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Mot bakgrund av tidigare forskning från bland annat Svärdemo Åberg (2003) och Alatalo 
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  Förord 

Arbetet kring pedagogernas samarbete gällande hjälpverktyg, undervisning och 

uppföljning har varit både lärorikt och användbart i min yrkesroll. Arbetet har även 

varit krävande då jag på egen hand har fått genomföra intervjuer och söka 

information, lagar, styrdokument och tidigare forskning för att sätta in min 

undersökning i ett större sammanhang.  Jag vill därför tacka min handledare på 

Högskolan Kristianstad, Jonas Asklund, för din vägledning, engagemang och 

tålmodighet. Utan dig hade denna studie inte varit möjligt.  Jag vill även tacka min 

chef och mina arbetskamrater som gjort det möjligt för mig att genomföra denna 

studie och som stöttat mig genom hela processen. Slutligen vill jag även tacka min 

familj. Er tro på mig är ovärderlig. 
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1.iInledning, syfte och frågeställning 

Då jag påbörjade mina studier på Lärarhögskolan strävade jag efter att kunna få ta del 

av information om hur lärare kan underlätta för elever med olika svårigheter i skolan. I 

takt med att åren gått har mitt intresse förstärkts för elever med läs-och 

skrivsvårigheter/dyslexi. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen fritidshemmet 

Lgr11 (Skolverket, 2019) framgår det i avsnittet om skolans ”värdegrund och uppdrag” 

att skolan ska "främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära" 

(Skolverket, 2019, s.7.) Vidare nämns under rubriken förståelse och medmänsklighet i 

läroplanen att "omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten" (Skolverket, 2019, s.7.)   

 

Jag har under två år arbetat som klasslärare och mött elever med olika sorters läs- och 

skrivproblematik. Då jag fått vetskap om att en elev har stora svårighet att exempelvis 

skriva eller läsa en text, har specialpedagogen hjälpt mig att fundera kring min 

undervisning och hur jag kan anpassa den och pröva nya metoder. Vikten av att kunna 

ha någon att rådfråga om tips är ovärderlig. Problematiken har dock inte varit 

samarbetet med specialpedagogen kring eleverna utan har rört frågan om hjälpverktyg. 

På skolan jag arbetat fanns det i viss utsträckning hjälpverktyg i form av iPads att tillgå. 

Jag och specialpedagogen diskuterade exempelvis gemensamt kring stödinsats i 

undervisningen i form av hjälpverktyget iPad. Problemet var sedan att jag inte visste hur 

och när iPaden skulle användas. En del appar och program är enkla att använda och kan 

finnas länkade i olika läroböcker. Vid flera tillfällen krävdes dock en förförståelse från 

min sida för en app eller ett program innan jag kunde instruera eleven till att använda 

det. Jag behövde skapa inlogg och läsa in mig på olika instruktioner vilket innebar ett 

tidskrävande extraarbete.  Främst handlade problemet med iPaden om att jag inte fick 

kunskap om varför eleven skulle använda iPaden, appen eller programmet dvs. vad ska 

eleven lära sig genom hjälpverktyget?  

 

Specialpedagogen hade en bredare kunskap om iPaden och deras appar och program 

men hade också ett tidspressat schema som innebar att det inte fanns tid för en noggrann 

förklaring av användningsområden. Specialpedagogen träffade eleven vid något tillfälle 

i veckan och kunde arbeta utifrån elevens behov. Denna tid var dock även begränsad 
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eftersom specialpedagogen hade många elever i behov av stöttning i undervisningen. 

Istället skulle eleven under lektionstid arbeta på iPaden och fick använda sig av 

uppläsningstjänst det vill säga lyssna på en text istället för att läsa själv eller skriva 

mening på iPad som läste upp ord efter ord. Ibland fungerade arbetssättet i den ordinarie 

undervisningen och ibland var det inte tillfredsställande för eleven att sitta ”utpekad” 

med en Ipad. Barn säger oftast vad de tycker och tänker och menade att det var 

”orättvist” att en annan elev fick skriva på Ipad. Bristen på iPads innebar att det inte 

kunde bedrivas en undervisning där alla elever kunde använda Ipads, vilket hade tagit 

bort utpekandet av eleven. Även bristen på tid med specialpedagogen innebar att eleven 

fick arbeta ”utpekad” med hjälpverktyg i undervisningen. 

 

Mot bakgrund av egen erfarenhet kring hjälpverktyg, undervisning och samarbete med 

specialpedagog, vill jag i den här studien undersöka hur undervisningen för elever med 

läs- och skrivproblematik skulle kunna anpassas efter deras behov av stöd, till exempel 

genom tillgång till hjälpverktyg och samarbete med specialpedagog. Syftet är att belysa 

hur skolans pedagoger kan samverka gällande hjälpverktyg, undervisning och 

uppföljning kring eleverna. Mitt fokus har varit att undersöka hur klasslärare och 

specialpedagoger samverkar för att erbjuda elever olika former av stöd i deras läs- och 

skrivutveckling. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering har under flera år utvärderat metoder som 

används inom området hälsa och sjukdom. SBU genomförde år 2013 en granskning och 

pekade då på att där inte finns goda riktlinjer för hur en utredning av elever med dyslexi 

ska gå till ute på skolorna. Idag får en del elever tillgång till hjälpverktyg vid läsning 

och skrivning till exempel smartphones, surfplattor och appar, men SBU pekar på att det 

idag finns för få studier om hur hjälpverktyg såsom surfplattor faktiskt kan användas i 

skolan. (SBU, 2014). 

 

För att i förhållande till min huvudfråga, det vill säga hur samarbetet mellan skolans 

pedagoger med fokus på hjälpverktyg, undervisning och uppföljning kan se ut, har jag 

utgått från en granskning av Skolinspektionen år 2010 för att se hur utveckling ser ut i 

dagens skola. Tillgången till speciallärare och resurser granskades och diskuterades av 
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Skolinspektionen under våren och hösten år 2010. Skolinspektionen granskade hur 

situationen såg ut i grundskolan för elever med exempelvis dyslexi. I flertalet granskade 

skolor sker elevanpassningar och stöd genom besök hos en specialpedagog några gånger 

i veckan där eleverna får arbeta med olika uppgifter. Hos specialpedagogen har eleverna 

oftast tillgång till alternativa verktyg/hjälpmedel såsom dator, stavningsprogram, 

ljudböcker och så vidare, och Skolinspektionen undrade varför dessa hjälpverktyg inte 

användes i den vanliga undervisningen men fick inget tydligt svar (Skolinspektionen, 

2011). I en del granskade skolor kände rektorerna att de hade tillräckligt med 

hjälpverktyg medan andra tyckte att det borde finnas fler hjälpverktyg på skolan. 

Datorer togs vanligen upp av de intervjuade lärarna, och elever med läs- och 

skrivproblematik uppgavs få specifika datorprogram som de är i behov av 

(Skolinspektionen, 2011).  

 

Mot denna bakgrund är det viktigt att undersöka hur klasslärare och specialpedagoger 

uppfattar sitt samarbete. Det är viktigt att undersöka om förutsättningarna i dagens skola 

har utvecklats och om tillgången till hjälpverktyg i undervisning finns.  

  

1.1 Frågeställning 

• Hur samverkar klasslärare och specialpedagog när det gäller former av verktyg? 

• Hur visar sig deras samverkan när det gäller undervisningen? 

• Hur samverkar de i sitt arbete med uppföljning av de enskilda eleverna? 
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1.2 Disposition 

I kapitel två presenteras studiens bakgrund. Där presenteras olika begrepp, elevernas 

rättigheter utifrån styrdokument och skollag, teoretisk utgångspunkt och leder sedan 

vidare in på hur tidigare forskning beskrivit samarbetet gällande hjälpverktyg, 

undervisning och uppföljning. I kapitel tre beskrivs studiens metod, övervägande, etiska 

aspekter, urval samt genomförande av intervjuer. I kapitel fyra beskrivs studiens resultat 

gällande samarbetet för användning av hjälpverktyg, upplägg av undervisning och 

uppföljning. Vidare i kapitel fem analyseras resultatet i förhållande till begreppen 

mediering, stöttning och närmaste utvecklingszon. Slutligen i kapitel sex diskuteras 

studien utifrån metod och resultat samt tankar kring en fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund 

Nedan förklaras olika ord och begrepp som används i min studie. Här kommer även en 

kort presentation av olika hjälpverktyg och dess program/appar. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Hjälpverktyg 

Dator och Ipad är de vanligast förekommande hjälpverktygen på skolan för elever 

främst i behov av särskilt stöd men också ett verktyg för äldre elever.  

 

2.1.1 ABC-klubben – Det är ett analogt och digitalt material framtaget av bland annat 

professor Ingvar Lundberg och Barbro Westlund. Materialet består av läseböcker, 

arbetsböcker och lärarhandledning. Till materialet finns gratis extramaterial och särskild 

app för iPhone, iPad och Android som kan användas både i skola och hemma. 

Läseböcker och läroböcker finns digitalt (Natur & Kultur, böcker och läromedel). 

 

2.1.2 CD-ord – är ett digitalt material som innehåller olika funktioner som kan stötta vid 

läsning och skrivning. CD-ord kan läsa upp all form av text på datorn. Där finns en 

funktion som markerar bokstäver, ord eller meningar så att man enklare kan följa med i 

texten. Det går att anpassa språk efter aktuellt ämne då det finns uppläsningsmöjlighet 

på 25 olika språk (Vitev-mv.com, funktioner i CD-ord). 

 

2.1.3 Inläsningstjänst – ofta förkortat ILT arbetar i nära samarbete med stora förlag. ILT 

har inläst läromedel och möjlighet till mer lättläst material. Det ger möjlighet till en 

digital bokhylla och har individuella test (Fonologia) för kartläggning av dyslexi 

(inläsningstjänst.se, smarta verktyg) 

 

2.1.4 Legimus – ett digitalt bibliotek med tillgängliga medier såsom talböcker. Det finns 

både till dator, ipad och android (legimus.se)  

 

2.1.5 Skolstil 2 – beskrivs som ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud (talande 

tangentbord) då bokstavsljudet hörs när man trycker ned respektive tangent.  
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2.1.6 Undervisningsmetod 

En-till-en-undervisning – Det är en undervisningsform som kan beskrivas från två olika 

aspekter. En del informanter använder det för att beskriva situationer när eleven får sitta 

tillsammans med en pedagog och får en-till-en- undervisning då hen arbetar på egen 

hand med en pedagog. En-till-en-undervisning kan också beskrivas som en förändring 

där en elev utrustas med egen dator, egen iPad eller telefon (Skolverket, en-till-en-

miljö).  

 

2.2 Elevernas rättigheter 

Nedan presenteras Skollagens och styrdokumentens beskrivning av 

stödundervisningens förutsättningar. 

2.2.1 Skollagen 

I skollagen kapitel 3 nämns att ”elever som till följd av en funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som 

syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” 

(Skollagen kapitel 3). Skollagen betonar att eleven skyndsamt ska ges stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd får ges i 

stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till 

denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör (Skollagen, 

2018:1098). 

 

Vidare understryker Skollagen att ”vårdnadshavare för ett barn i bland annat 

förskoleklassen och i grundskolan fortlöpande ska informeras om barnets eller elevens 

utveckling”. Det ska ”göras en särskild bedömning av en elevs kunskapsutveckling om 

det utifrån användning av ett nationellt kartläggningsmaterial finns en indikation på att 

eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs tre i svenska, 

svenska som andraspråk eller matematik” (Skollagen, paragraf 4). ”Ansvarig 

förskollärare eller lärare ska samråda med personal med specialpedagogisk kompetens 

vid en särskild bedömning, planering av stöd när det i förskoleklassen eller lågstadiet 

upptäcks att sådant stöd behöver ges i svenska, svenska som andraspråk eller matematik 
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och uppföljning” (Skollagen, paragraf 4 och 5). ”I slutet av förskoleklassen och i slutet 

av lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan, ska det genomföras en 

uppföljning av sådant stöd som getts” enligt lag 2018:1098.  

2.2.2 Styrdokumenten 

I läroplanen betonas det att ”skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka förmågor hos alla som arbetar där” 

(Skolverket, 2019, s.6). Mitt syfte är att undersöka vilka hjälpverktyg som finns, hur 

undervisningen ser ut och hur uppföljning av elever sker i ett samarbete mellan 

pedagogerna. Mot den bakgrunden är det intressant att läroplanen understryker hur 

viktigt det är att undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” i 

en likvärdig utbildning (Skolverket, 2019, s.6). En likvärdig utbildning innebär inte att 

”undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2019, s.6). Vidare nämner läroplanen (2019, 

s.6) att ”skolan ska klargöra för elever och föräldrar skolans mål och krav samt vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Skolan behöver vara 

tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och 

vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan”. När det gäller just användningen av 

olika hjälpverktyg understryker läroplanen att ”skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 

utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik” (Skolverket, 2019, s.7-8).  

 

2.3 Forskningsöversikt 

Nedan presenteras den tidigare forskning som denna studie utgår från. Jag har valt att 

dela upp tidigare forskning i två kategorier, nämligen hjälpverktyg och samarbete 

mellan lärare och specialpedagog, för att enklare belysa vad det är forskarna säger inom 

respektive fält. Jag har valt att använda två utländska studier för att belysa hur olika 

skolformer kan påverka forskarnas olika funderingar och åsikter. 
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2.3.1 Hjälpverktyg 

Barbro Bruce påtalar (2019) att språk, -läs- och skrivutveckling i dagens skola kan 

utvecklas med stöd av hjälpverktyg och modern teknik. Modern teknik kan vara i form 

av appar och program som i sin tur kan bidra till att eleverna inhämtar kunskap och 

”läser med öronen” (2019, s.193). Bruce (2019) hävdar att med hjälp av olika appar och 

program kan eleven ta till sig en text genom att höra den istället för att läsa den. I 

arbetet med hjälpverktyg kan läraren eller specialpedagogen sedan komplettera med 

undervisning gällande avkodning och lästempo. Bruce (2019) ser risker med att 

skrivundervisningen främst fokuserar på elevernas stavning. Det finns idag 

ordbehandlingsprogram och appar som är behjälpliga för eleverna på hjälpverktyg och 

därför kan fokus för elevernas skrivning istället kopplas till innehåll, mening och 

budskap. Eleverna kan tillsammans arbeta kring ett valt ämne och inhämta information 

och bilder från ett digitalt verktyg. Bruce (2018b) framhåller hur läraren kan anpassa sin 

undervisning och erbjuda en god undervisning för samtliga elever, istället för att 

eleverna ska gå till specialpedagogen för intensivträning under en tid. Läraren kan göra 

anpassningar och ge stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter som även kan gynna 

resterande elever. 

 

Eva Svärdemo Åberg (2003) genomförde en studie som tog sin början år 1997 kring 

undervisning med dator som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Svärdemo Åberg (2003) studerade bland annat en årskurs sex där eleverna arbetade 

både individuellt och i par eller grupp. Elevernas klasslärare uppfattade att eleverna med 

dyslexi behövde ett mer anpassat stöd i arbetet med datorer (Svärdemo Åberg, 2003). 

Det framkom att det fanns ordbehandlingsprogram på datorerna att tillgå för dem som 

var i behov av det (Svärdemo Åberg, 2003). Det framgick också att datorer var en 

central del i undervisningen och att datorer var ett vanligt förekommande stöd.  I 

intervjun med två av eleverna i klassen framkom det hinder med att arbeta med datorer i 

samma rum som deras skolkamrater. Anledningen var att de då kände sig stressade och 

fick svårare att koncentrera sig. När eleverna fick möjlighet att sitta i ett eget rum med 

datorn uppgav en elev att hen lärde sig bättre, vilket även klassläraren framhöll 

(Svärdemo Åberg, 2003). De båda eleverna fick tillgång till presentationer i form av 
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text-bild-ljud i undervisningen på datorn (Svärdemo Åberg, 2003). Klassläraren ansåg 

att ordbehandlingsprogram var ett bra komplement för elever i behov av särskilt stöd för 

att exempelvis skriva texter. Även de intervjuade eleverna vittnade om att 

ordbehandlingsprogram på datorer och hos speciallärararen underlättade deras läsning 

och skrivning. Ordbehandlingsprogram uppfattades dock som svåra och tråkiga och en 

variation efterfrågades (Svärdemo Åberg, 2003). 

2.3.2 Samarbete mellan lärare och specialpedagog 

I rapporten Dyslexi – en kunskapsöversikt hävdar Myrberg (2007) att dyslexi till viss del 

kan upptäckas i tidig ålder exempelvis redan i förskoleklass, vilket bidrar till att 

dyslexin kan uppmärksammas tidigt. Denna åsikt kring tidig upptäckt och insats delas 

av en del forskare bland annat Tarja Alatalo (2011) som framhåller vikten av tidiga 

insatser. Alatalo (2011) påtalar att tidig insats och tidigt stöd kan bidra till att eleverna 

får hjälp med att inte fastna i för djupa svårigheter och under allt för lång tid det vill 

säga att en utredning och insats inleds i ett tidigt skede. En lärare i Alatalos (2011) 

studie säger att hon arbetar med att eleverna får lyssna efter olika ljud och sedan skriva 

dessa utifrån olika ljudkombinationer exempelvis lo, li, la. Syftet med detta arbetssätt är 

att eleverna ska kunna bygga ut ord och skriva meningar. En annan lärare i Alatalos 

(2011) studie menar att upprepning av texter är av betydelse för elever med bland annat 

dyslexi.  Eleverna tränar på samma meningar och får på så vis känna hur det känns i 

munnen när meningen blir läst. Det leder i sin tur till att eleven blir uppmärksammad på 

ord, begrepp och meningar. Vidare nämner intervjuade lärare i Alatalo (2011) att 

eleverna med exempelvis dyslexi behöver få läsflyt och att detta kan ske genom att 

samtala om lästa texter. Det i sin tur kan bidra till ett ökat läsflyt och ett större 

ordförråd. Det går också att samtala kring olika bilder. 

 

Barbro Bruce (2019) framhåller att specialpedagogerna behöver bidra med stöd och 

handledning. Specialpedagogerna har en bred kunskap kring hur eleverna kan utveckla 

sin läsning och skrivning som kan stödja lärarna i deras arbete. Bruce (2019) pekar på 

att lärarna behöver ha en kunskapsbank för att vara säkra i sin bedömning och 

utvärdering av elevernas arbete och kunskap för att kunna göra en rättvis bedömning 

utifrån elevens skolsituation. Prov är inte alltid enda möjligheten för eleverna att visa 
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sin kunskap och förståelse. Anpassningar kan göras där hjälpverktyget kompenserar för 

elevernas svårigheter.  

 

Bruce (2019) beskriver vikten av att en elev med språkliga svårigheter får anpassat stöd 

från både lärare och specialpedagog. Stöd kan ges i lärarens ordinarie undervisning men 

behöver också ske i samverkan med specialpedagogen som arbetar med eleven. 

 

I Svärdemo Åbergs studie (2003) beskrivs tre elever i årskurs 7 som använder sig av 

övningsprogram på dator hos specialläraren. Hos specialläraren finns det fyra datorer, så 

eleverna får varsin dator vid dessa besök. Eleverna får arbeta med olika program 

anpassade efter behov då exempelvis en elev får läsa texter på datorn för att i sin tur öka 

sin läsförståelse. Här finns även möjlighet till datorprogram som hjälper eleverna med 

stavning, så kallade ordbehandlingsprogram (Svärdemo Åberg, 2003). Specialläraren 

vittnar om att de elever som besöker henne har genomgått noggranna kontroller och har 

stora svårigheter att läsa och/eller skriva, vilket är anledningen till att specialpedagogisk 

hjälp erbjuds. Tillsammans med elevernas lärare lägger specialläraren upp en planering 

som handlar om hur utveckling av eleverna kan gå till och vad respektive part kan bidra 

med för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna i behov av särskilt 

stöd (Svärdemo Åberg, 2003). 

 

Det är inte enbart i Sverige som forskning kring stöd i undervisning och samarbete 

mellan lärare och specialpedagog. En studie i en nordamerikansk skolklass av 

Joyce Gomez-Najarro (2019) hade som syfte att undersöka hur elever får stöd i 

undervisningen. Gomez-Najarro (2019) nämner i sin studie att metoden Respons to 

Intervention (RTI), där lärare och specialpedagogen tillsammans samarbetar utifrån sina 

olika kompentenser, kan bidra till en god och utmanande undervisning. En god och 

utmanande undervisning kan skapas genom att specialpedagogen och läraren 

tillsammans arbetar fram metoder för att exempelvis undervisa en elev med läs- och 

skrivsvårigheter. Det kan till exempel innebära att eleven behöver gå till 

specialpedagogen eller att läraren behöver utveckla sin undervisning då en elevs 

problematik skulle kunna bero på en bristfällig undervisning (Gomez-Najarro, 2019). 

Skolverket beskriver RTI som ett arbetssätt där nyckeln till god undervisning grundar 
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sig på att ”undervisning har ett vetenskapligt stöd” och där fokus ligger i att arbeta 

förebyggande (Skolverket, Claes Nilholm, uppdaterad 2020). RTI får dock kritik för att 

inte vara anpassad till den svenska skolundervisningen, då begreppet inkludering inom 

RTI inte avser vad vi inom svenska skolsystemet menar. Eleven arbetar inte i 

klassrummet, utan främst utanför den ordinarie undervisningen och blir därför inte 

inkluderad med sina kamrater (Skolverket, Claes Nilholm, uppdaterad 2020). 

Specialpedagogerna som intervjuades i studien av Gomez-Najarro (2019) ansåg att det 

är svårt att få tid till att hinna med klassrumsobservationer och utbyte av tips och idéer. 

De två specialpedagogerma i studien ansvarade för undervisning av 40 elever i behov av 

särskilt stöd och ansvarade dessutom för att beskriva utvecklingsplanen för respektive 

elev.  

 

En studie av en jordansk skolklass av Mayada Al-Natour, Eman Al-Zboon och Hatem 

Alkhamra (2015) hade som syfte att undersöka hur skolans pedagoger samverkar med 

varandra. Al-Natour m.fl. vittnar i sin studie (2015, s.69) om att lärares möjlighet till 

samarbete med kollegor är begränsad. Flertalet lärare menar att samarbetet inte befinner 

sig på en önskvärd nivå. Både lärare och specialpedagoger tycker att samarbete finns 

men inte i den utsträckning som önskas och att det behöver utvecklas och blir bättre. En 

del informanter svarade att det fanns ett gott samarbete och dialog mellan dem, 

specialpedagoger eller andra kollegor. Al-Natour m.fl. (2015) diskuterar möjligheten att 

informanterna kan ha missuppfattat vad samarbete betyder i studiens perspektiv. En del 

informanter svarade att de ”hälsade på varandra och kunde prata med varandra under 

raster” (Al-Natour m.fl., 2015, s.69).  

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Min studie är baserad på sociokulturell lärandeteori. I min studie är begreppet 

”människan” preciserad som elev eller pedagog. Den sociokulturella lärandeteorin 

intresserar sig främst i hur människan utvecklar kunskaper i en social omgivning 

(Lundgren m.fl., 2012, s.185) och dess grundsyn innebär att människor lär sig i samspel 

med andra. Människan agerar utifrån tidigare erfarenheter och kunskap. Denna 

erfarenhet och kunskap sätts sedan i samband med vad samhället och medmänniskorna 

kräver. Samspelet med omgivningen är avgörande för människans lärande och 
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utveckling och därför krävs det att omgivningen ger goda förutsättningar och 

möjligheter till just lärande och utveckling. Med stöd av olika redskap kan människan få 

förutsättningar för förståelse och utveckling. Om det krävs anpassningar och hjälpmedel 

för att någon ska bli delaktig, behöver omgivningen hjälpa till. Människans lärande och 

utveckling sker nämligen i en gemenskap med andra i naturliga miljöer till exempel i 

klassrummet. Språket är utifrån den sociokulturella lärandeteorin ett viktigt verktyg 

eftersom kommunikation och samspel med andra ger människan möjlighet att uttrycka 

sig och skapa samt utbyta kunskap (Lundgren m.fl., 2012). Centrala begrepp inom den 

sociokulturella lärandeteorin, som också kommer att användas i min studie är stöttning 

och mediering, det vill säga hur människor använder redskap eller verktyg för att förstå 

omvärlden. Mediering är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella 

lärandeteorin och det används för att beskriva hur människor använder redskap eller 

verktyg för att förstå omvärlden. Dessa redskap eller verktyg kan vara språkliga eller 

materiella. Ett språkligt redskap kallas för intellektuellt eller mentalt, vilket kan vara en 

symbol eller tecken som människorna använder sig av för att kommunicera eller 

bokstäver, siffror och begrepp för kommunikation. Mediering sker även genom 

materiella verktyg, vilket i den här studien innebär olika hjälpverktyg. Ett materiellt 

verktyg kan i det sociokulturella perspektivet beskrivas som en nödvändighet, där man 

gör liknelsen vid att du behöver en spada för att gräva eller en läkare behöver material 

för att kunna genomföra sitt arbete (Lundgren m.fl., 2012). 

 

I sociokulturell lärandeteori ses lärandet som i början beroende av stöttning från en mer 

kunnig person, såsom exempelvis läraren, specialpedagogen eller en kamrat. Den 

sociokulturella lärandeteorin påtalar vikten av samspel och lärande. Det som en elev 

inte kan behöver inledningsvis presenteras av en person med kunskap och erfarenhet 

innan eleven kan genomföra något på egen hand (Lundgren m.fl., 2012). 

 

Ett annat centralt begrepp är ZPD eller som det egentligen heter ”Zone of Proximal 

Development”.  På svenska brukar man tala om den närmaste utvecklingszonen. ZPD 

innebär att människans lärande hela tiden befinner sig i en utveckling och i en process. 

Det innebär att människan är öppen för både instruktioner och nya begrepp. 

Medmänniskorna fungerar som ett redskap för lärande där och då (Lundgren m.fl., 
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2012). 

 

Utifrån mitt syfte och min frågeställning kring samarbete tolkar jag samarbetet utifrån 

den sociokulturella lärandeteorin eftersom det är en grundsyn som jag delar angående 

elevers lärande av varandra. Jag ser många vinster i att elever får lov att samarbeta, 

diskutera metoder och val, hjälpa varandra vid läsning och skrivning och får lov att 

utvecklas i ett socialt sammanhang. Begreppen mediering, stöttning och närmaste 

utvecklingszon, fungerar som en utgångspunkt för min studie då man kan se dem som 

centrala för att beskriva förutsättningarna för ett gott samarbete. Jag kommer att 

använda dessa begrepp för att belysa hur samarbetet ser ut i min studie mellan 

pedagoger och elever, hur undervisning kan utvecklas med hjälp av olika 

samarbetsformer mellan elever och inte minst hur elever med läs- och skrivproblematik 

får en given plats i den ordinarie undervisningen. Begreppet mediering hjälper mig att 

beskriva informanternas berättelser om hur de använder olika verktyg i undervisningen. 

Begreppet stöttning är ett begrepp som kan hjälpa mig att bättre förstå hur de motiverar 

olika lektionsupplägg och användning av vissa verktyg i vissa situationer. Begreppet 

närmaste utvecklingszon hjälper mig att bättre förstå informanternas berättelser kring 

samarbete mellan elever. Som analytiska verktyg kan de här begreppen hjälpa mig att 

förstå informanternas tankar gällande datorer och iPads i undervisningen, och hur lärare 

kan hjälpa eleverna med användandet av olika program och appar. Med hjälp av dem 

kan jag också bättre förstå deras tankar gällande en-till-en-undervisning för att låta 

eleverna arbeta utifrån deras egna utvecklingsbehov och tidigare kunskap. Slutligen kan 

jag med hjälp av de här begreppen från sociokulturell lärandeteori bättre förstå 

informanternas tankar om elevernas möjligheter till utbyte av idéer och kunskap i ett 

socialt samband.  

 

3. Metod 

Utifrån min frågeställning och mitt syfte, det vill säga att undersöka hur specialpedagog 

och lärare samverkar gällande hjälpverktyg, undervisning och uppföljning ville jag ha 

möjlighet och förutsättning för att få ut så mycket information som möjligt utifrån en 

konkret frågeställning. Björklund och Paulsson (2012) beskriver att en studie kan vara 
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kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ studie symboliseras av att insamlat resultat 

ska kunna mätas eller värderas i siffror (Björklund och Paulsson, 2012, s.65).  Den 

kvalitativa studie däremot som jag använt mig av syftar i stället till en djupare förståelse 

för en situation eller ett problem. I min studie har jag utgått från att mina informanter 

kan uppfatta saker på olika vis och får komma till tals genom deras uppfattning kring 

exempelvis hur en elev bäst tar till sig kunskap och utvecklas. En kvalitativ studie utgår 

från att informanter kan uppfatta saker på olika sätt och jag som intervjuare försöker 

inte medvetet påtala hur något ska vara. En kvalitativ studie består ofta av färre antal 

informanter än exempelvis vid en kvantitativ studie där man fokuserar på mätbara 

resultat i form av siffror. I min studie förekommer sex olika informanter på samma 

skola som tillsammans ger en bred och noggrann beskrivning av hur specialpedagoger 

och lärare samverkar kring hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, vilket är något 

som den kvalitativa studien möjliggör (Hedin, 1996 s.4).  

 

Nedan beskrivs min metod för insamling av material, vilka överväganden jag har gjort 

samt mina etiska aspekter. Dessa är uppdelade under två rubriker, metod och 

övervägande samt etiska överväganden, för enklare textbearbetning. 

 

3.1.1 Metod och överväganden 

För att närma mig syftet, det vill säga att undersöka hur specialpedagog och lärare 

samverkar gällande hjälpverktyg, undervisning och uppföljning av elever, ville jag ha 

möjlighet att få ut så mycket information som möjligt utifrån en konkret frågeställning. 

Jag valde därför att använda mig av en semistrukturerad intervju. Det är en 

intervjumetodik som jag ansåg vara en passande metod då intervjumetodiken beskrivs 

som en bra metod för att ta reda på exempelvis åsikter, kunskaper och uppfattningarna 

(Ejvegård, 2009). Det är syftet med min studie att ta reda på hur samverkan sker och jag 

ansåg därför att verksamma pedagoger behöver få komma till tals, dels genom deras 

uppfattningar kring hur något är och fungerar, dels utifrån deras åsikter gällande 

fungerande undervisningsmetoder. Jag valde att genomföra en intervju då denna sker 

muntligt, vilket gör det möjligt att låta informanterna kommunicera tankar, åsikter och 

kunskaper. Därför föll valet på att genomföra en intervju istället för en enkät. En enkät 

ansåg jag mer lämplig ifall jag ville undersöka hur många lärare som samarbetar med 
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specialpedagogen eller hur många datorer det finns på skolan.  

 

Intervjuer beskrivs kunna vara både strukturerade eller icke strukturerade (Ejvegård, 

2009). I min intervju fick samtliga informanter samma frågeställning som utgick från på 

förhand bestämda frågor så att de skulle kunna kopplas till studiens syfte och 

frågeställning. På så vis ökar validiteten för min studie eftersom frågorna behandlar just 

det som är själva syftet med studien och intervjuerna. Därför ställdes samtliga frågor på 

samma sätt, i samma utsträckning och i samma följd för respektive informant. Ejvegård 

(2009) beskriver att det är viktigt att jag som intervjuare noggrant väljer ut vilka 

personer som ska medverka men betonar också vikten av att ha en tydlig och väl 

förberedd frågeställning. Då jag använde mig av förutbestämda frågor som samtliga 

informanterna fick svara på, utifrån samma form och följd och med samma 

förutsättningar baserad på plats och tid, är min studie uppbyggd kring en 

semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju har den fördelen att jag som 

intervjuare och mina informanter kan känna oss bekväma då vi redan vet vilka frågor 

som ska ställas och när. Informanten behöver därför inte känna att hen blir förhörd och 

jag som intervjuare är väl förberedd på vilka frågor jag ska ställa samt på vilken plats 

jag ska intervjua informanterna. På så vis kan intervjun uppfattas som ett direkt samtal 

där vi befinner oss i en neutral och naturlig miljö.  

 

Vidare betonar Ejvegård (2009) att ett lämpligt verktyg för en intervju är bandspelaren. 

I min intervju använde jag mobiltelefon för att samla in informanternas åsikter, 

kunskaper och uppfattningar. Verktyg såsom bandspelare kan verka hämmade för 

informanter, och kan uppfattas som en konstig och stel situation där informanterna 

kommer att vara försiktiga när de svarar på frågor (Ejvegård, 2009). Därför valde jag att 

använda mig av mobiltelefon som uppfattades mer vardagligt. Användningen av 

mobiltelefon som inspelningsverktyg kan kopplas till begreppet reliabilitet. Reliabilitet 

innebär tillförlitligheten för exempelvis valet av ett mätinstrument (Ejvegård, 2009, 

s.77). För att öka reliabiliteten skulle en annan person förutom jag kunna använda 

mätinstrumentet och frågeställningen, för att undersöka om liknande frågeställning och 

mätinstrument ger samma resultat. Då sker det en så kallad reliabilitetsprövning 

(Ejvegård, 2009).  
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Valet av intervjumetoden bidrog till att jag kunde fördjupa min frågeställning 

ytterligare, ställa följdfrågor på den respons man fick och samtalet blev därför intensivt 

men gav goda resultat. För att bearbeta intervjuerna lyssnade/läste jag noggrant igenom 

dem och kunde urskilja om svaret var aktuellt för studiens syfte. I efterhand fick 

samtliga pedagoger möjlighet ge respons på eventuella feltolkningar eller tillägga 

information.  

 

Ejvegård (2009) talar om olika intervjufällor som jag tog i beaktning. Han pekar till 

exempel på att en stressad eller nervös intervjuare kan påverka resultatet då informanten 

kan bli påverkad. Därför planerade jag noga in hur många informanter som skulle 

intervjuas och hur lång tid det beräknades att ta. Då jag vill ha utförliga och konkreta 

svar istället för korta och tagna i all hast, planerade jag in att jag skulle genomföra 

intervjuerna under tre veckors tid. Det gav mig möjlighet till att avläsa hur många dagar 

i veckan jag skulle intervjua samt hur många informanter man kunde intervjua under 

exempelvis en vecka. I inledningen av intervjun påminde jag varje informant om att det 

hen berättar är konfidentiellt. Det betonar Ejvegård (2009) som en viktig inledning i 

själva intervjusamtalen det vill säga att informantens namn inte kommer att framgå och 

inte heller skolans namn. Det görs för att ingen ska kunna koppla informanten till en 

viss plats eller åsikt.  

 

3.1.2 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet 2017 pekar på hur viktigt det är att forskare använder sig av en god 

forskningssed. Vetenskapsrådet (2017, s.41) lyfter fram begreppen sekretess, 

tystnadsplikt, anonymisering eller avidentifiering och konfidentialitet. Sekretess innebär 

att en del information kan gå under sekretesslagen. Tystnadsplikt gäller olika 

yrkesgrupper till exempel lärare, vilket betyder att de inte får prata om personer eller 

enskilda elever och vårdnadshavare. Anonymisering eller avidentifiering betyder att 

t.ex. informanternas svar inte kan kopplas till person eller plats. Konfidentialitet innebär 

att forskaren inte får sprida insamlade uppgifter till obehöriga. Vetenskapsrådet (2017) 

understryker dock att en forskare inte kan lova att någon obehörig ska få ta del av 

material eller uppgifter som samlats in. En offentlig publicering av detta arbete skulle 
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innebära att obehöriga skulle ta del av resultat (insamlat material). Därför menar 

Vetenskapsrådet (2017) att forskaren bör tillta åtgärder för att förhindra att känsliga 

uppgifter sprids. Ejvegård (2009) menar även han att det är viktigt att intervjuare genom 

redogörelse av resultat inte på något vis bidrar till att en informants namn, ålder, 

utbildning och så vidare, nämns i studien. Inte heller ska resultatet kunna kopplas till en 

informant då det i studien enbart deltar en eller två informanter. Det har jag gjort genom 

att radera all inspelning efter transkribering samt i resultatdelen inte presenterat 

informanterna med namn utan enbart en bokstav. På så vis förhindras obehöriga att höra 

eller se från vem informationen kommer. Jag har dessutom intervjuat sex olika 

pedagoger på samma skola så att det blir flera röster som hörs och inte enbart ett fåtal 

som Ejvegård (2009) beskrev.  

 

Vidare i Vetenskapsrådet (2002) betonas fyra olika grundkrav för en 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga krav har 

beaktats i denna studie.  

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) kan anses vara uppfyllt då samtliga 

informanter fått information kring studien och vad deras information ska bidra till i 

förväg. Deltagande informanter har frivilligt svarat på frågor och fått möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Informanterna har som Vetenskapsrådet (2017) betonar, 

samtyckt till att medverka och till att deras information används i studien. 

 

Samtliga deltagande informanter har lämnat kontaktuppgifter, som de även i efterhand 

har fått kontrollera, vilket gör att samtyckeskravet är uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.9). Medverkande informanter har inte påverkats av mitt val av lärandeteori dvs. den 

sociokulturella lärandeteorin, utan har på egen hand fått svara på frågorna utifrån hur de 

själva uppfattar att eleverna lär sig och hur ett sådant arbete kan se ut.  

 

Utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12) har denna studie inte 

presenterat några uppgifter som kan kopplas till informanterna. Det har alltså inte 

presenterats någon information som kan koppla samman en informants tankar med 
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namn, ålder eller annan känslig information. I resultatet redovisas information och citat 

med enbart en bokstav t.ex. informant D. Likaså gäller det valet av skola. Det går inte 

att peka ut vilken skola informationen rör och verksamma pedagoger. I inledningen av 

min studie valde jag att fråga om antalet verksamma år och utbildning hos 

informanterna, men detta har raderats från intervjuer och inte förekommit någonstans i 

presentation av studie och resultat. Jag fann ingen anledning till att denna information 

skulle finnas med eller vara aktuell, varför jag raderade informationen. Informanterna 

har inte heller i någon intervju beskrivit elever, vårdnadshavare eller kollegor med 

namn. Det finns därför ingen möjlighet för mig som intervjuare eller någon annan för 

den delen, att koppla samman information med elever, vårdnadshavare eller kollegor.  

 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) uppfylls genom att insamlat material och 

analys av resultat/material enbart används i och för min forskning. Allt insamlat 

material har efter analys och transkribering raderats och finns inte längre någonstans att 

få tag i, som en garanti för medverkande informanter. 

 

3.2 Genomförande 

Nedan beskrivs hur jag genomförde mina intervjuer samt det urval jag gjorde gällande 

skola och mina reflektioner kring urvalet och bearbetning av intervjuer. Det presenteras 

utifrån fyra olika rubriker nämligen urval, reflektion kring urval, semistrukturell 

intervju och bearbetning av intervjuer. 

 

3.2.1 Urval  

Skolan i min studie är en låg- och mellanstadieskola, från förskoleklass till och med 

årskurs sex. Skolan är bekant för mig och jag har en god uppfattning om skolan satsning 

på inköp av olika hjälpverktyg. Inledningsvis tog jag kontakt med skolans rektor och 

bad om lov att ta kontakt med verksamma pedagoger på skolan. Efter rektorns 

godkännande tog jag kontakt med flera verksamma pedagoger för att presentera min 

studie och dess syfte. Jag presenterade kortfattat att jag ville undersöka pedagogers 

samarbete gällande hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, och att jag gärna ville 

intervjua olika pedagoger, inte enbart lärare. Nio verksamma pedagoger svarade på att 
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de ville medverka i studien. Senare valde tre av pedagogerna att inte medverka då de 

uppfattade att de inte hade tillräcklig information eller inte ansåg att studien var aktuell 

utifrån deras klass eller arbetssätt. Slutligen återstod sex pedagoger, fyra klasslärare och 

två specialpedagoger. Tillgången till en intervju med både klasslärare och 

specialpedagoger ger mig en heltäckande bild kring informanternas samarbete. 

Anledningen till att jag valt att enbart utgå från en skola är den att jag ville få en 

övergripande helhetsbild hur ett samarbete kan se ut. I min studie förekommer det fyra 

olika klasslärare. De arbetar i årskurs ett, två, fyra och fem. De två specialpedagoger 

som förekommer i min studie har olika inriktningar. Den ena är inriktad mot lågstadiet 

och den andra mot mellanstadiet. Möjligheten att få lyssna till olika pedagogers 

berättelser var viktigt för mig. Det var därför skönt att det också resulterade i att jag fick 

tillgång till intervjuer med både klasslärare och specialpedagoger. 

 

3.2.2 Reflektion kring urval  

Valet att besöka en skola som jag är bekant med och intervjua verksamma pedagoger 

som jag har en relation till kan ge både positiv och negativ inverkan på studiens 

validitet, reliabilitet och objektivitet. Utifrån perspektivet validitet ger valet av 

informanter inget annorlunda utfall än om jag hade intervjuat främmande informanter. 

Jag hade ändå haft samma utgångspunkt med arbetet och mätt resultat kring studiens 

syfte det vill säga belysa hur lärare och specialpedagoger samverkar gällande 

hjälpverktyg, undervisning och uppföljning. Gällande studiens reliabilitet det vill säga 

om någon annan skulle genomföra samma studie på skolan med samma frågeställning, 

anser jag att svaret på frågeställningen skulle ge liknande resultat. Syftet och 

frågeställningen för min studie är inte anpassad efter aktuell skola eller dess pedagoger 

utan skulle kunna ställas till andra. Däremot är det säkert mer bekvämt för både mig 

som intervjuare och mina informanter att svara på frågor då det är någon de känner som 

genomför det. Det är inte främmande människor utan de vet vad jag förväntar mig av 

dem och de vet hur diskussion kring problem, brister och möjligheter kan framföras. 

Samtidigt kan det vara svårt att intervjua bekanta pedagoger eftersom man har en 

koppling till dem. Det är därför både positivt och negativt att intervjua bekanta 

pedagoger och besöka en bekant verksamhet. Det ställer högre krav på mig som 

intervjuare att bortse från mina egna uppfattningar kring hur något på skolan är och 
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mina egna erfarenheter. Däremot var jag oerhört noggrann med att inget skulle påverka 

informanternas svar och reflektioner. Informanterna, precis som jag, ville ha ett resultat 

som i sin tur kan belysa möjligheter och hinder med ett samarbete mellan lärare och 

specialpedagoger. Utifrån studiens objektivitet det vill säga hur studien kan ha 

påverkats av olika värderingar, kan en intervju av bekanta pedagoger och besök på en 

bekant verksamhet, ses utifrån både en positiv och negativ aspekt. Det kan vara både 

positivt och negativt att jag som intervjuare känner till många av pedagogernas 

inställning till exempelvis samarbete mellan elever. Samtidigt finns en risk att jag 

uppmuntrar att informanterna nämner elevers samarbete eller förekomst av 

hjälpverktyg.  

 

Fördelarna med min studie är att flera verksamma pedagoger fått fundera, komma med 

åsikter och reflektera över skolans undervisning och samarbetet mellan lärare och 

specialpedagoger på ett mycket tydligt och ingående vis. Många av informanterna 

tyckte det var både skönt och viktigt att få göra sin röst hörd utan att någon annan 

kommer med åsikter eller respons utan enbart lyssnar. Min egen erfarenhet och 

bekantskap med verksamhet och informanter har inte påverkar hur jag tolkat och 

presenterat studiens resultat. Jag satte egna tankar och erfarenheter åt sidan och gick in i 

rollen som intervjuare med inställningen att jag var obekant med verksamheten vilket 

innebar att jag fick en stor förståelse för hur pedagoger kan se olika på undervisning, 

specialverktyg och samarbete.  

3.2.3 Semistrukturell intervju 

Som jag tidigare nämnde kan intervjuer vara både strukturerade eller icke strukturerade 

(Ejvegård, 2009). I min intervju fick samtliga informanter samma frågeställning som 

utgick från på förhand bestämda frågor för att kunna förhållas till studiens syfte och 

frågeställning. Då jag använde mig av förutbestämda frågor som samtliga informanterna 

fick svara på, utifrån samma form och följd och med samma förutsättningar baserad på 

plats och tid, är min studie uppbyggd kring en semistrukturerad intervju. 

 

Intervjuerna pågick under tre veckors tid. Varje intervju var noggrant planerad där plats 

och tidpunkt var avsedd till en informant åt gången. För att få ut så mycket information 
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som möjligt valde jag att intervjua en pedagog åt gången istället för att intervjua alla 

som en fokusgrupp. Intervjuer är som Ejvegård (2009) poängterar tidskrävande, men det 

var av stor vikt att samtliga informanterna fick sin egen tid och själva fick möjlighet att 

förklara hur de ser på samarbetet gällande hjälpverktyg, undervisning och uppföljning.  

 

Samtliga intervjuer påbörjades på så sätt att jag informerade om studiens syfte och 

poängterade att informanten är anonym i framskrivning av studiens resultat. 

Intervjuerna genomfördes i respektive pedagogs hemvistelse det vill säga klassrum eller 

specialpedagogens rum för att inte påverka platsens inverkan på resultatet. Det är i 

klassrummet eller i specialpedagogens rum som informanterna vistas under dagarna och 

det blir därför en central plats i intervjun. Både jag som intervjuare och informanten 

hade frågeställningen framför sig i pappersform för att följa gången i intervjun. Under 

tiden intervjuerna pågick kunde jag ställa frågor som berörde exempelvis konkreta 

förslag på hur informanten arbetade, hur samarbetet gick till eller vilka hjälpverktyg 

som användes. Intervjuerna fortlöpte bra för respektive informant och resultatet kunde 

tydligt sättas i förhållande till mitt syfte och min frågeställning gällande samverkan.  

 

3.2.4 Bearbetning av intervjuer 

För att bearbeta intervjuerna bestämde jag att jag skulle ta respektive intervju, noga 

lyssna/läsa igenom den och dela upp svaren utifrån mitt syfte och min frågeställning. 

Intervjuerna delades upp under kategorierna samarbete kring hjälpverktyg, samarbete 

kring undervisning och samarbete kring uppföljning. På så vis underlättade 

transkriberingen då jag enklare kunde kategorisera svaren efter den aktuella 

frågeställning som ligger till grund för studien. Varje intervju bearbetades två gånger för 

att jag inte skulle missa någon viktig detalj eller misstolka vad informanten säger eller 

menar. Processen var lång och tidskrävande men var viktig för att studien skulle ge 

tydliga och väl bearbetade svar. Jag lyssnade/läste fråga efter fråga, pausade vid 

transkribering på datorn och gick tillbaka i intervjun om jag inte direkt förstod vad 

informanten menade och vilken fråga hen diskuterade. Informanterna fick möjlighet att 

utveckla sin tankegång genom att exempelvis skriva till mig att, det var såhär jag 

menade angående min undervisning med hjälp av iPad. Min bearbetning av 

intervjumaterialet gav mig tre teman som jag presenterar i nästa kapitel. För det första, 
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frågan om de intervjuade pedagogernas kunskap om och användning av olika verktyg i 

undervisningen. För det andra, de olika upplägg som de använder i sin undervisning och 

för det tredje, deras samarbete när det gäller uppföljning.  

 

4. Resultat 

De berättelser som samlats in om samarbetet mellan skolans specialpedagoger och 

klasslärare visar att det handlar om ett samarbete på många sätt och på flera plan. Dels 

handlar det om framtagning av hjälpverktyg och om undervisningsformer, dels handlar 

det om hur specialpedagog och lärare samarbetar kring uppföljning av elever. Nedan 

presenteras en sammanställning av de intervjuade informanternas berättelser om hur de 

samarbetar när det gäller olika hjälpverktyg i undervisningen, olika lektionsupplägg och 

undervisningsformer samt uppföljning av enskilda elever 

4.1 Kunskap om och användning av olika verktyg i 

undervisningen 

Samtliga de pedagoger som jag intervjuande nämner att de hjälpverktyg som främst 

används på skolan är iPad och datorer.  

 

                    IPad för yngre elever då det är ett verktyg som är lättare att hantera.  

                    Dator för äldre elever då det är ett verktyg med fler möjligheter.  

                    För äldre elever finns ytterligare verktyg men dessa kräver 

                    i regel goda kunskaper i handhavande av verktyget. (Informant A) 

 

Datorer används flitigt och naturligt i nästan all undervisning på skolan från och med 

årskurs fyra och upp till årskurs sex. Datorn beskrivs som ett oumbärligt verktyg för alla 

elever men främst för eleverna med läs- och skrivproblematik. En egen dator med alla 

de hjälpmedelsprogram som en elev med läs- och skrivsvårigheter har rätt till, 

exempelvis inläsningstjänst beskrivs som en stor tillgång för eleverna. Det innebär till 

exempel att eleverna kan fokusera på och följa med i texten medan den läses upp. 

Eleven slipper då lägga energi på avkodningen. I det här sammanhanget nämns även 
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olika andra hjälpmedelsprogram som exempelvis vital talsyntes och stava Rex på både 

svenska och engelska samt olika ordlistor, som en möjlighet för samtliga eleverna.   

 

                    Inläsningstjänst är ett mycket bra verktyg där eleverna både kan  

                    läsa och höra texterna. Det har hjälpt flera av mina elever.  

                                                                                              (Informant E)  

 

Trots att datorn beskrivs som mycket viktig av informanterna betraktas den inte alltid 

som ett naturligt inslag i undervisningen. Fyra av informanterna understryker nämligen 

att det inte finns hjälpverktyg naturligt i undervisningen. En anledning är att det inte 

finns tillräckligt med hjälpverktyg.    

 

                    Det är svårare att ha det som naturligt, alltså digitala hjälpmedel då 

                     vi inte har IKT-verktyg till alla elever. Från åk 4 har eleverna datorer 

                     en-till-en och det är lättare att anpassa hjälpverktygen efter enskild elevs   

                     behov. De elever som är i behov av digitalt hjälpmedel kan få detta av    

                     specialpedagog om det finns några. I dagsläget täcker det tyvärr inte 

                     behovet. (Informant B)   

 

Informantperson B får medhåll från tre andra medverkande pedagogerna. De anser att 

iPads och datorer i fråga inte används naturligt i undervisningen, då det inte finns 

tillräckligt många att tillgå för de yngre eleverna vilket gör att datorer och iPads inte 

används i samma utsträckning under lektionstid i de yngre årskurser. Eleverna i de 

yngre årskurserna har bättre möjligheter att använda sig av olika hjälpverktyg hos 

specialpedagogen än i den ordinarie undervisningen. Specialpedagogen har ett 

begränsat antal iPads och datorer hos sig där eleverna kan testa olika kunskapsområden. 

Eleverna kan exempelvis få läsa och skriva texter på hjälpverktyg på ett lekfullt vis. Det 

finns exempelvis olika program såsom Skolstil 2 där eleverna kan lyssna på ord och 

meningar medan de skriver vilket engagerar flertalet elever. 

 

Samtliga informanter anser att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att använda sig av 

hjälpverktygen så tidigt som möjligt. En informant hävdar till exempel att det vore bra 
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om denna grund lades hos specialpedagogen då hen ofta har bättre kunskap om och kan 

arbeta enskilt tillsammans med respektive elev. 

 

                    I tidig ålder betyder hjälp från fysisk person tillsammans  

                    med exempelvis Ipads mycket. Eleverna behöver lära sig att använda  

                    dessa för att få ut så mycket som möjligt. (Informant C) 

 

Specialpedagogen och klassläraren arbetar tillsammans fram en plan för hur en elev ska 

kunna få hjälp och stöd i undervisningen. Tillsammans diskuterar lärare och 

specialpedagog kring vilka hjälpverktyg eller insatser som kan vara lämpliga och ser till 

att eleven i fråga får prova hjälpverktyget under en tid. 

 

4.2 Olika upplägg för undervisning 

Som nämndes i föregående avsnitt, är det främst hjälpverktyg i form av iPad och datorer 

som förekommer på den aktuella skolan. I de tidiga årskurserna finns Ipads att tillgå i 

mer begränsad utsträckning och från och med årskurs fyra har alla elever egna datorer.  

På dessa datorer finns det program som till exempel Word med stavningsprogram och 

uppläsningsfunktioner, som gör att en elev har läs-och skrivsvårighet/dyslexi, inte blir 

lika utpekad för att hen genomför arbeten på sitt hjälpverktyg. Det blir istället en 

naturlig del i undervisningen eftersom samtliga elever har tillgång till en dator.  

 

Ett fungerande och bra samarbete på skolan, även i yngre årskurser, är att pedagogerna 

kan koppla upp sina egna datorer eller samla ihop ett antal iPads/datorer från andra 

klasser för att använda i undervisningen i hel- eller halvklass. Två av informanterna 

berättar att i yngre årskurser finns det olika spel på iPad och dator, som är kopplade till 

deras läroböcker. Informant B berättar att i hens undervisning använder hen spel på 

hjälpverktyg som är kopplade till elevernas läseböcker. I dessa tillhörande spel finns det 

ord och bilder som i största mån presenteras, används och diskuteras i den fysiska 

läseboken. Eleverna kan sedan i de tillhörande spelen träna på att lyssna efter olika 

bokstavsljud, forma bokstäver samt träna ord och begrepp både muntligt och skriftligt. 

En form av begreppsträning i de tillhörande spelen är exempelvis att dra rätt ord till rätt 

bild. Informant B berättar att ibland gör eleverna dessa spel tillsammans med en kamrat 
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men oftast är det till fördel att eleverna får arbeta själv, med hänsyn till elevernas olika 

kunskap och utvecklingsbehov. En del elever behöver träna på annat som kanske 

kamraten redan kan och tvärtom.  

 

Informanterna D och E berättar att de har ett arbetsklimat och arbetssätt i sina 

respektive klasser där det faller sig naturligt att alla elever oavsett svårighet eller inte, 

arbetar med datorer. Även här sker elevernas arbete med datorer ibland i samverkan 

med andra elever. Eleverna får exempelvis möjlighet till att samarbeta och hjälpa 

varandra i olika spel på internet och i olika datorprogram. Ett välfungerande arbetssätt 

är att eleverna då och då samarbetar när man tränar skrivande och läsande. 

Informanterna D och E vittnar om att samtliga lärare på skolan arbetar med lärgrupper 

eller lärpar som en arbetsmetod. Detta har informanterna D och E valt att nyttja i arbetet 

med hjälpverktyg då exempelvis två eller flera elever tillsammans skriver en berättelse 

eller faktatext på dator. Eleverna i sin tur får turas om att skriva och söka information. 

En av informanterna beskriver att hen använder denna arbetsmetod vardagligt. 

 

                        

                    Det är nästan varje skoldag som eleverna tar fram sina datorer  

                     och gör uppgifter med hjälp av dem. Vi skriver mycket texter på  

                     dator och spelar en hel del spel på nätet, till exempel. (Informant D) 

 

Både informant D och informant E anser att de datorer som finns i klassrummet ger en 

fungerande undervisning där eleverna får stöd i sitt arbete och där också hänsyn tas till 

deras eventuella läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Eftersom samtliga elever använder 

datorn som ett hjälpmedel i undervisningen blir inte hjälpverktyg ett utpekande 

moment. Samma förhållande gäller i den undervisning som informant B beskriver med 

iPads. Eleverna fördjupar sina kunskaper kring hur en dator/iPad fungerar, hur olika 

program fungerar och lär sig att använda datorn på ett korrekt vis men i ett socialt 

sammanhang där ingen elev pekas ut på grund av att den har ett hjälpverktyg.                    

                       

                    När eleven känner sig trygg med sitt hjälpverktyg blir det även en 

                     naturlig del då eleven själv tar fram och startar upp sitt arbete precis 
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                     som vilken elev som helst men istället för att exempelvis ta upp en bok 

                     så kopplar eleven upp sig på datorn och får sin bok uppläst istället 

                                                                                                      (Informant E) 

 

Det är inte bara i ett helklassperspektiv som anpassningar med hjälp av olika verktyg i 

undervisningen uppfattas som naturligt. Även när det gäller den enskilda 

undervisningen används hjälpverktyg naturligt. Samtliga informanter menar att det är en 

nödvändighet att elever även får arbeta på egen hand och utifrån sina kunskaper. Främst 

påtalas detta behov för elever i behov av särskilt stöd. Det är en nödvändighet att eleven 

får en-till-en undervisning hos exempelvis specialpedagogen vid ett antal tillfällen. 

 

Denna en-till-en undervisning kan innebära att eleven får komma till specialpedagogen 

och exempelvis öva sitt läsflyt eller ljuda bokstäver till ord. Två medverkande 

specialpedagoger berättar att de träffar och arbetar med eleverna i den mån som 

elevernas utvecklingsbehov kräver det. I specialpedagogernas arbete fokuserar man på 

fördjupad undervisning och olika moment. Dessa behov kan gälla utveckling av 

läsförståelsen, skrivning och olika tester. Arbetet med att exempelvis ljuda bokstäver till 

ord sker på ett mer lekfullt sätt hos specialpedagogen. Det finns olika spel som är 

framtagna för inlärning, allt från spel på iPads till kortspel från SPSM 

(Specialpedagogiska myndigheten). Det finns exempelvis spel från SPSM i form av 

memory där eleven ska para ihop bokstavsljud till en bild, bokstäver till ett helhetord 

osv. Här beskrivs en-till-en undervisning hos specialläraren som meningsfull då eleven 

får tid till att befästa kunskap på ett mer lekfullt sätt än i klassrummet, då tiden inte 

finns i samma utsträckning för klassläraren.   

 

 

4.3 Gemensamt arbete när det gäller uppföljning 

Nedan presenteras resultatet kring hur lärare och specialpedagoger samverkar för att 

skapa en god och anpassad undervisning för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Majoriteten av informanterna, fyra av sex, menar att det är en direkt nödvändighet att 

klasslärare och specialpedagog samarbetar då klassläraren och specialpedagogen har 
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olika erfarenheter. Klassläraren möter eleven under hela skoldagen medan 

specialpedagogen inte har samma inblick men har en kompetens när det gäller insatser 

och diagnostisering, som klassläraren kan sakna. Samtliga informanter menar att det är 

önskvärt att ha ett fungerande samarbete men att tidsbrist är en bidragande faktor till att 

det ibland inte kan genomföras fullt ut.  

 

I det vardagliga arbetet samarbetar lärare och specialpedagog. Det kan ske både inne i 

och utanför klassrummet. Ibland kan specialpedagogen eller någon ur elevhälsoteamet 

göra klassrumsobservationer av en eller flera elever för att exempelvis se problematik, 

svårigheter eller fungerande arbetssätt.  

 

En gång i veckan har specialpedagogen möte med respektive klasslärare. Vid dessa 

tillfällen kan elevgruppen och elever, med eventuella svårigheter eller misstanke om 

svårigheter, diskuteras och lyftas och en diskussion kring åtgärder eller observation ta 

fart. Vid dessa möten talar ofta specialpedagog och klasslärare om var elever befinner 

sig i sin utveckling och hur de båda uppfattar elevens situation. Anteckningar från 

tidigare observationer, beslut om insatser eller dokumentation av de metoder och 

arbetssätt som fungerat bra för eleven framhålls och utvärderas under dessa möten. 

Pedagogerna kan exempelvis ge exempel på andra former av stöd eller arbeta fram en 

plan för fortsatt arbete om ett arbetssätt inte gett resultat. 

 

Förutom direkta möten mellan klasslärare och specialpedagog genomför 

specialpedagogen under läsåret olika tester på eleverna såsom exempelvis H4-test, som 

avläser elevernas läshastighet (förmåga att avkoda). Specialpedagogen kan med hjälp av 

de testerna läsa av om resultaten för eleven har förbättrats under läsåret och presentera 

sitt resultat på klasskonferenser eller i enskilda möten med klassläraren. 

Specialpedagogen gör ibland även tester då klassläraren misstänker att en elev 

eventuellt har någon svårighet. Då genomför specialpedagogen ibland snabbtest, såsom 

ordavkodning och lästest eller djupgående tester. Till den senare typen av test hör 

undervisning på plats hos specialpedagogen med olika hjälpverktyg.   

 

Samtliga informanter beskriver samarbetet som gott och naturligt på skolan. 
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Specialpedagog och klasslärare kan enkelt diskutera elever, undervisning och insats.                            

 

                    Ja, vi har regelbundna möten mellan lärare och spec.  

                    Vi tipsar varandra om olika hjälpverktyg och stöttar  

                    varandra i arbetet med eleverna.  (Informant E) 

 

Specialpedagogen beskrivs av fyra informanter som den stora kunskapsbanken som har 

kunskap om olika material och hjälpverktyg som kan bidra till att eleverna utmanas. En 

av de medverkande specialpedagogerna anser att specialpedagoger bör ha en bredare 

kunskap kring hjälpverktyg och passande material än klasslärare, vilket överensstämmer 

med synsättet hos de medverkande klasslärarna.  

 

                    När jag inte kommer fram till hur jag ska anpassa undervisningen för  

                    eleven är alltid specialpedagogen behjälplig. (Informant D) 

 

Klasslärare och specialpedagog diskuterar tillsammans kring lämplig insats eller 

hjälpverktyg och ser till att eleven i fråga, får prova det under en tid. Efteråt gör 

specialpedagog, klasslärare och elev en utvärdering av hur det har fungerat. Ofta sker 

utvärderingen under ett möte där även elevens vårdnadshavare deltar. 

 

Under möten med elevernas vårdnadshavare utvärderas samarbetet mellan klasslärare 

och specialpedagog ytterligare. När samtalet handlar om vilka hjälpverktyg som kan 

användas eller de insatser som kan vara aktuella behöver inte klassläraren på egen hand 

ansvara för diskussionen. Det gäller också möten som gäller förmodade läs- och 

skrivsvårighet/dyslexi. De informanter som medverkar i studien understryker alla att det 

kan vara tufft att som ensam klasslärare behöva försvara vad skolan ska göra för att 

stötta eleven i hans eller hennes kunskapsutveckling. Ibland tycker vårdnadshavare att 

det är rätt eller fel att anpassningar görs, ibland blir de arga om misstanke kring 

svårighet finns och om deras barn ska behöva extra undervisning hos specialpedagog. I 

de fallen finns det stöd från specialpedagogen som kan bidra med tydlig information till 

vårdnadshavare och ge en ytterligare inblick och förståelse. I uppföljningen av elever 

med svårigheter samverkar i största mån klasslärare och specialpedagog. I många fall 
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medverkar förutom klasslärare och specialpedagog, även skolans rektor och delar av 

elevhälsoteamet. Det gör att de medverkande informanterna vill beskriva samarbetet 

som tryggt när det gäller uppföljningen men att det är önskvärt med ett mer djupgående 

samarbete. Tre av de medverkande informanterna efterlyser ett mer djupgående 

samarbete med fokus på datorprogram och appar. Informanterna menar att ett 

djupgående samarbete kring datorprogram och appar till iPads skulle ge klassläraren 

bättre förutsättning för en anpassad undervisning, där läraren slipper oroa sig för att 

hens kunskaper inte räcker till. Det hade då funnits en förförståelse för hjälpverktyget 

att bygga vidare lärarens egna kunskaper på.  

 

5. Analys av resultat 

 

I den här delen kommer jag att utgå från några begrepp hämtade från den 

sociokulturella lärandeteorin för att försöka analysera mitt resultat. För att bättre belysa 

informanternas berättelser om sitt samarbete bättre använder jag mig av begreppen 

mediering, stöttning och närmaste utvecklingszon som analytiska verktyg. 

 

5.1 Hur begreppet mediering hjälper oss att se mönster i 

informanternas berättelser 

Som tidigare nämnts är mediering är ett grundläggande begrepp inom den 

sociokulturella lärandeteorin som avser att människor använder språkliga eller 

materiella redskap eller verktyg för att förstå omvärlden. Mediering sker delvis genom 

materiella verktyg, vilket i den här studien innebär olika hjälpverktyg. Ett materiellt 

verktyg beskrivs som en nödvändighet (Lundgren m.fl., 2012). Berättelserna i mitt 

intervjumaterial tyder på att skolan och pedagogerna använder sig av hjälpverktyg 

såsom datorer och iPads. Till dessa olika hjälpverktyg finns en rad olika program och 

appar som kan hjälpa en elev. Programmen eller apparna fungerar som ett stöd i arbetet 

med att exempelvis skriva en text med hjälp av bokstavsljud eller få en bok uppläst. I 

yngre årskurser finns iPads att tillgå i en begränsad omfattning men hos 

specialpedagogen kan eleverna få använda hjälpverktyg och prova på dess funktioner. I 
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ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonas att elevernas kunskap växer fram i takt 

med att eleven bekant med i vardagen. Läraren och undervisningen beskrivs som 

nyckeln till kunskaper för att förstå hur vardagliga föremål och processer fungerar 

(Lundgren m.fl., 2012). Mot den här bakgrunden kan man se att berättelserna från 

informanterna D och E om användning av datorn som en naturlig del i undervisning 

handlar om hur läraren kan hjälpa eleverna att bekanta sig med och förstå datorns 

funktioner eftersom datorn är ett medium. Likaså får eleverna i de lägre årskurserna en 

liten inblick i hur en Ipad kan fungera. Informant B berättade hur hen använde spel 

kopplade till elevernas läseböcker, vilket också är ett sätt att låta eleverna bli bekanta 

med materiella verktyg utifrån begreppet mediering. Likaså kan man se på några av 

informanternas önskan om större förståelse för appar och datorprogram. Även vuxna 

människor behöver stöd av materiella verktyg för att förstå omvärlden och dess 

utveckling. 

 

5.2 Hur begreppet stöttning hjälper oss att se mönster i 

informanternas berättelser 

I sociokulturell lärandeteori betonas ofta att lärandet i början är beroende av stöttning 

från en mer kunnig person, såsom exempelvis läraren, specialpedagogen eller en 

kamrat. Den sociokulturella lärandeteorin betonar vikten av samspel och lärande. Det 

som en elev inte kan behöver inledningsvis presenteras av en person med kunskap och 

erfarenhet innan eleven kan genomföra något på egen hand (Lundgren m.fl., 2012). I det 

perspektivet tyder informanternas berättelser på att en-till-en-undervisningen ibland 

används på ett stöttande sätt. Informanterna berättar att det är viktigt att eleverna får en-

till-en-undervisning för att kunna arbeta utifrån sitt eget utvecklingsbehov och få 

fördjupad kunskap av en kunnig, i detta fall specialpedagogen. I undervisningen får 

eleverna stöttning i form av hjälpverktyg. I de yngre årskurserna är stöttningen i form av 

hjälpmedel mer begränsad men finns för elever med diagnos eller som får stöd hos 

specialpedagogen. I de äldre årskurserna finns datorer till samtliga elever. På så vis får 

elever i behov av extra stöd, stöttning i både ordinarie undervisning och hos 

specialpedagogen som kan bidra med kunskap på ett ibland lekfullt sätt. Det är till 

exempel möjligt att se användningen av appar som en form av stöttning eftersom några 
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informanter berättade att eleverna fick spela spel, skriva med hjälp av appar som 

Skolstil 2 och intensivträna läsning med eller utan uppläsningstjänst, vilket då kan ses 

som en stöttning i och utanför undervisningen. I intervjumaterialet finns berättelser om 

att stöttning i lärprocesser även förekommer mellan specialpedagoger och klasslärare. 

Denna stöttning sker exempelvis under möten med vårdnadshavare, uppföljning av 

elevernas kunskapsutveckling och framtagning av olika hjälpverktyg och stödinsatser.  

 

5.3 Hur begreppet närmaste utvecklingszon hjälper oss att se 

mönster i informanternas berättelser 

Som tidigare nämnts innebär begreppet ZPD, närmaste utvecklingszon. Den 

sociokulturella lärandeteorin menar att när exempelvis en elev har lärt sig en sak, är de 

redo för att lära sig ytterligare genom en lärare, specialpedagog eller en kamrat. 

Berättelserna i mitt intervjumaterial tyder på att alla pedagogerna strävar efter att låta 

eleverna arbeta på så sätt att de kan lära sig av varandra. I likhet med tanken om en 

närmaste utvecklingszon resonerar de alla om det värdefulla i att eleverna får arbeta 

tillsammans med uppgifter då de tar del av varandras kunskap. Mot bakgrunden av den 

sociokulturella lärandeteorin, kan man se att berättelserna från informanterna D och E 

om användandet av hjälpverktyg i undervisning och i ett samarbete mellan elever, alla 

handlar om hur viktigt det är att ge eleverna möjligheter att vägleda varandra och dela 

kunskaper med varandra. Det är intressant utifrån den sociokulturella lärandeteorin 

eftersom eleverna får möjlighet att visa kunskaper som de är bra på i ett socialt 

sammanhang. En elev kanske inte är stark i att skriva för hand men är duktig på att 

skriva på dator. Vid samarbete kan eleverna turas om att skriva, vilket gör att 

arbetsbelastningen sjunker, speciellt för en elev med läs- och skrivproblematik.   

 

6. Diskussion 

Nedan kommer jag att diskutera min studie utifrån metod och resultat för att på så vis 

koppla mitt arbete till aktuell forskning och nu gällande styrdokument.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenterar jag en diskussion utifrån de resultat jag presenterat ovan och hur man 

kan relatera dem till tidigare forskning och styrdokument. Diskussionen är uppdelad 

utifrån min frågeställning gällande samverkan kring hjälpverktyg, samverkan kring 

undervisning och samverkan kring uppföljning.  

 

6.1.1 Samverkan kring hjälpverktyg  

Min studie tyder på att de intervjuade pedagogerna i viss mån samarbetar när det gäller 

användningen av hjälpverktyg. Samtliga intervjuade pedagoger berättar att det är 

hjälpverktyg i form av dator och Ipad som finns i undervisningen och hos 

specialpedagogen. Däremot används hjälpverktygen i olika utsträckning beroende på 

om eleven går i lågstadieklass eller i mellanstadieklass. En informant ansåg att eleverna 

behöver få noggrann genomgång av hjälpverktyg hos specialpedagogen som är mer 

kunnig. Jämfört med vad som lyfts fram av Svärdemo Åberg (2003) är det inget nytt att 

eleverna behöver få möjlighet till ett noggrant och anpassat stöd av bland annat datorer. 

Svärdemo Åberg (2003) framhöll att i en intervju med två av eleverna i klassen 

framkom det hinder i elevernas arbete med datorer i samma rum som deras 

skolkamrater. Anledningen var att de då kände sig stressade och fick svårare att 

koncentrera sig. Kanske passar det inte samtliga elever att arbeta med hjälpverktyg i 

undervisningen utan de behöver få komma undan och arbeta i ett samarbete med 

specialpedagogen. Därför kan ett samarbete mellan lärare, specialpedagog och elev 

gällande hjälpverktyg vara viktigt.  

 

Resultatet i min undersökning tyder på att eleverna i yngre årskurser främst har 

möjlighet att få använda hjälpverktyg hos specialpedagogen och att eleverna där kan få 

använda hjälpverktyg på ett mer lekfullt vis. Samtliga intervjuade pedagoger berättar att 

specialpedagogen har ett antal Ipads och datorer att tillgå för att kunna testa olika 

kunskapsområden. Jämfört med tidigare forskning av Svärdemo Åberg (2003) är det 

inget nytt att specialpedagogen har möjlighet till att undervisa elever med hjälpverktyg. 

Svärdemo Åberg (2003) beskriver ju att eleverna fick använda sig av exempelvis 

ordbehandlingsprogram hos specialpedagogen och att elever fick möjlighet att använda 

sig av varsin dator hos specialpedagogen. Skolinspektionen (2010) betonar även de att 
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hjälpverktyg främst förekommer hos specialpedagogen, och de efterfrågar att 

hjälpverktyg även används i den ordinarie klassrumsundervisningen. Förutom iPads och 

datorer nämner även de intervjuade pedagogerna att hos specialpedagogen finns det 

konkreta spel från SPSM som kan fungera som ett hjälpverktyg för att exempelvis lära 

sig att sätta samman bokstäver till ord. Dessa konkreta spel lånar specialpedagogerna 

gärna ut till lärare. Lärarna däremot uppfattar att tiden för denna form av hjälpverktyg, i 

form av konkreta spel, inte är tillräcklig. Därför blir det viktigare att hjälpverktyget 

används hos specialpedagogen för att ge eleverna flera olika möjligheter att utvecklas 

och lära. 

 

I min studie framhåller de intervjuade pedagogerna att lärare och specialpedagog 

tillsammans bör diskutera lämpliga hjälpverktyg och se till att eleven i fråga får prova 

hjälpverktyget under en tid. Jämfört med tidigare forskning verkar detta vara ett mer 

utvecklat arbetssätt. Barbro Bruce (2019) framhåller dock att specialpedagogerna 

behöver bidra med stöd och handledning då de har en bred kunskap om hur eleverna 

kan utveckla sin läsning och skrivning som kan stödja lärarna i deras arbete. I min 

studie bekräftas det genom att intervjuade pedagoger berättar att exempelvis en dator tas 

fram till en elev för att ge möjlighet till att formulera sig i skrift på datorn, istället för på 

papper. Efter en bestämd tid utvärderar specialpedagog och lärare om hjälpverktyget 

gett resultat eller om eleven istället kanske behöver en iPad.  

 

Tre av de medverkande informanterna efterlyser dock ett mer djupgående samarbete 

med fokus på datorprogram och appar. Informanterna menar att ett djupgående 

samarbete kring datorprogram och appar till iPads skulle ge klassläraren bättre 

förutsättning för en anpassad undervisning. Detta kan ses som en tydlig 

förbättringsmöjlighet i informanternas arbete. De efterlyser ett mer ingående samarbete 

när det gäller frågor om vilka datorprogram och appar som bör vara en naturlig del i 

lärarens kompetensutbildning. Kompetensutbildning sker i andra ämnen såsom 

matematiklyft eller programmeringslyft, därför bör ett hjälpverktygslyft också kunna 

vara en del i skolans arbete. Idag finns det oerhört många appar och program att tillgå. 

Läraren behöver veta vilka som är av värde och varför ett program eller en app 

exempelvis är bra för att lära sig skriva. Då tiden är en avgörande faktor på denna skola 
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och även framhålls som en viktig faktor av exempelvis Al-Natour m.fl. (2015) behöver 

skolor fundera på hur en alternativ möjlighet skulle fungera, om nu inte 

specialpedagogen har tid möjlighet att informera lärare. Lärare kan gå intensivkurser för 

att lära sig. Dessa förekommer dock utanför den ordinarie arbetstiden och läraren får 

ingen kompensation vare sig för tid eller eventuella utgifter. Antingen kostar kursen att 

gå eller så kostar det att köra till olika orter för att utveckla sin kunskap om exempelvis 

appar. Syftet med dessa kurser är ju att läraren får tillräckliga kunskaper om appar och 

program samt kan lägga upp sin undervisning kring fungerande moment. Detta hade alla 

lärare mått bra av och flertalet lärare efterlyser också denna form av fortbildning. Då 

hjälpverktyg ständigt förändras och blir allt vanligare i en modern undervisning och 

skola, är det av stor vikt att lärarna får kunskaper för att kunna arbeta i en sådan skola 

eller bedriva en sådan undervisning.  

 

6.1.2 Samverkan kring undervisning 

Min studie tyder på att informanterna i stora drag samverkar kring undervisningen. 

Samverkan kan då kopplas både till hur specialpedagogen samverkar med läraren kring 

hjälpverktyg i undervisningen men även till hur eleverna samverkar med varandra.  

 

I min studie framhåller tre informanter att de använder hjälpverktyg i form av Ipad och 

dator i sin undervisning. Samtliga intervjuade pedagoger tycks uppfatta att datorer 

används flitigt och naturligt i nästan all undervisning på skolan från och med årskurs 

fyra och upp till årskurs sex. På dessa datorer finns det i sin tur olika program som till 

exempel Word med stavningsprogram och uppläsningsfunktioner. De intervjuade 

pedagogerna framhåller att om en elev med läs- och problematik använder 

hjälpverktyget tillsammans med alla andra klasskamrater, blir eleven inte utpekad för att 

hen genomför arbeten på sitt hjälpverktyg. Det kan jämföras med resultatet från 

Svärdemo Åberg (2003) där intervjuade elever uppfattade att arbetet med datorer i 

samma rum som deras skolkamrater bidrog till koncentrationssvårigheter, och det är 

intressant att utifrån min studie fundera på varför det kan ha varit så. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att alla elever i Svärdemo Åberg (2003) inte hade 

hjälpverktyg som en naturlig del i undervisning, vilket ledde till att eleverna med 

hjälpverktyg blev mer utpekade. I min undersökning vittnar bland annat informanterna 
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D och E att de valt att använda sig av arbetsformerna lärpar och lärgrupp även i arbetet 

med hjälpverktyg. Två eller flera elever skriver exempelvis en berättelse eller faktatext 

på dator tillsammans. Eleverna i sin tur får turas om att skriva och söka information och 

utnyttja varandras kompetens och kunskap. Med en sådan arbetsmetod blir inte 

användandet av hjälpverktyg ett utpekande och känsligt moment för eleven.  

 

Bruce (2019) beskriver vikten av att en elev med språkliga svårigheter får anpassat stöd 

från både lärare och specialpedagog. Stöd kan med fördel ges i lärarens ordinarie 

undervisningen men behöver också ske i samverkan med specialpedagogen som arbetar 

med eleven. Bruces (2019) tankar om samverkan med specialpedagog och enskild 

undervisning styrks i min studie då samtliga informanter menar att det är en 

nödvändighet att elever även får arbeta på egen hand och utifrån sina kunskaper. Främst 

påtalas detta behov för elever i behov av särskilt stöd. Det är en nödvändighet att eleven 

får en-till-en undervisning hos exempelvis specialpedagogen vid ett antal tillfällen. 

Denna en-till-en undervisning kan innebära att eleven får komma till specialpedagogen 

och exempelvis öva sitt läsflyt eller ljuda bokstäver till ord.  Specialpedagogerna i min 

studie framhåller även att det är så arbetet sker. Specialpedagogerna arbetar med 

eleverna utifrån de behov eleven har exempelvis intensivläsning eller skrivning.  

 

I mitt intervjumaterial framhävs problematiken med hjälpverktyg i yngre årskurser. Fyra 

av informanterna understryker nämligen att det inte finns hjälpverktyg naturligt i 

undervisningen, vilket bottnar i att det inte finns tillräckligt med hjälpverktyg att tillgå. 

Hjälpverktyg används dock även i yngre årskurser och är möjlig tack vare ett 

fungerande och bra samarbetet på skolan. Pedagogerna kan koppla upp sina egna 

datorer eller samla ihop ett antal iPads/datorer från andra klasser för att använda i 

undervisningen. En informant berättar att i hens undervisning använder hen spel på 

hjälpverktyg som är kopplade till elevernas läseböcker. Eleverna arbetar ibland 

tillsammans med en kamrat men oftast är det till fördel att eleverna får arbeta själv. 

Anledningen är att eleverna anses behöva arbeta utifrån sin förförståelse och sin 

kunskap. Denna tanke kan också kopplas till Bruce (2019) som menar att eleverna även 

behöver enskild undervisning.  
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Rekommendationerna från Skolinspektionen (2011) om hjälpverktyg i undervisning 

tyder min studie på att det kan ha skett en förbättring kring användandet av hjälpverktyg 

i undervisningen. Även då det finns ett begränsat antal hjälpverktyg i de lägre 

årskurserna, finner lärare och specialpedagog möjlighet att få tillräckligt med 

hjälpverktyg, i syfte att arbeta inkluderat och i helklass. De hittar tillsammans 

möjligheter som bidrar till att en elev i behov av stöd inte blir utpekad. Det sker också 

ett naturligt samarbete mellan eleverna i användandet av hjälpverktyg och utbyte av 

kunskap, främst i årskurs fyra till sex.  

 

6.1.3 Samverkan kring uppföljning 

Min studie tyder på att de intervjuade pedagogerna har ett gott samarbete gällande 

uppföljning av elever. De tycks alla uppfatta att samarbetet gällande uppföljning både 

sker i och utanför undervisningen. I det vardagliga samarbetet kan specialpedagogen 

eller någon annan ur skolans elevhälsa, exempelvis kuratorn, närvara för att se hur en 

hur ett arbetssätt eller metod fungerar. Det kan också innebära en närvaro i klassrummet 

för att synliggöra en problematik hos en elev och påbörja en utredning. Skollagen 

betonar att ”ansvarig förskollärare eller lärare ska samråda med personal med 

specialpedagogisk kompetens vid bedömning, planering av stöd och uppföljning” 

(Skollagen, paragraf 4 och 5). Vidare påtalar Skollagen (2018:1098) att ”i slutet av 

förskoleklassen och i slutet av lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan, 

ska det genomföras en uppföljning av sådant stöd som getts”. 

 

I mitt intervjumaterial uppger pedagogerna att de samarbetar flera gånger i veckan. De 

uppger att specialpedagogen har möten en gång i veckan med lärare och då finns 

möjligheten till att exempelvis diskutera elevers problematik och insatser. Det gör att 

min studie tyder på andra och mer fördjupade former av samarbete mellan lärare och 

specialpedagog än vad Al-Natours m.fl. (2015) och resultat kunde visa på. I min studie 

framhåller informanterna att samarbetet finns naturligt och fungerar bra. Främst pekar 

informanterna på hur viktigt det är att samtala om insatser och utvärdera insatser. 

Informanterna betonar att läraren och specialpedagogen måste samtala kring lämpliga 

insatser eller hjälpverktyg och se till att eleven får prova det under en tid. Efteråt gör 

specialpedagog, lärare och elev en utvärdering av hur det har fungerat. När samtalet 
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handlar om vilka hjälpverktyg som kan användas eller om de insatser som kan vara 

aktuella behöver inte klassläraren på egen hand ansvara för diskussionen. Det påtalas av 

flertalet informanter att betydelsen av att specialpedagogen närvarar vid möten med 

vårdnadshavare är stor. Läraren behöver inte själv försvara insatser och svårigheter utan 

får stöd av specialpedagogen. Det gör att de medverkande informanterna vill beskriva 

samarbetet som tryggt när det gäller uppföljningen. 

 

Men i likhet med Al-Natour m.fl. (2015) framhåller informanterna att det är önskvärt 

med ett mer djupgående samarbete då tiden är avgörande. Informanterna beskriver att 

samarbetet är bra och fungerar men det krävs en noggrann planering av tid, plats och 

dag, då tidsbristen precis som i Al-Natour m.fl. (2015) är en påfrestning för 

pedagogerna. Informanterna i min studie påtalar att de ofta får sitta på sena 

eftermiddagar och kvällar med olika möten med exempelvis vårdnadshavare. Ibland 

sker möten utanför pedagogerna arbetstid. Eftersom specialpedagogerna har begränsat 

med tid, då de har flera elever med olika problematik, behöver specialpedagog och 

lärare ibland stanna kvar på arbetet efter arbetstiden för att kunna analysera 

hjälpverktyg och undervisning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Som jag tidigare nämnde kan intervjuer vara både strukturerade och icke strukturerade 

(Ejvegård, 2009). I min intervju fick samtliga informanter samma frågeställning som 

utgick från på förhand bestämda frågor. Då jag använde mig av förutbestämda frågor 

som samtliga informanterna fick svara på, utifrån samma form och följd och med 

samma förutsättningar baserade på plats och tid, bygger min studie på en 

semistrukturerad intervju. För mig var det viktigt att få möjlighet till en riklig 

information och att komma åt informanternas tankar om samverkan mellan pedagoger 

gällande hjälpverktyg, undervisning och uppföljning. Efter att studierna är genomförda 

tycker jag att jag har fått svar på min frågeställning. Dock hade jag önskat än mer tydlig 

information kring hur specialpedagogerna faktiskt arbetar med eleverna eller hur 

undervisningen med hjälpverktyg ser ut och fungerar. Därför hade det varit intressant att 

förutom intervjun också använt mig av observationer. Nu har jag hört pedagogernas 

tankar och fått en inblick i hur exempelvis informant D och E bedriver en undervisning 
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där anpassning sker genom att samtliga elever använder dator i undervisningen. Det 

hade därför varit intressant att se hur undervisningen faktiskt ser ut. Hur arbetar 

eleverna tillsammans på en dator eller hur fungerar ordbehandlingsprogrammet i en 

helklassundervisning. 

 

Därför hade en kombinerad intervju- och observationsstudie varit önskvärd för att inte 

enbart belysa hur lärare och specialpedagog resonerar om sitt samarbete med 

hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, utan även få se med egna ögon hur denna 

samverkan sker. Det hade också varit intressant att göra en studie på en annan skola och 

med andra informanter för att jämföra två olika skolor gällande samarbete mellan 

pedagoger. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Mina tankar kring den fortsatta forskningen och en intressant utgångspunkt vore att 

undersöka hur ett samarbete mellan lärare och specialpedagoger gällande hjälpverktyg 

kan se ut. Hur samverkar pedagogerna mer kring hjälpverktyg och i sin planering kring 

verktyg. Hur skulle ett bra samarbete se ut på en skola där specialpedagogen exempelvis 

anordnar workshops där lärarna får tillgång till information kring användbara appar och 

program? 

 

Tidigare forskning och även min studie visar att verksamma pedagoger önskar ett 

djupare samarbete med specialpedagogerna gällande utbyte av idéer kring stöd in 

undervisning och hjälpverktyg. Det vore därför intressant om det forskades på hur ett 

fungerande arbetssätt skulle kunna se ut. Forskning kan med fördel utgå från både 

intervjuer men också utifrån en observation, där intervjuaren kan undersöka om det 

pedagogerna berättar syns i deras arbetssätt och undervisning.  

 

En frågeställning skulle kunna vara ”Hur kan ett samarbete mellan specialpedagog och 

lärare se ut med fokus på hjälpverktyg” 

* Hur sker utbytet av idéer av appar och program? 

* Hur visar sig pedagogerna arbete med hjälpverktyg i undervisningen? 

* Hur sker en uppföljning gällande hjälpverktyg? 
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I likhet med tidigare forskning visar min studie att det finns ett fungerande samarbete 

ute i skolorna. Lärare och specialpedagoger ser varandra som viktiga funktioner i deras 

fortsatta arbete och utveckling. De framhåller vikten av att få samtala om elever, 

undervisning och hjälpverktyg. I min studie belyser jag hur mina informanter 

samarbetar men påtalar även deras önskan om ett mer ingående och djupare samarbete, 

främst om hjälpverktyg och anpassningar i undervisningen. Utvecklingen av 

hjälpverktyg är stor och fortsätter att utvecklas. I takt med att hjälpverktygen förändras 

ökar efterfrågan hos lärare och specialpedagoger för kunskap om hur hjälpverktygen ska 

användas, varför de ska användas och när de ska användas.  Då behöver lärare och 

specialpedagoger känna att de har en kompentens att bedriva en god och varierad 

undervisning så att eleverna får utvecklas, blir sedda och trivs i skolan. Därför behövs 

mer forskning kring hur ett fördjupat samarbete kan ske och se ut.  
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8. Bilagor 

Nedan presenterar jag två olika bilagor som används till detta arbete. Det är dels mitt 

utsända informationbrev men också den frågeställning som låg till grund för 

intervjuerna. 

 

Informationsbrev 

 

               Information om studie till verksamma pedagoger för examensarbete 

Hej! 

Jag studerar sista terminen på Grundlärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och är 

intresserad av att intervjua dig som är verksam pedagog. Min studie handlar om hur pedagoger 

samverkar med fokus på hjälpverktyg, undervisning och uppföljning. Jag eftersträvar en 

blandning av olika kompetenser dvs. intervjuar gärna dig som är specialpedagog och lärare, för 

att få en god uppfattning kring hur samarbetet på er skola ser ut.  

 

Jag har för avsikt att genomföra en intervjustudie där jag intervjuare en pedagog åt gången. Jag 

kommer sedan att analysera och transkribera era intervjuer. Syftet är att undersöka hur ni ser på 

skolans samverkan gällande framtagning och användning av hjälpverktyg, undervisning och 

uppföljning.  

 

De uppgifter jag samlar in kommer att behandlas med noggrannhet och hållas anonymt. Inga 

namn kommer att presenteras utan ni förblir anonyma. Ingen information presenteras som kan 

koppla era svar till vem du är. Den informations som presenteras kommer enbart att delas med 

handledare, bedömande lärare och utsedd opponent. All information kommer efter avslutad kurs 

att förstöras. 

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan.  

Jag hoppas att du vill medverka i min studie. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta 

mig på min mejl 

Mvh Felicia Elofsson 

felicia.elofsson0002@stud.hkr.se 

mailto:felicia.elofsson0002@stud.hkr.se
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Frågeställning 

 

  Samarbete mellan lärare och specialpedagog gällande hjälpverktyg i ämnet svenska.   

  

Särskilt stöd - användning av hjälpverktyg  

* Vilka hjälpverktyg känner du till som används på skolan?   

* Vad anser du vara ett bra hjälpverktyg för elever med läs-och skrivsvårigheter och varför?   

* Vet du hur och när hjälpverktyget ska användas?   

* Får du/ni någon kompetensutveckling gällande hjälpverktyg och olika program?   

* Känner du att hjälpverktyg en naturlig del i ditt arbete?   

* Ser du några fördelar respektive nackdelar med användning av hjälpverktyg?  

  

Samarbete specialpedagog och lärare  

* På vems initiativ tas hjälpverktyg fram i ämnet svenska?  

* Finns det något samarbete mellan specialpedagog och lärare i användandet och 

framtagningen av hjälpverktyg? Och hur ser i så fall samarbetet ut?  

* Finns det något som skulle kunna förbättras kring samarbetet mellan specialpedagog och 

lärare? Hur skulle det i så fall kunna ske?   

 


