 
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7 DISKUSSION  
Här nedan följer resultatdiskussion, metoddiskussion och didaktiska konsekvenser. I 

resultatdiskussionen kommer tidigare forskning sättas samman med studiens resultat och 

teoretiska ram. I metoddiskussionen kommer den kvalitativa metoden diskuteras i förhållande 

till studiens syfte. Under didaktiska konsekvenser lyfter vi hur vi som lärare kan arbeta med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter med stöd av studiens resultat.   

7.1 RESULTATDISKUSSION 

Enligt Høien och Lundberg (2013) är det viktigt att elever som är i behov av hjälp och 

stöttning får det i en tidig ålder. Forskning visar att äldre barn behöver mer tid för att nå 

samma positiva inlärningseffekt än vad yngre barn behöver. Detta ser vi tas på allvar på 

skolan där specialpedagog 2 arbetar där ett samarbete mellan skolan och förskoleklass 

förekommer. En annan positiv effekt av att sätta in hjälpmedel i tidig ålder lyfts av 

specialpedagog 3 då det uttrycks att äldre elever kan tycka att det är pinsamt att få hjälpmedel. 

Vi håller med specialpedagogerna om att hjälpmedel ska sättas in tidigt då vi tror att det kan 

bidra med att hjälpmedlen på så vis blir en naturlig del i skolarbetet. Flera av eleverna i 

studien uttrycker att de utvecklats mycket sedan de fått tillgång till hjälpmedel. Vi tror att 

detta kan leda till att eleverna känner ett ökat självförtroende då de får lyckas med samma 

uppgifter som den övriga klassen har. Specialpedagog 1 upplever att elevers självförtroende 

ökar samt att elever med läs- och skrivsvårigheter kommer in mer i elevgruppen då de arbetar 

med samma uppgifter trots sina svårigheter.  

 

Myrberg (2007) lyfter Olsson och Wises studie från 1992 där två olika grupper jämförs. Den 

ena gruppen har fått datorer som hjälpmedel vilket bidrar till att de får en bättre fonologisk 

medvetenhet. Även Nielsen (2011) och Høien & Lundberg (2013) lyfter datorn som ett bra 

komplement vid läs- och skrivsvårigheter. Via datorn kan elever få hjälp med både läsning i 

form av talsyntes och skrivning i form av ordbehandlingsprogram. Flera av eleverna i den här 

studien nämner att det har stor hjälp av just dessa delar på datorn. De flesta av eleverna 

använder datorn dagligen både hemma och i skolan. Specialpedagogerna nämner att de 

tekniska hjälpmedlen utvecklas intensivt och det är svårt att hålla sig uppdaterad. Vi har 

förstått att det kommer mycket appar och program men ställer oss frågande till utvecklingen 

av andra hjälpmedel. Vi tror att detta kan grunda sig i dagens samhälle där IT i form av 

tillexempel datorer och mobiltelefoner är en stor del av vår vardag. I dag är allt mer eller 

mindre är beroende av teknik och IT och därför tror vi att teknik och IT får stor plats i 

undervisningen. Specialpedagogerna menar att de tekniska hjälpmedlen är en viktig del i 

undervisningen men de får inte ta överhand då elever även behöver träna sin handstil. Detta 

styrks av Høien och Lundberg (2013) som skriver att datorn inte får ta överhanden i 

undervisningen utan att den ska vara ett komplement till andra hjälpmedel. Denna uppfattning 

krockar med vad eleverna säger då vi tolkar det som att eleverna använder datorn vid alla 

skrivuppgifter. Vi ställer oss lite frågande till hur användandet av dator faktiskt ser ut 

eftersom specialpedagogerna talar om begränsad användning av tekniska hjälpmedel 

samtidigt som det framkommer av elever att de använder datorn i väldigt stor utsträckning. 

Utifrån dessa olika beskrivningar tolkar vi det som att lärarna inte fått information om 

begränsning av specialpedagogerna. Det skulle också kunna vara så att lärarna upplever 

tidsbrist eller att det för dem är bekvämt att låta elever med svårigheter använda datorn. 

Eleverna blir mer självgående med datorns hjälp vilket kan leda till att lärarna kan fokusera 

mer på resten av klassen. Med hjälp av de tekniska hjälpmedlen kan elever med svårigheter 

sitta kvar i klassrummet i stället för att gå ut i grupprum. Eleverna poängterar att det ibland 
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kan vara skönt att gå ut från klassrummet men när det blir ett återkommande mönster upplevs 

det som jobbigt.  

  

Självförtroendet är något som kommer upp vid flera tillfällen i intervjuerna. Saker som bidrar 

till ökat självförtroende kallar Nielsen (2013) för psykiska hjälpmedel. Han skriver vidare att 

en sak som kan bidra till ökat självförtroende är att eleverna har tillgång till böcker som de 

själva känner att de lyckas med. Høien och Lundberg (2013) skriver om att läraren har i 

uppgift att tillgodose eleverna med texter som är meningsfulla och intressanta. I två av 

skolorna kan vi se att detta beaktas genom att eleverna får tillgång till Legimus via 

biblioteket. Legimus är ett program där det finns massor av böcker som inläst material som 

eleverna får tillgång till. 

 

Flera av eleverna använder sig av talsyntes där de lyssnar på material i stället för att läsa. Vi 

tror att det leder till att eleverna inte halkar efter de andra i klassen utan det tar ungefär lika 

lång tid som för de andra eleverna att läsa en bok. Nielsen (2011) skriver om att elever med 

svårigheter kan behöva längre tid på sig vid olika uppgifter samt att det är viktigt att de får 

avsluta sina uppgifter utan att bli störda. Detta är något som vi ser tas på allvar utav vissa 

specialpedagoger då extra tid ges till eleverna. 

 

Wolff (2013) nämner intensivarbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Han menar 

att det i början ska sättas in ett intensivt arbete kring dessa barn för att de ska få en bra grund 

att stå på. Detta är något som alla tre specialpedagogerna lyfter att de gör i form av Bravkod. 

Det låter bra att Bravkod ger goda resultat men vi ställer oss lite frågande till om det räcker att 

arbeta med detta 2*20 minuter. Specialpedagog 1 nämner att hon använt sig mycket av 

Bravkod men att det inte är något nytt. Hon säger att det är samma arbetssätt som hon 

använde sig av på 70-talet. Det börjar med att ljuda bokstäver som sedan sätts ihop till två 

bokstäver och så vidare. Detta arbetssätt är något som Wolff (2013) lyfter. Han menar att en 

viktig del för att underlätta svårigheter vid läsning är att koppla samman fonem och grafem. 

En elev nämner ett annat sätt för att lära sig ord och det är att spela memory vilket även Høien 

och Lundberg (2013) nämner som en bra metod. 

 

Att ha en närvarande lärare kan vara avgörande för elever med läs- och skrivsvårigheter. Både 

Nielsen (2011) och Høien och Lundberg (2013) nämner att det är viktigt. I våra intervjuer har 

vi genom elever och specialpedagoger förstått att det är så även i praktiken. Alla 

specialpedagogerna nämner att det är klassläraren som tar upp problematiken kring en elev 

och att de tycker att hjälp behöver sättas in. Det tolkar vi som att lärarna är viktiga för att 

eleverna ska få den hjälp de behöver.  
 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet nästa utvecklingszon vilket innebär 

en ständig strävan att fortsätta utvecklas. För att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

kunna ta sig vidare är det viktig att de får hjälp och att det sätts in i ett tidigt stadie. Det är 

också viktigt att eleverna med svårigheter får extra mycket stöttning i början för att sedan gå 

vidare till nästa utvecklingszon.  
 

Avslutningsvis kan vi säga att de tekniska hjälpmedlen är viktigt och en stor del för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedlen tillsammans med en närvarande lärare bidrar med 

vägledning och stöttning i elevernas fortsatta utveckling. Detta kopplas samman med det 

sociokulturella perspektivet där scaffolding är en viktig del för att eleverna ska kunna fortsätta 

att utvecklas. Det är dock sorgligt att alla inte får hjälp direkt när de behöver det utan att det är 

väntetid för att få hjälpmedel. Vi upplever även att skolan lägger över ansvaret på föräldrarna 

för att eleverna ska lära sig att hantera de tekniska hjälpmedlen. Då de tekniska hjälpmedlen 
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har legat som fokus i större delen av resultatet ställer vi oss lite frågande till om vi kunde gjort 

eller uttryckt oss på ett annorlunda sätt för att få en bredare syn kring hjälpmedel. Efter 

genomförd studie upplever vi att vi skulle varit tydligare till specialpedagogerna att 

undersökningen gällde elever i årskurs 4-6 då mycket fokus hamnade på de yngre eleverna. 

Vår hypotes stämmer överens med resultatet som visar att hjälpmedel är extremt viktigt för att 

elever med läs- och skrivsvårigheter ska vara motiverade och lyckas med att nå 

kunskapsmålen i skolan.  

7.2  METODDISKUSSION 

Det sociokulturella perspektivet har genomsyrat hela studien och varit grunden för detta 

undersökningsområde. Vi lär oss samt får nya erfarenheter i samspel med andra samt att vi 

med hjälp av den semistrukturerade intervjun kan förstå och agera utifrån informanternas 

svar. Utan det sociokulturella perspektivet hade denna studie inte gått att genomföra på 

samma sätt som den nu gjorts. Studien bygger på en kvalitativ metod där semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med specialpedagoger och elever. De två semistrukturerade 

intervjumallarna gjordes olika för att de skulle passa mottagarna som var både elever och 

specialpedagoger. Frågorna såg inte likadana ut för att informanterna har olika erfarenheter 

kring hjälpmedel, specialpedagogerna delegerar ut dem och eleverna använder dem. 

Intervjumallarna består av grundfrågor och eventuella följdfrågor som kan ställas beroende på 

vad informanten svarar (Kihlström 2007, s. 49). Friheten i den semistrukturerade intervjun är 

att det är tillåtet att ställa andra följdfrågor som inte står med i intervjumallen (Bryman 2011, 

s. 415). Detta kan bidra med att intervjuerna inte ser exakt likadana ut då informanterna inte 

svarar lika på frågorna. Vi upplevde att det var en fördel att genomföra pilotstudier innan 

genomförande av intervjuer. Detta för att det gav oss erfarenheter och vi märkte vilka frågor 

som inte var tillräckligt tydliga. Vi kunde genom detta formulera om och göra intervjumallen 

bättre. Vi upplevde att intervjuerna blev personliga då vi kunde ställa spontana följdfrågor till 

informanterna. Det uppfattades även som att informanterna kände sig lyssnade på då vi 

genom den hela semistrukturerade intervjun kunde vara engagerade. Under intervjuerna 

undvek vi att ställa ja- och nej-frågor vilket gav oss mer utvecklade svar. En fördel med att 

genomföra en intervjustudie är att forskaren kan omformulera sig och förklara om 

missförstånd skulle uppstå. Informanten kan även resonera och svara mer fritt i en intervju än 

i en kvantitativ studie i form av en enkät. En nackdel men att använda sig av den kvalitativa 

metoden i form av semistrukturerad intervju är att det tog lång tid att genomföra intervjuerna 

eftersom informanterna fick tala fritt samt att det tog lång tid att transkribera dem för att sedan 

hitta kodord och teman. För att vi skulle kunna gå tillbaka och lyssna igen spelades varje 

intervju in med hjälp av en diktafon. Vi är glada över att detta gjordes då det annars hade varit 

svårt att komma ihåg all information som informanterna delade med sig.  

 

Hade vi gjort en kvantitativ studie hade vi nått ut till fler informanter då datainsamlingen hade 

varit mindre tidskrävande men då hade de personliga mötena med informanterna inte blivit 

av. Enkätundersökningar är på så vis bra, att de når ut till många, men de är inte helt riskfria. I 

en enkätundersökning blir det svårt för forskaren att förtydliga frågor om forskaren inte vet 

om informanten förstått frågorna på rätt sätt. En nackdel kan vara att forskare blir låsta och 

inte kan omformulera frågorna. Vår studies intervjufrågor är inspirerade av befintliga 

intervjufrågor. Fördelen med att använda redan befintliga frågor är att de fungerar som 

inspiration för oss då vi omarbetade frågorna för att de skulle stämma överens med vår studies 

syfte och frågeställningar.  

 

I vår studie fungerade den semistrukturerade intervjuformen bra då vi som forskare fick frihet 

att ställa följdfrågor beroende på svar i de olika intervjusituationerna. Genom detta blev 
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intervjuerna mer personliga och informanternas egna tankar synliggjordes. De öppna frågorna 

gav oss vid vissa tillfällen oväntade svar vilket i sin tur ledde till att vi fick ny förståelse och 

nya perspektiv.  Studien hade kunnat genomföras med strukturerade intervjuer där 

intervjufrågorna följt en viss ordning men då hade det varit svårare att få informanternas 

personliga åsikter. Något som upptäcktes under intervjuernas gång var att det var svårt att inte 

ställa ledande följdfrågor. De ledande frågorna uppkom som följdfrågor då vi trodde oss veta 

vad informanten skulle svara. Vi lyckades dock omformulera oss igen så att det blev en öppen 

fråga till informanten. Det har stundtals varit svårt att förhålla sig neutral och inte säga emot 

eller hålla med informanterna i sina svar. Det är dock viktigt att forskare förhåller sig neutralt 

för det är informanternas upplevelser som är meningsfulla, inte forskarnas tyckande. Vi 

upplever det som att den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer var det som 

var bäst lämpat till vår studies syfte. Vi fick genom den semistrukturerade intervjun 

välutvecklade svar med information till våra frågor. Förutom den välutvecklade informationen 

fick vi trevliga och personliga stunder tillsammans med våra informanter.  

7.3 DIDAKTISKA KONSEKVENSER  

Inkludering är något som det talats en hel del om under de senaste åren. Att alla elever ska 

kunna känna tillhörighet och delaktighet i en klass är något som är väldigt viktigt. För att detta 

ska kunna förvekligas är det av allra största vikt att lärare anpassar undervisningen till varje 

individ och tar hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Som lärare kan det vara fördelaktigt 

att undervisa på olika sätt. Att använda sig av människans olika sinnen i undervisningen tror 

vi kan vara till vinst i undervisningen. Människor lär sig på olika sätt, att bara läsa eller bara 

arbeta praktiskt kan då leda till att vissa elever lär sig väldigt mycket medan andra inte förstår 

något. Genom att ge möjligheter till att välja inlärningssätt kan eleverna känna sig duktiga och 

delaktiga. Vi tror detta är något som alla lärare måste ha med sig då ingen elevgrupp är den 

andra lik. I dagens samhälle finns det med största sannorlikhet någon i varje klass som har 

någon form av funktionsnedsättning som läraren måste ta hänsyn till. I media får vi höra att 

lärarna inte har tid och resurser för att göra det som de vill. Detta är något som kan diskuteras 

i en evighet men för att göra det så bra som möjligt får lärare inte vara rädda för att be och 

använda den hjälp som finns. När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt 

med ett nära samarbete med specialpedagoger. Specialpedagogerna är de som gör 

utredningarna och kan hjälpa till med hjälpmedel. De vanligaste förkommande hjälpmedlen är 

de tekniska hjälpmedlen, datorer och Ipads med tillhörande program och appar. Att använda 

datorer och Ipads i klassrummet är något som blir allt vanligare. I dag är det flera skolor som 

använder sig av en till en när det gäller datorer och Ipads. Detta leder till att det inte blir 

utpekande för elever som använder det som ett hjälpmedel för sin funktionsnedsättning. Som 

lärare ser vi det som en fördel om eleverna på vår kommande arbetsplats har en till en med 

datorer eller Ipads. Finns inte möjligheten till det tycker vi att det ska finnas 

klassuppsättningar som kan bokas. Med tanke på att det i lärarutbildningen ges mycket förslag 

på hur lärare kan arbeta med IKT i undervisningen är det också viktigt att det är förankrat med 

verkligheten. Som det är i dag kan inte alla lärarstudenter testa dessa arbetssätt då alla skolor 

inte kommit lika långt i utvecklingen kring IKT. Vi kan ställa oss lite frågande till varför det 

läggs så stor del på vissa specifika appar och program som bara går att använda på vissa 

datorer och Ipads och inte på program som går att använda på alla olika datorer och Ipads. Vi 

vet att de tekniska hjälpmedlen är till stor hjälp för elever framför allt de elever som har läs- 

och skrivsvårigheter kanske borde det då vara en rättighet att alla skolor har minst två 

klassuppsättningar för att läraren ska kunna använda sig av IKT i undervisningen vilket i sin 

tur leder till att elever med hjälpmedel inte känner sig så utpekade.  
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I läraryrket är det viktigt att skapa ett öppet och acceptabelt klassrumsklimat. Ingen elev ska 

behöva känna sig annorlunda eller till besvär. Genom att anpassa undervisningen efter elevers 

behov hjälper läraren eleverna att känna meningsfullhet. Under syftet för ämnet svenska står 

det att alla elever ska ges förutsättningar för att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Genom att 

eleverna ges dessa förutsättningar ökar tilltron till deras egen förmåga (Skolverket 2011, s. 

223). 
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Tack 
Vi vill börja med att tacka vår hjälpsamma och stöttande handledare Carin Falkner för ett 

givande sammarbete, utan dig hade detta känts omöjligt. Tack för att du lyft, lugnat och 

peppat oss när varit nära på att bryta ihop. Vi vill även tacka Ann Ludvigsson och våra 

klasskamrater som suttit med och gett feedback på våra handledningstillfällen.  

 

Ett stort tack till alla positiva och entusiastiska specialpedagoger och elever som med kort 

varsel kunde ställa upp och delta i våra intervjuer. Utan er hade studien inte gått att 

genomföra. Vi vill även tacka specialpedagogen och eleven som deltog i vår pilotstudie.  

 

Ett sista tack går till våra familjer och vänner som stundtals fått stå ut med hysteriska 

sammanbrott under denna period.  
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Vygotsky, Lev Semenovič (1978). Mind in society: the development of higher psychological 

processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P. 

 

Wolff, Ulrika (2013) Övning ger färdighet. I Björkman, Jenny & Fjæstad, Björn (red.). 

Läsning. Göteborg: Makadam 

  

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Las--och-skrivsvarigheter--dyslexi/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Las--och-skrivsvarigheter--dyslexi/


 

- 27 - 

 

 

9 BILAGA 1:  

9.1 MISSIVBREV TILL VÅRDNADSHAVARE 

 

Hej! 

 
Vi heter Emma Dahl och Ramona Isaksson och är lärarstudenter på Högskolan i Borås. Vi 

läser nu näst sista terminen på Grundlärarprogrammet åk 4-6 och är i full gång med vårt 

examensarbete. Vårt examensarbete fokuserar på elever med läs- och skrivsvårigheter och vad 

de får för hjälp i svenskundervisningen. 
 

Syftet med vår studie är att få svar på vilken typ av hjälp som finns samt hur den används i 

undervisningen. För att få svar på våra frågor kring detta kommer vi intervjua elever i åk 4-6 

samt specialpedagoger på skolan. Specialpedagogen har hjälpt oss att hitta elever som är i 

behov av särskilt stöd för att vi ska få den information vi behöver för studien. Vi anser att det 

är viktigt att få höra elevers uppfattning om hjälpmedel. 

 

Studien kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Inga personuppgifter kommer att 

spridas och deltagarnas namn, skola och kommun kommer att ersättas med kodord i det 

färdiga examensarbetet. Informationen vi får kommer att spelas in, men förstörs efter 

genomförd studie då informationen endast kommer att användas i forskningssyfte. 

  

Då eleverna är under 18 år krävs vårdnadshavares medgivande, dock ska medgivandet ske i 

samtycke med ert barn. Om vi får intervjua ert barn ber vi er att fylla i bifogad 

samtyckesblankett. Blanketten lämnas sedan till klassföreståndaren. 

 

Är det något ni undrar över är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Dahl  s122105@student.hb.se  

Ramona Isaksson s123934@student.hb.se 

Handledare: Carin Falkner carin.falkner@hb.se    
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10 BILAGA 2:  

10.1 MEDGIVANDEBLANKETT  

 
Högskolan i Borås 2015.08.17  

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

Sektionen för förskollärarutbildning  

Sektionen för lärarutbildning  

Telefon 033 – 435 40 00 (växel)  

 

Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter utförda av 

lärarstuderande vid Högskolan i Borås  

 

Studerande från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) vid den förskola/skola där du har ditt/dina barn. Som ett led i de lärarstuderandes 

yrkeskompetens ingår att utföra observationer av verksamheten och att intervjua både barn 

och vuxna. Observationerna och intervjuerna ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial 

som vi arbetar med under utbildningen och inget som kommer att användas i den ordinarie 

verksamheten.  

 

Uppgifter om såväl barn/elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om 

konfidentialitet och sekretess. Varken barn, elever eller lärares namn eller namn på 

förskola/skola kommer att framgå i några rapporter eller sammanställningar.  

 

Observationerna genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och barnen blir alltid 

informerade om att observationer genomförs. När det gäller enskilda intervjuer får alla 

barn/elever information om att deltagandet är frivilligt, vid förfrågan kan de välja att delta 

eller inte. De får även information om att de alltid har möjlighet att avbryta intervjun om de så 

önskar.  

 

Barnen/eleverna kan även få en förfrågan om att besvara enkäter. Även i dessa fall ges 

ovanstående information.  

 

Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer.  

 

Blankett för föräldramedgivande medföljer denna information. Ta ställning och skriv under 

blanketten och lämna den till ditt barns lärare att förvara på förskolan/skolan. Du kan när som 

helst ändra ditt ställningstagande. Ta gärna kontakt med student och/eller barnens/elevens 

lärare om du har några frågor som rör uppgiften. 
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Högskolan i Borås 2015.08.17  

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

Sektionen för förskollärarutbildning  

Sektionen för lärarutbildning  

Telefon 033 – 435 40 00 (växel)  

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE  

 

 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn; 

  

 NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn;  

blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter.  

 

 

....................................................................................................................................................... 

Barnets namn  

 

 

....................................................................................................................................................... 

Datum  

 

 

.........................................................................................Tel: .....................................................  

 

 

.........................................................................................Tel: .....................................................  

Målsmans/Vårdnadshavares underskrift 
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11 BILAGA 3:  

11.1 INTERVJUMALL ELEV 

Inledande frågor  
Kan du berätta lite kort om dig själv? 

Berätta vad du tycker om läsning. (Vad går bra och vad är svårt.)  

Berätta vad du tycker om skrivning. (Vad går bra och vad är svårt.) 

(Beskriv begreppet hjälpmedel för eleven.)  

 

Aktuella hjälpmedel  
Berätta vad du använder för hjälpmedel. 

Kan du beskriva hur hjälpmedlet hjälper dig? 

 

Arbetsplats och syftet med hjälpmedel  
Var använder du hjälpmedlen?  

 

Förslag på följdfrågor: 

 

 Vad jobbar du med, när du använder hjälpmedlen?  

 Beskriv hur det går till när du använder hjälpmedlen (arbetsgång). 

 Hur ofta använder du hjälpmedlen i klassrummet?  

 Beskriv hur du känner dig då.  

 Får du hjälp om det krånglar? 
 

Specialpedagog/ speciallärare 
Träffar du specialpedagogen/specialläraren någon gång? 

 

Förslag på följdfrågor vid ja-svar: 

 

 Vad jobbar du med då?  

 Beskriv hur arbetsgången ser ut. 

 Hur ofta går du till specialpedagogen?  

 Jobbar du själv eller med andra elever hos specialpedagogen?  

 Beskriv hur du känner dig då.  

 

Elevens upplevelser 
Beskriv hur det känns att använda hjälpmedlen. Vad är det som gör att det känns bra/dåligt? 

(Motivation? Självförtroende?) 
Känner du att du lär dig mer, när du använder något av hjälpmedlen? (Beskriv vilka 

kunskaper det handlar om). 

Använder någon mer i klassen hjälpmedel?  

 

Förslag på följdfrågor: 

 

 Vad för hjälpmedel använder klasskompisen/klasskompisarna? 

 Beskriv hur det känns.  
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Använder hela klassen hjälpmedel t.ex. datorer någon gång? I så fall var och till vad?  

 

Förslag på följdfrågor vid ja-svar: 

 

 Beskriv hur det känns.  

 

Arbetsgång vid implementering  
Hur gammal var du, när du fick hjälpmedel för första gången? 

Hur gick det till när det bestämdes att du skulle få börja använda hjälpmedel?  

Vem/vilka föreslog att du skulle få använda hjälpmedel?  

Fick du vara med och bestämma vilka hjälpmedel du skulle få?  

 

Förslag på följdfrågor vid nej-svar: 

 

 Vilken/vilka bestämde?  

 Hur skulle du vilja att det gick till?  

 

Beskriv hur det gick till när du fick lära dig att använda olika hjälpmedel. 

 

 Förslag på följdfrågor:  

 Vem/vilka visade dig?  

 Hur många gånger/dagar träffades ni?  

 Vart var ni då? 

 

Uppföljning  
Är det någon som kollar med dig hur det fungerar att använda de olika hjälpmedlen?  

 

Förslag på följdfrågor vid ja-svar:  

 

 Vem gör det?  

 Vad pratar ni om då?  

 Hur ofta händer det?  

 

Önskemål kring hjälpmedel 
Om du fick önska, hur skulle du vilja ha det, när du använder olika hjälpmedel? (Stöd, 

arbetsplats, enskilt/i grupp) 
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12 BILAGA 4: 

12.1  INTERVJUMALL MED SPECIALPEDAGOG 

Inledande frågor  
Hur länge har du jobbat som specialpedagog?  

Har du i din yrkesroll något specialområde, som du är extra intresserad av?  

Hur skulle du beskriva dina kunskaper kring olika hjälpmedel? 

(Klargör begreppet hjälpmedel.)  

 

Aktuella hjälpmedel  
Beskriv vilka hjälpmedel ni har tillgång till i skolan? 

 

Arbetsplats och syftet med hjälpmedel  
Var använder elever med läs- och skrivsvårigheter olika hjälpmedel?  

 

Förslag på följdfrågor:  

 

 Vilka hjälpmedel använder eleverna där?  

 I vilket syfte används hjälpmedlen då?  

 Beskriv hur det går till, när de använder hjälpmedel.  

 

Arbetar du någon gång med elever utanför klassrummet? 

 

Förslag på följdfrågor om det sker: 

 

 Vilket är syftet då?  

 Jobbar eleven enskilt eller i grupp hos dig?  

 Vilka hjälpmedel använder eleverna hos dig?  

 I vilket syfte används hjälpmedlen då?  

 Beskriv hur det går till, när de använder hjälpmedlen.  

 

Hur är fördelningen mellan att använda hjälpmedel i klassrummet respektive hos dig?  

 

Förslag på följdfrågor: 

 

 Vad uppfattar du att det beror på? 
 

Elevens upplevelser  
Beskriv hur du uppfattar att eleverna upplever användningen av hjälpmedel. (Vad är det som 

gör att det kan kännas bra/dåligt? Motivation? Självförtroende? )  

Upplever du att elevernas lärande påverkas, när de använder hjälpmedel? (Beskriv i så fall hur 

och vilka kunskaper det handlar om)  

 

Använder klasserna hjälpmedel t.ex. datorer någon gång i klassrummet?  

 

Förslag på följdfrågor vid ja-svar:  

 

 Vilka hjälpmedel använder eleverna då?  
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 I vilket syfte används hjälpmedlen då?  

 Hur uppfattar du att eleverna som kontinuerligt använder hjälpmedlen 

upplever det?  

Förslag på följdfrågor vid nej-svar: 

 

 Vad beror det på, tror du, att inte alla elever har möjlighet att använda 

hjälpmedel t.ex. datorer?  

 

Stöd vid användning av hjälpmedel  
Beskriv vad du uppfattar att eleverna kan behöva hjälp med. (Program, teknisk utrustning)  
Vem hjälper dessa elever och i vilka sammanhang ges hjälpen?  

Beskriv hur du upplever hanteringen av hjälpmedel? (Kompetens, möjlighet till förkovring, 

tid att sätta sig in i tekniken)  

Beskriv hur stödet kring tekniken ser ut för dig och lärarna. (Utbildning, IT-support ) 

 

Arbetsgång vid implementering  
Vilka är kriterierna för att en elev ska få tillgång till hjälpmedel? (Förmågor, kartläggning, 

ålder)  

Vem/vilka är det som tar initiativ till att en elev ska få tillgång till hjälpmedel?  

Får eleven vara delaktig i valet av hjälpmedel?  

Vem/vilka bestämmer vilka hjälpmedel eleven ska få tillgång till?  

Beskriv hur det går till, när en elev ska börja använda hjälpmedel? (Vem/vilka introducerar 

och instruerar? Hur ser tidsramen ut? I vilket sammanhang sker introduktionen?) 

 

Uppföljning  
På vilket sätt följs elevernas användning av hjälpmedel upp? (Av vem? Hur ofta? I vilket 

syfte? Ändrade behov?) 
 

Önskemål kring hjälpmedel  
Upplever du att de elever som är i behov av hjälpmedel får tillgång till dessa i tillräcklig 

utsträckning? (Utveckla svaret)  

Finns det några fler hjälpmedel, som du skulle vilja att eleverna har tillgång till? (I så fall 

vilka?)  

 

Förslag på följdfrågor vid ja-svar: 

 

 Vad beror det på, tror du, att ni inte har tillgång till dessa?  

 

Om du fick önska, hur skulle du vilja arrangera elevernas användning av hjälpmedel? (Stöd, 

arbetsplats, enskilt/i grupp) 
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