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Abstract  

The purpose of my action research is to develop knowledge about what happens when 

students in special needs are involved in the processes relating to the implementation of 

assistive technology tools in teaching. Research in the field shows that students using 

assistive technology tools are able to bypass their difficulties and work on a higher cog-

nitive level. Despite this, studies show that students do not use assistive technology 

tools to the extent that they would need. At my school, students are not involved in the 

implementation of the tools. By appointing four students in grades 4 and 5 to the am-

bassadors of the assistive technology tools and involve them in the implementation of 

tools, ranging from planning to implementation of the teaching of the assistive technol-

ogy tools, I wanted to get views on how their participation proved. Data were collected 

with the help of video and logbook entries. The results of the study show that students 

participated in various ways in the implementation depending on what support the edu-

cational environment offered. The key conclusion is that it was the ambassadors’ degree 

of participation that was crucial for the ambassadors' opportunities to participate in the 

implementation. Didactic implications are that educators have a crucial role to work 

with students to develop learning environments that create conditions for students' par-

ticipation in education and in their social context.  

Keywords: Action research, assistive technology tools, co-operative learning, learning 

environment, participation, special education 
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Förord 

Mitt intresse för skolutvecklingsfrågor har funnits sedan jag arbetade som lågstadielärare i 

början på 90-talet. För mig handlar skolutveckling om att utveckla lärmiljöer så att alla elever 

får möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter och vågar och vill söka nya kun-

skaperer och utamningar i skolan.  

Det var med stor tillförsikt som jag tillsammans med mina kollegor blev antagen på Högsko-

lan i Halmstad och magisterprogrammet i aktionslärande våren 2012. Ett projekt som skulle 

bidra till kollektiv och kollegial kompetensutveckling i syfte att utveckla en undervisning på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Efter fyra lärorika och utvecklande år i projektet är detta examensarbete, som är skrivet i utö-

kat artikelformat, nu slutet på utbildningen. Arbetet med studien har gett mig tillfällen att på 

ett systematiskt sätt undersöka elevers möjligheter att delta i implementering av alternativa 

verktyg i sitt lärande. I min undersökning kan jag se att alternativa verktyg i undervisningen 

bidrar till att göra lärmiljöer mer tillgängliga för alla elever. Det ska inte vara mer konstigt för 

en elev i läs och skrivsvårigheter att använda talsyntes än för en person med nedsatt syn att 

använda glasögon.  

Jag vill tacka de elever som har medverkat i studien, för deras engagemang och för de fynd de 

har hjälpt mig att hitta på vägen. Jag vill också tacka min kollega och kritiska vän Anita 

Hansson som har inspirerat mig att tänka i nya banor när det gäller elevers användning av 

alternativa verktyg. Tack också till min handledare Therése Mineur för intressanta och läro-

rika samtal på Halmstad Högskola. De har fått mig att utveckla min förmåga att göra systema-

tiska undersökningar i min egen praktik samt mitt vetenskapliga skrivande. 

Ängelholm, 25 maj 2016 

Marie Börjesson  
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Lärmiljö i behov av stöd  

En aktionsforskningsstudie om elevers delaktighet i implementeringen av alter-

nativa verktyg 

Marie Börjesson, Strövelstorps skola, Ängelholms kommun 

Abstrakt: Syftet med aktionsforskningsstudien är att utveckla kunskap om 

vad som händer när elever görs delaktiga i implementeringen av alternativa 

verktyg i undervisningen. Forskning inom området visar att elever med hjälp 

av alternativa verktyg har möjlighet att kringgå sina svårigheter och arbeta på 

en högre kognitiv nivå. Trots detta visar studierna att elever inte använder sig 

av alternativa verktyg i den utsträckning som de skulle behöva. På min skola 

är eleverna inte delaktiga i implementeringen av de alternativa verktygen. Ge-

nom att utse fyra elever i årskurs 4 och 5 till ambassadörer för de alternativa 

verktygen och göra dem delaktiga i implementeringen allt från planering till 

genomförande av undervisning ville jag få syn på hur deras deltagande visade 

sig. Data har samlats in med hjälp av videoinspelning och loggboksanteck-

ningar. Studiens resultat visar att elever deltog på olika sätt i implementering 

beroende på vilket stöd den pedagogiska miljön erbjöd. Studiens centrala slut-

sats är att det var ambassadörernas grad av delaktighet som hade avgörande 

betydelse för ambassadörernas möjligheter att delta i implementeringen. Di-

daktiska implikationer är att pedagoger har en avgörande roll att tillsammans 

med elever utveckla lärmiljöer som skapar förutsättningar för elevers delak-

tighet i undervisningen och i deras sociala sammanhang.   

Nyckelord: Aktionsforskning, alternativa verktyg, delaktighet, lärmiljö samlä-

rande, specialpedagogik 

Inledning 
Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I 

will understand (Confucius). 

Att kunna ta till sig information, att läsa, skriva och kommunicera är en rättighet och något 

som skolan men även samhället ställer höga krav på. Det är nyckeln till studier, arbete och för 

möjligheterna att förverkliga sina ambitioner. Det är skolans ansvar att anpassa undervisning-

en så att elever ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor så långt det är möjligt. För att 

det ska ske räcker det inte med att pedagoger föreläser och visar utan elever behöver, precis 

som citatet ovan belyser, involveras i lärprocesser som leder till att förmågorna utvecklas. 

En förutsättning för att elever ska kunna ta till sig undervisningen är att de görs delaktiga i 

undervisningen och i den lärandemiljö de befinner sig i då delaktighet är en förutsättning för 

hög potential för lärande (Dysthe, 2003). Skolinspektionens granskningar (2011) visar att ele-

ver med funktionsnedsättning har en låg grad av delaktighet i skolan. I ljuset av detta behöver 

skolan se elevers delaktighet som en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en skola som är 

tillgänglig för alla elever. Skolan behöver skapa lärmiljöer som passar den mångfald av elever 

som finns på en skola så att alla elever får möjlighet att lämna skolan med godkända betyg 

(Skolverket, 2013). Ingen får uteslutas på grund av en eventuell funktionsnedsättning och det 

är skolans ansvar att kompensera elever som har svårigheter att t.ex. läsa och skriva. Elever 

ska inte behöva lämna klassrummet utan få stöd inom klassen. En studie av Damsby (2008) 

har visat att IT-användning kan medföra att elever får ökad självkänsla, blir mer självständiga 

och aktiva i skolan. Pedagogers förmåga att skapa lärmiljöer där tekniken kan användas som 
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ett värdefullt verktyg för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever blir därmed ange-

läget.  

För elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd utgör alternativa verktyg som tal-

syntes och rättstavningsprogram ofta en förutsättning för ett gynnsamt lärande. Tillgången på 

verktyg i lärandet kan vara helt avgörande för om en elev ska kunna nå kunskapskraven. Ele-

verna ges med hjälp av verktyg möjlighet att kompensera svårigheter och får då visa kunskap 

och intellektuell förmåga. Damsbys studie (2008) visar även att elevens egen inställning till 

sina verktyg påverkar om användandet blir framgångsrikt eller inte. Skolans uppdrag, enligt 

Lgr 11, att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov, kräver pedagoger som erbjuder 

undervisning som bygger på informations- och kommunikationsteknik (IKT) i lärandet och 

som kan skapa inkluderande miljöer där lärande kan ske. Idag har många skolor god tillgång 

till datorer och datoranvändandet i skolan har ökat. Trots detta visar utvärdering (SPSM, 

2010) att elever inte använder sig av alternativa verktyg i den utsträckning som de skulle be-

höva. Enligt Hattie (2012) är didaktiken och pedagogernas inverkan som har betydelse för om 

IKT är tillgänglig för eleverna. Detta tyder på att om och hur elever använder sig av alterna-

tiva verktyg mer beror på pedagogernas och skolans förhållningssätt till lärandet, snarare än 

tillgången på datorer i undervisningen. 

Hur pedagoger talar om och tänker om elever i svårigheter blir extra viktigt då arbetet med att 

ge specialpedagogiskt stöd i stor utsträckning handlar om att skapa förutsättningar för elevers 

delaktighet i skolans alla olika sammanhang. Hur delaktighet definieras och kommer till prak-

tiskt uttryck i skolans vardag får betydelse för den enskilde elevens möjligheter till lärande. I 

mitt möte med elever i svårigheter ser jag att eleverna inte deltar i implementeringen av de 

alternativa verktygen. I en enkät på skolan angående studieteknik, svarade endast fyra av 40 

elever i årskurs 9 att de använder de alternativa verktygen på sina datorer, trots att det finns 

flera elever som enligt åtgärdsprogram skulle behöva använda programmen i sitt lärande. Ele-

ver i svårigheter skulle med hjälp av alternativa verktyg kunna prestera på en högre nivå 

(Damsby, 2008).  

Syfte och forskningsfråga 

Eftersom all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är aktions-

forskning en väg att nå vidare utveckling. Genom att studera och reflektera över min egen 

praktik i samspel med andra är ambitionen att ökade insikter ska leda till utveckling och för-

ändring. Något som i sin tur kan leda till nya frågor, handling och förståelse i en cyklisk pro-

cess som inte tar slut (Rönnerman, 2012). Med en aktionsforskande ansats och ett sociokultu-

rellt perspektiv på lärande är syftet med studien att utveckla kunskap om vad som händer när 

elever i svårigheter görs delaktiga i processerna kring implementeringen av alternativa verk-

tyg i undervisningen. För att eleverna ska bli delaktiga behöver de involveras och ses som en 

resurs i processerna kring implementeringen och komma till tals i frågor som rör deras och 

andras lärande. Att vara en resurs innebär i det här sammanhanget att kunna ha inflytande 

över upplägg, planering och lektionsutformning. Att involvera elever i sitt eget lärande och se 

lärandet som en social process snarare än ett individuellt projekt lyfter Wiliam (2013) som en 

stark framgångsfaktor för ett ökat lärande. Utifrån aktioner som skapats tillsammans med ele-

ver i årskurs 4 och 5 avser studien att besvara följande forskningsfråga: 

På vilka sätt deltar elever i implementeringen av alternativa verktyg? 
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Bakgrund 
Under det här avsnittet kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien att presenteras. 

Några viktiga och centrala begrepp som använts genom hela studien definieras och slutligen 

kommer en forskningsöversikt av relevans för studien att presenteras. 

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas kunskaper genom interaktioner mellan män-

niskor. Grundantagandet i det här perspektivet är Vygotskijs tanke om att en som är mer kun-

nig vägleder och hjälper en som är mindre kunnig och på detta sätt vidgar och fördjupas kun-

skap hos båda. Fokus ligger på samspelet mellan kollektiv och individ och hur individen och 

gruppen kan utnyttja sina gemensamma resurser. Vygotskij beskriver den närmaste utveckl-

ingszonen som han menar är utrymmet mellan den nivå barnet nått och den nivå barnen är på 

väg att uppnå. Han menar att barnet klarar mer tillsammans med en mer kunnig kamrat eller 

en vuxen än vad han eller hon kan klara på egen hand. I lärandesituationer ska man tillvarata 

det gynnsamma sociala samspelet som bildas mellan den lärande och den mer kompetenta. 

Detta kan vara både en vuxen eller en kamrat. Den mer kompetenta ska i de här situationerna 

utgå från barnets nivå och i sammanhang som är naturliga för barnet. Att ta hjälp och motive-

ras av andra bidrar till en positiv lärprocess (Vygotskij, 2001). Individens utveckling och lä-

rande går inte att förstå genom att särskilja individen från det stora sammanhanget utan läran-

det är situerat och måste ses i förhållande till omgivningen. Lärandet är baserat på aktiviteter 

och interaktioner mellan människor (Säljö, 2010). Det är genom deltagande i kommunikation 

som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla. Både Vygotskij 

(2001) och Säljö (2010) ser språket som ett centralt redskap i lärandet och visar på sambandet 

mellan lärande och kommunikation. De ser kommunikativa processer som en förutsättning för 

lärande och utveckling som gör att kunskap ständigt förändras och förnyas. 

Perspektiv på specialpedagogik 

Det finns olika sätt att förstå problematiker som kan uppstå på en skola. Vilket perspektiv vi 

väljer att ha på elever i svårigheter får konsekvenser för hela skolan och för hur skolan skapar 

förutsättningar för lärande. Det relationella och det kategoriska perspektivet är två olika sätt 

att förstå elevers svårigheter. Det relationella perspektivet lyfter, precis som det sociokultu-

rella perspektivet på lärande, fram det sociala sammanhanget som det viktigaste för lärandet. 

Om man ser på specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv förutsätts det att förändringar i 

den pedagogiska miljön påverkar elevens möjlighet att uppnå vissa krav eller mål. Eleven ses 

i relation till sammanhanget som denne befinner sig i (Persson, 2013). Fokus blir vad som 

händer i samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer i skolan och vad sampelet och mil-

jön får för konsekvenser för den enskilde eleven. Skolsvårigheter ses inte som individbundna 

utan förklaringar till eventuella svårigheter hittas i den pedagogiska verksamheten. Intresset 

riktas mot skolans möte med elever i svårigheter på flera olika nivåer och på relationerna där 

emellan (Ahlberg, 2013 ). Ur ett relationellt perspektiv blir den specialpedagogiska kompe-

tensen en hjälp att planera in differentiering i undervisningen. Utgångspunkten är att det finns 

variationer inom den elevgrupp som pedagogen möter och att lärmiljön är avgörande för om 

eleven ska lära sig eller inte (Persson, 2013). Eleven ses tillfälligt som någon i svårigheter 

(Nilholm, 2012). Ett relationellt perspektiv kräver långsiktiga lösningar som oftast involverar 

hela skolans verksamhet vilket tar tid. Inom det kategoriska perspektivet ses däremot elevens 

svårigheter som individbundna och det är eleven som är bärare av problemet. Det kan även 

ses som ett bristperspektiv d.v.s. eleven saknar något som skolan ska åtgärda. Eleven ses ur 

det här perspektivet som någon med svårigheter (Nilholm, 2012).  
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Centrala begrepp  
Begreppen delaktighet, lärande, samlärande och alternativa verktyg är centrala ledord som 

används genom hela studien. Dessa begrepp är centrala både ur ett aktionsforsknings- per-

spektiv samt ur de teoretiska perspektiv på lärande som studien vilar på. 

Delaktighet 

Delaktighet är inget som är statiskt utan kan variera beroende på vilken miljö eleven befinner 

sig i. Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) menar att delaktighet är något som kan upple-

vas och/eller observeras i skärningspunkten mellan individen och den omgivande miljön. De 

menar att delaktighet upplevs på olika sätt av olika individer beroende på ålder, personlighet 

och sammanhang. Författarna anser att det behövs en upplevelse av att vara med, känna sig 

engagerad, aktivt agera och samspela med andra för att uppleva delaktighet. Thomas (2007) 

ser delaktighet ur två perspektiv. Social delaktighet och politisk delaktighet vilket innebär ett 

generellt deltagande i en aktivitet och inflytande över beslutsprocesser. Den här formen av 

deltagande är central i aktionsforskning. 

 

Molin (2007) har i sin avhandling gjort en begreppsanalys av delaktighet. Han diskuterar 

olika former av delaktighet; engagemang, aktivitet, autonomi, makt i beslutsprocesser, inter-

aktion samt informell och formell tillhörighet. Han menar att det inte räcker med att en person 

upplever sig vara delaktig utan det är viktigt att se hur delaktighet kommer till uttryck i prak-

tiken. Molin skiljer på intrapersonell och interpersonell delaktighet. Den intrapersonella utgår 

från egenskaper hos eleven som t.ex. individens engagemang och självbestämmande i aktivi-

teter. Interpersonell delaktighet fokuserar däremot på det som händer mellan individer och 

mellan individen och omgivningen d.v.s. den sociala och den fysiska miljö som individen 

möter. Interaktion är en viktig interpersonell form av delaktighet vilket innebär ett ömsesidigt 

samspel mellan en individ och den sociala och fysiska omgivningen. Det innebär också att det 

finns ett givande och tagande mellan individen och dennes omgivning. ”Upplevelsen av att 

vara delaktig säger något om vem man är i samspelet med omgivningen” (ibid s.18). Förut-

sättningar för delaktighet kan ses som interna respektive externa. De interna förutsättningarna 

handlar om vilja och förmåga till delaktighet. De externa förutsättningarna handlar om till-

gänglighet samt tillfälle till delaktighet och förutsättningar för det återfinns bland regler och 

normer samt i den fysiska och sociala miljön där eleven befinner sig (Molin, 2007). Delaktig-

het får här åter en koppling till interaktion.  

Den här studien fokuserar elevers delaktighet utifrån det interpersonella och det intraperso-

nella perspektiven på delaktighet och samspelet däremellan (Molin, 2007). Fokus är interakt-

ion och samspel mellan individer och förutsätter samspelsprocesser. 

Lärande och samlärande 

Illeris (2007) menar att lärandet består av tre dimensioner. En innehållsdimension, en driv-

kraftsdimension och en samspelsdimension. Innehållsdimensionen handlar om det man lär sig 

medan drivkraftsdimensionen handlar om motivation och känslor. Samspelsdimensionen fo-

kuserar individens samspel med omgivningen. För att förstå lärandet måste alla dimensioner-

na ingå då de påverkar och står i ömsesidig relation till varandra. Desto mer aktiv och engage-

rad eleven är i sitt sociala sammanhang desto bättre förutsättningar skapar eleven för sitt lä-

rande (Illeris, 2007). Studien utgår från en syn på lärande som något som sker i samspel mel-

lan individ och omgivning. Williams (2006) använder begreppet samlärande och avser då 

dialog, samspel och lärande människor emellan. Författarna menar att samlärande sker då 

människor skapar mening, förståelse och kunskap tillsammans. I den här studien betyder sam-

lärande samverkan mellan elever-elever mellan lärare-elever och mellan lärare-lärare. Kam-



9 
 

ratlärande och kollegialt samarbete ses i studien som olika former av samlärande vilket även 

är en central utgångspunkt i aktionsforskning (Rönnerman, 2012). 

Alternativa verktyg 

I skolan används begrepp som alternativa verktyg och kompensatoriska hjälpmedel om de 

program som eleverna använder i sitt lärande t.ex. talsyntes, digitala läsprogram och olika 

rättstavningsprogram. De alternativa verktygen används både förebyggande och som insatser i 

den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vilka begrepp som används handlar i stor utsträckning 

om hur vi ser på det vi pratar om, tänker om och använder. Under många år har det katego-

riska perspektivet varit rådande. Elever har beskrivits som bärare av sina svårigheter och sko-

lan skulle kompensera svårigheterna på olika sätt. Då var det rådande begreppet på ovan 

nämnda program kompensatoriska hjälpmedel. Idag handlar det mer om att se elevers svårig-

heter relationellt alltså något som uppstår i mötet med den miljö eleven befinner sig i (Nil-

holm, 2012). Specialpedagogiska skolmyndigheten använder begreppet alternativa verktyg 

och menar att det begreppet visar att elever kan behöva olika verktyg i sitt lärande. Även 

Skolinspektionen (2011) använder i sina rapporter begreppet alternativa verktyg då de har 

granskat skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter. I den här studien använder jag 

fortsättningsvis alternativa verktyg som begrepp. Det begreppet signalerar, precis som det 

relationella perspektivet, att det finns olika vägar att nå kunskap men också möjligheter för 

elever att välja ett alternativt redskap i sitt lärande, ett val som alla elever ska kunna göra och 

erbjudas i den lärmiljö de befinner sig i. De alternativa verktyg som i den här studien fokuse-

ras är digitala alternativa verktyg som talsyntes, läsprogram och rättstavningsprogram. 

Tidigare forskning 

Digitala verktyg i undervisningen 

Anderson, Anderson och Cherup (2009) har i en forskningsöversikt farmställt effekterna av 

tekniskt stöd i klassrummet för elever med lindriga funktionsnedsättningar i USA. Författarna 

såg att IT har visat sig kunna bidra till att underlätta lärandet för elever i svårigheter. Elever i 

behov av stöd finns i de flesta klasser och pedagogerna visar sig ha en avgörande roll i hur 

och om eleverna använder alternativa verktyg. En annan internationell studie pekar också på 

lärarens roll som avgörande för vad användandet av alternativa verktyg kommer att ge. Det är 

lärarens kompetens inom området som har betydelse. Pedagoger som har en större kompetens 

om alternativa verktyg tenderar att ha en mer positiv attityd än pedagoger som inte har till-

räcklig kompetens (Le & Templeton, 2008). Studien lyfter också fram att de alternativa verk-

tygen har en positiv inverkan på elevens självkänsla. Eleverna känner större frihet och ett 

större oberoende när de, med hjälp av programmen, kan lösa uppgifter som de annars behöver 

hjälp med.  

 

Ytterligare en studie visar att elever som har skrivsvårigheter får bättre resultat om de använ-

der sig av ordbehandlingsprogram i klassrummet. När elever använder sig av programmen 

blir de mer medvetna både vad gäller stavning och grammatiska fel.  Det blir också lättare för 

eleven att organisera och läsa sin egen text när den är skriven på datorn (Hetzroni & Shrie-

bers, 2004). En nordisk undersökning visar att effekten av IT- stöd i undervisningen i hög 

grad är beroende av hur man använder digitala verktyg kopplat till kunskapskraven (SPSM, 

2013). Skolan måste komplettera alternativa verktyg med en väl strukturerad undervisning 

som är anpassad och möter den enskilde elevens behov för att ett lärande ska äga rum, annars 

kan de alternativa verktygen få motsatt effekt (Williamson-Henriques, 2013).   

Lindstöm (2011) undersökte hur elever med rörelsehinder tog till sig de hjälpmedel som pre-

senterades och som de fått föreskrivna från Landstinget. Studien visar att de verktyg som ele-

verna tog till sig var de som gav självständighet och främjade läs-och skrivmöjligheter, kom-
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munikation och mobilitet. Vad som var avgörande var elevernas egna upplevelser av de här 

fördelarna och inte sådan information som de hade fått från vuxna. Ytterligare en studie lyfter 

fram elevernas egen inställning till de alternativa verktygen som viktig. Det är elevernas egen 

motivation till att använda programmen som är avgörande för om de används. Verktygen 

måste också bli ett naturligt inslag i skolmiljön, för att man som elev inte ska behöva känna 

sig avvikande (Svensson, 2012). 

Samlärandets roll i skolan  

I vetenskapsrådets forskningsöversikt (2015) beskrivs sammanfattande forskning om kamrat-

lärande. Resultaten i forskningsöversikten visa goda kunskapsmässiga resultat med hjälp av 

kamratlärande för elever mellan 6-17 år. Kamratlärandet var något högre i forskningsstudier 

där det fanns inkluderande lärsituationer som omfattade elever både med och utan funktions-

nedsättning. Utifrån det här resultatet, blir det relevant att anta, att kamratlärande kan använ-

das som komplement till lärarledd undervisning. Nilholm (2012) lyfter fram kamratlärande 

utifrån bl.a. Hatties studie (2011) som visar på kamratlärande som en stark påverkansfaktor 

för elevers studieprestationer men också på elevers sociala relationer och beteende och menar 

att det kan vara en undervisningsform som gynnar elever i behov av särskilt stöd. Samarbete 

och interaktion kan leda till lärande bortom elevens egna, förväntade resultat om det organise-

ras på rätt sätt (Williams & Sheridan, 2006).  

Williams och Sheridan (2006) tar upp Damon och Phelps begrepp peer tutoring och menar att 

det är en form av kamratlärande. Det kan beskrivas som att en elev är mer kunnig inom ett 

område och ska lära ut/guida en elev som ännu är nybörjare på området. Det här sättet att ar-

bete har sitt ursprung i Vygotskijs tanke om den närmaste utvecklingszonen. Det finns inte 

några skillnader när det handlar om att elever lär varandra. Williams och Sheridan (2006) me-

nar att den som lär ut också har lättare att förstå den lärandes situation. Det kan göra att den 

lärande blir mer aktiv och kan ställa frågor som denne kanske inte hade gjort annars. Relat-

ionen mellan eleverna blir mer jämnställd vilket gynnar lärandet (ibid). En peer tutor har en 

särskild roll och en kunskap om något som denne ska lära ut. Det finns vinster i arbetssättet 

där även den som lär ut fördjupar sitt lärande då tutorn måste omformulera sin kunskap och 

ställa frågor. Båda får då möjlighet att utveckla nya tankemönster i samtalet med varandra. 

Oftast är det mer gynnsamt när elever lär elever eftersom eleverna har ett gemensamt språk 

och gemensamma attityder (Ashman, 2007).  

Även Wiliam (2013) ger stöd åt att kamratlärande kan ge ett mer effektivt lärande än när en 

vuxen undervisar elever. Det handlar enligt studien om att det då blir en mer jämn maktbalans 

i relationen vilket får konsekvenser för lärandet. Elever som får hjälp av kamrat verkar ha 

lättare att ställa frågor och han menar att orsaker som angavs var att eleverna inte ville göra 

bort sig eller ta av lärarens tid då denne var i en undervisningssituation med pedagogen.   

Jansson (2013) belyser skolan som en plats där det finns olika kulturer: Undervisningskultur, 

omsorgskultur och kamratkultur. Relationen mellan vuxen-barn är styrande d.v.s. den vuxne 

har makten i både undervisningskulturen och i omsorgskulturen. I kamratkulturen är däremot 

relationerna oftast mer jämlika och här är det lust och gemenskap som är drivkraften och som 

kan fungera som en resurs i lärandesituationer.  

Aktionslärande handlar enligt Rönnerman (2012) om att kollegor tillsammans söker nya vägar 

och ifrågasätter invanda mönster för att utveckla och förbättra undervisning. Framgångsrika 

skolor visar sig ha en hög grad av kollegialt samarbete där kollegor samarbetar kring elevers 

lärande och utmanas kring sina tidigare föreställningar om undervisning (Blossing, 2008). 

Resultatet av ett projekt som presenteras av Ahlberg, Möllås och Nordevall (2010) visar att 

individuella åtgärder i skolan kan minska om förändringar samtidigt sker i skolornas sätt att 

organisera verksamheten, undervisningens innehåll och genomförande. Om eleven befinner 

sig i en gemenskap där denne känner tillhörighet och gemenskap minskar behovet av indivi-
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duella åtgärder (ibid). För att skolan ska utvecklas till en samarbetande kultur behöver skolan 

organiseras så att samarbete stöds och möjliggör att, elever och pedagoger som i föreliggande 

studie, på ett systematiskt sätt får förutsättningar att tillsammans lära av de erfarenheter som 

görs i den egna praktiken i syfte att förbättra den. Skoledarens roll, att bygga in samarbete i de 

vardagliga rutinerna, är av stor vikt (Blossing, 2008). 

Lärande och delaktighet 

I Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) studie har elevers delaktiget i olika lärmiljöer analy-

serats utifrån sex aspekter av delaktighet. De olika aspekterna är tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Studien visar att en låg grad av delak-

tighet utifrån ovanstående aspekter har att göra med värderingar och förhållningssätt som rå-

der i den miljö som eleverna vistas i. Studien lyfter fram vikten av att skolledare och pedago-

ger observerar sin verksamhet utifrån ett mer kontextuellt perspektiv och inte enbart tittar på 

elevens eventuella egenskaper och förutsättningar när det gäller bristande delaktighet. Skolan 

behöver enligt studien utveckla verktyg för att uppmärksamma barriärer för delaktighet och se 

delaktighet som en pågående process där elever får möjlighet att aktivt påverka och uttrycka 

sig på olika nivåer i olika sammanhang. Skolan behöver också titta på de faktorer som främjar 

delaktighet (ibid). Den här aktionsforskningsstudien lyfter fram eleverna som aktörer i arbetet 

med att vidareutveckla undervisningen.  

Elvstrand (2009) har i sin avhandling studerat delaktighet, med fokus på social och politisk 

delaktighet, bland elever i årskurs 4 och 5. Studien visar att elever inte har så stor möjlighet 

att påverka undervisningen och att elever upplevde att de hade olika möjligheter att påverka 

trots att de var jämnåriga. De elever som upplevde att de hade en social delaktighet bland 

kamraterna hade en större möjlighet till politisk delaktighet på skolan d.v.s. att vara med och 

påverka olika former av beslut i undervisningen. Den sociala och politiska delaktigheten 

bland eleverna hade ett samband. Elever blir ofta delaktiga på informella vägar och de elever 

som är bra på att argumentera och uttrycka sig väl tar sig oftast mer inflytande i skolan. För 

de elever som har svårigheter att uttrycka sig är delaktigheten lägre. Även Åkerströms (2014) 

forskning visar att elever med funktionsnedsättning är extra sårbara vad gäller delaktighet i 

skolan. Dessa elever upplever generellt en lägre grad av delaktighet än övriga elever i skolan. 

Ungdomarna i hennes studie lyfter tydligt fram de vuxnas roll för deras möjlighet att vara 

delaktiga i skolan vilket även Elvstands (2009) forskning visar.  

Groth (2007) lyfter i sin forskning fram motivation och självbild och menar att de står för 

centrala ingredienser som bidrar till att skapa ett meningsfullt lärande. När elever får styra 

aktivitet tillsammans med läraren ökar elevers motivation och på så sätt även lärandet. Förfat-

taren belyser vidare att elever som fått specialpedagogiska insatser av speciallärare riskerar att 

få ett patologiskt perspektiv på sina svårigheter vilket kan leda till en stigmatisering av svå-

righeterna och en uppfattning hos eleverna att de generellt har svårigheter med sitt lärande. 

Dessa elever har även en tendens att ha lägre tilltro till sin förmåga än övriga elever. Special-

pedagogiska insatser måste organiseras så att det inte sker något utpekande och stigmatisering 

av elevers svårigheter eftersom det påverkar elevers generella självbild negativt. Även Myr-

berg och Lange (2009) visar att elevens självkänsla kan påverkas negativt av läs-och skrivsvå-

righeter om eleven upplever upprepade misslyckanden. Författarna visar på faktorer som har 

betydelse för elever med komplicerad förmåga att lära. Den främsta faktorn handlade om ele-

vernas upplevelse av delaktighet i lärandesituationerna.   
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Genomförande 
Under det här avsnittet följer en beskrivning av studiens genomförande. Inledningsvis besk-

rivs studiens förutsättningar, vilket följs av en redogörelse av hela aktionsforskningsproces-

sen. Avsnittet avslutas med att studiens tillförlitlighet diskuteras. 

Studiens förutsättningar 

Utifrån rollen som specialpedagog är mitt uppdrag att säkerställa att elever som har behov av 

alternativa verktyg i sitt lärande ska kunna använda de alternativa verktyg som finns på ele-

vernas datorer som t.ex. talsyntes, stava rex, spell right och läsprogram för inlästa läromedel 

och skönlitterära böcker. Kommunen har abonnemang på inläsningstjänst och de elever som 

har behov av att få inlästa läromedel ska få det. För att skapa delaktighet i undervisningen är 

det viktigt att alla elever ska känna till att dessa program finns så att de kan användas vid be-

hov. I samtal med elever i årskurs 5 och 9 som hade låg måluppfyllelse och åtgärdsprogram 

och där utredning pekade på att eleverna borde behöva inlästa texter och tillgång till alterna-

tiva verktyg uttryckte majoriteten av eleverna att de inte använde de alternativa verktyg som 

fanns på datorn. De uttryckte att de nog inte behövde programmen. Två pojkar i årskurs 5 

uttryckte att de inte ville använda programmen. De ansåg att deras läsning var acceptabel. I 

samtal med pedagoger framkom att pedagogerna inte alltid tyckte att eleverna behövde an-

vända programmen och att de kunde läsa för elever vid behov. Det fanns pedagoger på hög-

stadiet som uttryckte att eleverna inte var motiverade till att använda programmen. Elever på 

högstadiet uttryckte att de alternativa verktygen på datorn bara var till för dem i svårigheter att 

läsa och skriva. Utifrån kartläggningen kan man anta att eleverna tog avstånd från program-

men och inte ville identifiera sig som någon i svårigheter. 

 

Min tolkning är att problem har uppstått därför att det saknats väl underbyggda strategier i 

organisationen för hur verktygen kan bli ett naturligt redskap i elevernas lärande. Eleverna har 

inte involverats på ett tydligt sätt i frågor om varför programmen kan vara ett stöd i deras lä-

rande, inte heller har det förts en dialog om vad de som använder programmen anser.  Ef-

tersom elevernas delaktighet i implementeringen var låg startade jag med att involvera elever-

na i processerna kring implementeringen av de alternativa verktygen på skolan. Deltagarper-

spektivet är centralt i aktionsforskning då det är deltagarna i den egna praktiken som ska ut-

veckla förståelse och förändring av det sammanhang de ingår i (Carr, Kemmis, 1986). Jag har 

utgått från de fyra stegen i aktionsforskningsspiralen (Rönnerman, 2012): planera, agera, do-

kumentera och reflektera. Dessa steg har skett parallellt och hela tiden gett upphov till nya 

frågor och förändring i planeringen. 

Planera 

Utifrån förbättringsområdet, att låta elever bli mer delaktiga i implementeringen av de alterna-

tiva verktygen tillfrågades fyra elever att delta som medforskare i studien. Två elever i årskurs 

4 och två elever i årskurs 5. Dessa elever hade på olika sätt visat att de, när miljön ställde krav 

på deras förmåga att läsa och skriva, behövde stöd för att ta till sig skriftspråket.  Tre av ele-

verna använde alternativa verktyg i undervisningen och uttryckte att de hade nytta av pro-

grammen i sitt lärande. En elev visade att hon behövde programmen i sitt lärande och att hon 

var positiv till att få lära sig dem. Elevernas vårdnadshavare kontaktades och informerades om 

aktionsforskningen och deras barns roll som medforskare. Det var frivilligt att delta men 

samtliga tillfrågade visade intresse att delta. Till studien knöts även specialpedagogen från 

kommunens Skoldatatek. Då hon inte hade sin tjänst på skolan kunde hon bidra med ett uti-

frånperspektiv och utmana det förgivettagna. Hon blev min kritiska vän och ett bollplank ge-

nom hela processen. På så sätt har nya tankar kunnat väckas. Kritiska vänner tillför forsk-

ningsprocessen och forskaren stöd i att förhålla sig kritisk till sitt material utifrån den kontext 

som forskaren befinner sig i (Andersson, Herr, Nihlen, 2007). 
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Inledningsvis hade eleverna och jag två planeringsträffar där vi funderade tillsammans kring 

utvecklingsområdet och där elevernas röster om hur implementeringen skulle gå till fångades 

upp. Det var viktigt att eleverna fick tid på sig att tänka och reflektera över arbetssättet. Vi 

hade två planeringsmöten där fanns tid för reflektion mellan träffarna. Under träffarna fick 

eleverna reflektera över frågor som handlade om hur de själva såg på programmen, vilken 

nytta de hade av dem i sitt lärande samt deras uppfattning om varför så få elever på skolan 

använde programmen. Vi pratade även om vad eleverna behövde för redskap för att kunna 

lära ut programmen till andra på skolan. Efter den första planeringsträffen framkom det att 

eleverna hade behov av ytterligare fördjupning i programmen för att känna sig förtrogna med 

att visa och lära ut programmen till andra på skolan. Eleverna fick därför inledningsvis en 

fördjupad utbildning av specialpedagogen på kommunens Skoldatatek. Detta skedde vid två 

tillfällen och omfattade cirka 60 minuter varje gång. Efter genomförd utbildning fick eleverna 

diplom och visitkort att dela ut till andra på skolan. På visitkorten stod deras namn och klass. 

Syftet med visitkorten var att uppmärksamma eleverna som viktiga kunskapsbärare och am-

bassadörer av programmen till pedagoger och elever i organisationen.  

Agera 

Ambassadörerna blev en viktig länk och samarbetspartner till klasserna. Under vårt andra 

planeringsmöte kom eleverna med förslag på hur vi skulle kunna arbeta med implementering-

en och dessa förslag utgjorde sedan de aktioner som vi tillsammans genomförde under mitten 

av vårterminen 2015. Enligt Rönnerman (2012) är första steget i aktionsforskningsprocessen 

att tillsammans med sina medforskare göra en plan och agera på ett sätt som skulle kunna leda 

till en förbättring. Sammanlagt omfattar studien tre olika typer av aktioner som har genom-

förts och upprepats vid olika tillfällen. Ambassadörerna har instruerat programmen (aktion 1), 

informerat om alternativa verktyg och vad programmen kan bidra med i lärandet (aktion 2) 

samt reflekterat kring programmen och sin roll som ambassadörer (aktion 3). Under aktioner-

nas genomförande har ambassadörerna på olika sätt visat och instruerat programmen för andra 

elever och pedagoger på skolan. De har besvarat frågor och argumenterat för programmens 

användning i lärandet samt reflekterat över sin egen roll som ambassadörer. Aktionerna som 

genomfördes var planerade men det förekom också spontana aktioner som eleverna genom-

förde själva och som de sedan delgav mig och som på så sätt blev dokumenterade. Gemen-

samt för samtliga aktioner har varit att sprida kunskap och förståelse för programmen bland 

elever och pedagoger. Planering och aktioner har skett parallellt. 

En viktig del när man ska arbeta med förändring är att alla i organisationen känner till föränd-

ringsarbetet. Ambassadörerna informerade därför först om sin roll i sin egen klass. En av am-

bassadörerna gav förslag på att hon ville delta på ett arbetslagsmöte för pedagoger i arbetslag 

4-6. Två elever deltog även på skolans elevrådsmöte för elever i årskurs 4-6. Under hela vår-

terminen förde jag en dialog med ambassadörerna för att stämma av hur arbetet med de alter-

nativa verktygen fungerade och vilket stöd de behövde av mig. Detta har skett både enskilt 

och i grupp. Det var viktiga tillfällen att kunna fånga in deras tankar och upplevelser av arbe-

tet. Efter att de planerade aktionerna var genomförda träffade jag ambassadörerna i årskurs 5 

samt specialpedagogen från kommunens Skoldatatek för att tillsammans reflektera över de 

lärdomar som dragits under aktionsprocessen. Detta eftersom det är av vikt att göra de indivi-

duella reflektionerna kollektiva för att kunna få förståelse för sammanhanget och möjliggöra 

förändring (Rönnerman, 2012). 
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Dokumentera 
Eftersom jag vill undersöka en företeelse mer på djupet har dokumentationen skett med hjälp 

av kvalitativa metoder. De planerade aktionerna filmades under aktionsprocessen med hjälp 

av en I-pad. En fördel med film som datainsamlingsmetod är att ett pedagogiskt ögonblick 

bevaras och kan ge forskaren möjlighet att se och analysera situationer flera gånger. Det gör 

att forskaren kan fokusera på olika saker vid varje uppspelning (Bjørndal, 2005). Filminspel-

ningarna bidrog till att synliggöra socialt samspel samt både verbal och icke verbal kommuni-

kation. De aktioner som skedde mer spontant, utifrån initiativ från ambassadörerna, har jag i 

efterhand dokumenterat i form av fältanteckningar. Det skedde under samtal med ambassadö-

rerna. Två spontana aktioner har däremot filmats. I samtal med medforskarna, efter samtliga 

aktioner, har deras reflektioner och tankar skrivits ner då flera personers iakttagelser och tan-

kar ger en mer fullständig bild av verkligheten än vad en person kan göra.   

Under processen har jag systematiskt fört loggbok för att minnas vad som skett, vad vi har 

gjort och vad eleverna har uttryckt och som varit värdefull information för att förstå proces-

sen. I en stressig vardag är det lätt att viktiga iakttagelser försvinner om de inte fångas upp 

och skrivs ner direkt i en loggbok. I loggboken har jag reflekterat över det jag har sett och 

hört t.ex. vilket stöd eleverna visat att de har behövt. Genom skriftlig reflektion i loggboken 

har jag fått möjlighet att ”prata med mig själv” och på så sätt fört en inre dialog. Syftet med 

att skriva loggbok har varit att skapa en djupare förståelse av det som skett (Bjørndal, 2005). 

Loggboken har även varit till hjälp vid samtal med min mina medforskare då jag vid dessa 

tillfällen haft möjlighet att prata med dem om det jag skrivit ner Jag har låtit loggboken vara 

lättillgänglig för att kunna skriva ner så mycket som möjligt i den.  

Analysmetod 

Dokumentation har analyserats av mig men delar har även analyserats tillsammans med en av 

ambassadörerna samt med min medforskande specialpedagog och kritiska vän. Analysarbetet 

har skett i följande steg. 

1. Bekantat mig med insamlad data  

2. Transkriberat videosekvenser 

3. Tolkat materialet med hjälp av teoretiska perspektiv 

4. Sökt mönster och samband 

5. Sorterat materialet utifrån likheter och skillnader 

6. Skapat kategorier med hjälp av centrala begrepp 

7. Skrivit fram resultatet 

I slutet av vårterminen började jag studera filmerna flera gånger för att se vad empirin inne-

höll och för att få en överblick och en helhet. Jag analyserade enskilda situationer i materialet 

genom att tala med min medforskande specialpedagog om det vi såg och vad som kunde på-

verkat utfallet till exempel olika faktorer i den pedagogiska miljön. Analysarbetet har utgått 

från en abduktiv metod det vill säga empirin har samlats in parallellt med inläsning av teori. 

Jag har med hjälp av teoretiska perspektiv studerat och försökt förstå och tolka mitt material. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Elevernas medverkan på Elevråd och Arbetslag samt när ambassadörerna visade pedagoger 

programmen transkriberades. Därefter fortsatte analysarbetet genom att jag skrev ut det tran-

skriberade materialet i pappersform. Jag läste igenom det transkriberade materialet flera 

gånger i sin helhet för att skaffa mig en överblick av innehållet. Filmsekvenserna, när elever-

na visade programmen i helklass och i grupp, studerade flera gånger samtidigt som jag skrev 

ner viktiga kritiska aspekter som hade betydelse för implementeringen. Det transkriberade 

materialet, elevernas utsagor och det som förmedlades i filmerna tolkades, sorterades och 

jämfördes sedan för att hitta likheter och skillnader i ambassadörernas sätt att delta, samtala 
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och agera. På så sätt utforskades eventuella mönster och samband i hur elevernas deltagande 

visade sig (Bjørndal, 2005). Elevernas deltagande kunde sedan grupperas utifrån skillnader 

och gemensamma nämnare. Jag prövade att sortera in allt som visade ambassadörernas delta-

gande utifrån dessa likheter och skillnader. Parallellt läste jag observationssanteckningar flera 

gånger för att kunna identifiera relevant information om hur elevernas delaktighet visade sig. 

Den här informationen kunde också sorteras in utifrån skillnader och gemensamma nämnare. 

De centrala begreppen som tidigare beskrivits har varit ett stöd i kategoriseringen och de an-

vände jag för att analysera skillnader i deltagandet och innebörden utifrån olika delaktighetsa-

spekter och teori om samlärande, som jag beskrivit tidigare. Utifrån analysarbetet kunde jag 

slutligen se att elevernas deltagande i implementeringen bildade tre kategorier: ”Elever deltar 

med olika former av stöd”, ”Elever deltar verbalt”, ”Elever deltar på egna initiativ” (Bilaga 1). 

Reflektera 

Under processen framkom önskemål från ambassadörerna att få träna sig i att visa och prata 

om programmen för mig innan de visade programmen för andra elever. Vi kom i samtal fram 

till att det är en sak att själv kunna programmen och en sak att berätta om dem och lära ut dem 

till andra. Det var någonting jag inte haft med i beräkningen. Här fick en dialog föras med 

elevernas pedagoger om vikten av att eleverna fick tid att bli förtrogna med rollen som am-

bassadörer. Det fanns en antydan till skepsis bland pedagogerna över att eleverna lade så 

mycket tid på detta. Här skulle jag behövt prata i arbetslaget om de vinster eleverna gjorde i 

det här arbetet genom att de fick träna olika förmågor men även om hela aktionsforsknings-

processen. Pedagoger hade även behövt involveras ytterligare i aktionsforskningen för att på 

så sätt öka möjligheterna att arbetet med ambassadörerna och de alternativa verktygen skulle 

fortsätta efter studiens slut. Det hade säkert också minskat den skepsis som uppstod kring den 

tid det tog i anspråk. Tillsammans med ambassadörer och pedagoger möjliggjordes dock ett 

kollektivt lärande där vi tillsammans hade agerat, utbytt erfarenheter, tolkat erfarenheter samt 

agerat på nytt (Rönnerman, 2012). 

 

Det tog i början tid, innan ambassadörerna började reflektera över hur vi skulle arbeta med de 

alternativa verktygen och därför ser jag att förberedelserna innan vi startade med aktionerna 

var viktiga och skulle behövt ännu längre tid. Min upplevelse var att jag ibland var steget före 

eleverna och jag fick tänka på att inte forcera fram förslag och tankar från ambassadörerna 

utan vänta in dem och göra aktionerna i deras takt. Processen krävde även förståelse för am-

bassadörernas olika behov av stöd i situationerna så att de aldrig skulle behöva försättas i en 

situation som de upplevde att de inte behärskade. Min strävan var att det skulle finnas en ba-

lans mellan krav och förmåga. Min roll som stödjande i den här processen har varit viktig och 

något som behövde få ta tid (Elvstrand, 2009). Loggboken har varit värdefullför i processen 

då ambassadörerna ofta sökte upp mig och hade idéer och tankar om hur vi kunde utveckla 

vårt arbete. Med hjälp av loggboken kunde deras reflektioner fångas in och bevaras. Ambas-

sadörerna såg att jag skrev ner deras tankar och reflektioner vilket signalerade att de kom med 

viktiga bidrag till implementeringen av de alternativa verktygen. Genom att en av ambassadö-

rerna, fick titta på och tillsammans med mig reflektera över filmsekvenser, bidrog han med ett 

elevperspektiv som var värdefullt för att få en djupare förståelse för empirin.  

Studiens tillförlitlighet 
Inför den här studien hade elevernas vårdnadshavare blivit informerade om syftet med under-

sökningen och de hade givit sitt medgivande att eleverna skulle få vara med på film. I resulta-

tet har fingerade namn används (Bjørndal, 2005). Studien bygger på relativt få undersöknings-

tillfällen vilket gör att validiteten minskar. Det går inte heller att göra några generella slutsat-

ser då studien bygger på ett fåtal elever men de elever som deltog i studien bidrog ändå med 

viktig kunskap om vad som händer, när en grupp elever som visar svårigheter att ta till sig läs-

och skriftspråket får ta rollen som aktörer och ges förutsättningar att kunna bidrar till imple-
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mentering av de alternativa verktygen. De medforskande eleverna var med i planering och 

genomförande och forskade tillsammans med mig vilket är centralt i aktionsforskning (Rön-

nerman, 2012).  Jag är medveten om att min relation till eleverna och att jag är en del av kon-

texten kan bidra till att jag ser det jag vill se. Genom att jag känner eleverna väl kan min tolk-

ning vara färgad av min förförståelse. Därför har jag strävat efter att vara nyfiken, öppen och 

opartisk i mitt förhållningssätt till elever och kollegor.  

Det är ett dilemma att förhålla sig objektiv och skapa distans till det välkända i den egna prak-

tiken samtidigt som man är en del av den. Loggboksskrivandet har hjälpt mig att skapa distans 

till praktiken. När det jag tänkt blivit dokumenterat har det möjliggjort att jag kunnat reflek-

tera över mina egna tankar i loggboken och på så sätt kunnat ställa mig lite vid sidan om min 

egen bekanta miljö och analysera det jag skrivit. Genom loggboksskrivandet har jag även fått 

distans till forskningsprocessen vilket har bidragit till att jag haft möjlighet att se mönster i det 

som skett (Tiller, 2002). Loggboken har även varit värdefull för minnet då jag, så fort jag haft 

möjlighet, skrivit ner det jag sett och reflekterat kring. Jag har beaktat vikten av att bara skriva 

ned sådant i mina anteckningar som har relevans för studien och inte kan påverka eleverna 

negativt (Björndal, 2005). I samtal och planering med medforskarna har jag varit ödmjuk in-

för att jag omedvetet kan ha fört samtalet i en viss riktning och på så sätt påverkat resultatet 

mer än jag avsett. Min ambition har däremot varit att hela tiden låta ambassadörernas förslag 

vara utgångspunkten i aktionsprocessen.  

Det är en utmaning att kunna förhålla sig kritisk till den praktik man ingår i och det finns en 

risk att jag inte ställer de frågor som behöver ställas utan istället söker konsensus hos de pe-

dagoger jag arbetar med. Däremot ser jag fördelar med att vara känd i den miljö man ska stu-

dera. En god relation till elever och pedagoger och förkunskaper om skolans organisation och 

kultur kan göra att det finns goda förutsättningar att implementera ett förändringsarbete som 

blir varaktigt. Studiens trovärdighet kan ha ökat genom att min medforskande specialpedagog 

har deltagit som kritisk vän genom hela aktionsprocessen. Hon har bidragit med ett utifrån-

perspektiv och ställt frågor som har utmanat mig och det förgivettagna i praktiken. Min kri-

tiska vän har även haft betydelse för transparensen i processen och det har funnits tillfällen att 

delge synpunkter på studien. Filmkamerans närvaro bidrog till att eleverna inte riktigt var 

bekväma i situationen vilket kan ha påverkat resultatet. 

Resultat 

Under analysarbetet framkom fyra kategorier genom vilka eleverna deltog i implementerings-

fasen. Under varje kategori diskuteras exempel från elevernas agerande, dialoger och/eller 

uttalanden. Ambassadörerna har fått fiktiva namn. Linn och Max i årskurs fyra och Anna och 

Erik i årskurs fem.  

Elever deltar med olika former av stöd 
Då Anna och Erik skulle instruera och visa verktygen i helklass på smartboarden visar fältan-

teckningar att Anna och Erik hade önskat stöd av mig i hur de skulle göra presentationen. De 

fick före aktionen träna på att berätta om programmen med hjälp av smartboarden. Anna och 

Erik skapade tillsammans med mig en lathund som stöd för minnet. Lathunden beskrev i vil-

ken ordning ambassadörerna skulle visa programmen och innehöll stödord som skulle hjälpa 

dem att komma ihåg vad de skulle säga. Erik ville även ha alla verktygens namn uppskrivna 

då han tyckte det var svårt att komma ihåg namnen. Han uttryckte även önskemål att få träna 

på att säga namnen på verktygen högt då han tyckte namnen var svåra att uttala. Erik visade 

mig även var jag skulle stå i klassrummet i förhållande till honom när han presenterade. Långt 

fram i klassrummet intill väggen och nära smartboarden. 
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Erik: Det är bra om du står där… ifall jag kommer av mig… 

Citatet visar att Erik visste vilket stöd han behövde i situationen. Ambassadörernas möjlighet-

er att vara delaktiga i att utforma det stöd de behövde påverkade deras förmåga att instruera 

de alternativa verktygen. När ambassadörerna instruerade de alternativa verktygen för elever 

och pedagoger enskilt eller i mindre grupp gjorde samtliga det utan en lathund och mitt di-

rekta stöd, vilket kan tolkas som att de i den mindre gruppen kände sig trygga i situationen.  

De hade mer kunskap om programmen än sina kamrater och några pedagoger vilket säkert 

bidrog till att de var trygga i att lära ut programmen. Anna och Erik var mer självständiga i att 

visa och instruera programmen bland yngre elever än när de var bland jämnåriga. Mest troligt 

berodde det på att de först hade tränat på att instruera programmen i sin egen klass och att de 

kände sig förtrogna med hur de skulle göra.  

I årskurs 3 ett stort intresse av att lära sig talsyntesen både från pedagoger och elever vilket 

bidrog till ett engagemang för ambassadörernas roll. Pedagogerna i åk 3 gav ambassadörerna 

mandat att vara de som skulle instruera, genom att ställa intresserade frågor och tala om för 

övriga elever att ambassadörerna kom med viktig kunskap som de ville dela med sig av. Ana-

lysen visar att detta erkännande var viktigt för ambassadörernas förmåga att tro på sig själva 

som kunskapsspridare och mandatet bidrog också till att de självständigt kunde instruera pro-

grammen. Följande citat belyser känslan av att vara en resurs i andras lärande.   

Anna: Det känns som det är jag som är läraren här faktiskt… det är mig de frågar… 

Anna ger uttryck för att äga en kunskap som efterfrågas vilket det i skolan, traditionellt sett, 

brukar vara läraren som gör. Analysen visar också att Anna och Erik behövde ett kommunika-

tivt stöd av mig då de på elevrådet skulle berätta om sin roll som ambassadörer och varför 

programmen hade hjälpt dem i deras lärande. På frågor från elevrådsordförande om deras 

upplevelser av programmen hade de svårt att svara.  De tittade på mig vid flera tillfällen och 

hade svårt att prata om sig själva. I den miljön upplevdes de osäkra och jag fick ställa frågor 

som stöd eftersom de inte tycktes vana att prata om sig själva. Det kan också tolkas som att 

Anna och Erik inte hade några relationer till de elever som fanns på elevrådsmötet så att de 

kunde prata om sig själva. Det förekom lite fniss mellan två elever i årskurs 6 på elevrådet 

vilket kan ha bidragit till en otrygghet. Även då Anna och Erik inför sina klasskamrater skulle 

berätta om sin roll och betydelsen av att lära sig programmen behövde de stöd. Behovet av 

stöd då de skulle berätta om sin roll och nyttan av programmen kan bero på att de inte själva 

fått reflektera tillräckligt över på vilket sätt programmen hade varit till hjälp i deras lärande. 

En annan aspekt som framkom i analysen var att Anna och Erik inte kände sig trygga med att 

prata om sina svårigheter inför sina klasskamrater. I situationer då ambassadörerna inte fått 

möjlighet att vara delaktiga i det stöd som behövdes blev de tysta. 

Att Anna och Erik fick möjlighet att reflektera över nyttan av programmen och sätta ord på 

sina egna tankar för varandra och tillsammans med mig var en bidragande orsak till att Anna 

på arbetslagmötet (4-6)  kunde berätta självständigt om sina upplevelser av programmen. Ge-

nom att Anna och Erik deltog i kommunikation med andra kunde de ta till sig nya sätt att 

agera. Anna hade på mötet stöd av en lathund med vad hon skulle säga. Den lathunden hade 

hon på eget initiativ gjort tillsammans med mig. Lathunden var ett stöd för minnet så att hon 

kunde prata helt självständigt om sin roll och om hur programmen hade hjälpt henne. En an-

nan bidragande orsak till att Anna kunde prata om sig själv var att pedagogerna ställde öppna 

frågor och visade sig intresserade för vad Anna hade att berätta vilket främjade ett positivt 

samspel och interaktion. Anna hade även relationer till de flesta pedagoger på arbetslagsmötet 

vilket säkert främjade Annas förutsättningar att vara delaktig på mötet. 

Anna hade med stöd skapat en text som handlade om henne själv. Den visade hon eleverna i 

åk 3 med hjälp av talsyntesen på smartboarden. Att texten handlade om Annas situation skap-
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ade engagemang och efteråt skulle alla elever skriva om sig själva och därefter lyssna på tex-

ten. Detta bidrog till att eleverna började kommunicera med varandra om vad de skulle skriva. 

Annas text på smartboarden fungerade som stöd för flera elever. När Anna och Erik instrue-

rade årskurs 3 blev det tydligt att eleverna efteråt ville ha hjälp av ambassadören som fanns i 

rummet. Jag fanns med som stöd men det var ambassadörerna som självständigt gick runt i 

klassen och visade elever som ville ha hjälp. När jag kom fram och skulle hjälpa en flicka 

som räckte upp handen sa hon: 

          Flicka åk 3: Jag vill att Anna ska visa hur man gör 

Citatet ger uttryck för att Anna har erövrat mandat att vara den som vägleder och stödjer de 

yngre eleverna i deras lärande. I planeringen med Max och Linn framkom det att de ville vara 

tillsammans när det instruerade sina klasskamrater. Genom att Max och Linn var tillsammans 

och turades om att instruera en grupp elever i taget kunde de titta på och lära sig av varandra 

hur man instruerar. De blev stödjande modeller för varandra då de fick möjlighet att imitera 

varandra. I samtal efteråt uttryckte de att de haft den andre som stöd när de instruerade pro-

grammen. Max utryckte att det var lättare att instruera programmen när Linn var med. På så 

sätt kan det beskrivas som att Linn fungerade som draghjälp i deras samspel men också som 

ett stöd för Max vilket upplevdes påverka lärandet positivt.  

Max och Erik ville visa praktiskt och konkret på datorn när de instruerade programmen. De 

hade i de flesta situationer sin egen dator framför sig när de instruerade andra elever och de 

tryckte på tangenterna samtidigt som de pratade. Detta kan tolkas som att datorn fungerade 

som en artefakt och blev för dem ett stöd som underlättade deras möjligheter att instruera 

andra. 

Elever deltar verbalt 
Analysen visar att när ambassadörerna instruerade alternativa verktyg och informerade om sin 

roll i helklass agerade de båda lärare. Det innebär att de höll i ordet en längre stund och lät de 

som räckte upp handen att komma till tals. Ambassadörerna hade tydligt tagit efter pedago-

gens agerande i klassrummet. Det var ambassadörerna som talade om hur man skulle göra. 

Det kan tolkas som att det blev en envägskommunikation från den som vet till de som inte 

vet. Det var inte så många som räckte upp handen och det var bara enstaka meningar som 

yttrades vilka inte ambassadörerna byggde vidare på. När ambassadörerna deltog i de här pla-

nerade aktionerna i helklass tenderade lärandet att bli formellt. Det fanns här ett tydligt mål 

och en planering för ambassadörerna att hålla sig till och som talade om vad de skulle visa 

och gå igenom. Språket hade mer karaktären av monolog än dialog. Även när ambassadörerna 

deltog på elevrådet var det ambassadörerna som pratade och förmedlade det de visste och de 

övriga eleverna lyssnade men det fanns inget samspel eller interaktion mellan ambassadörerna 

och övriga elever. Det fanns då ingen i rummet som stöttade ett mer dialogiskt klimat genom 

att involvera övriga elever att komma till tals eller knyta an till deras erfarenheter.  

På klassrådet berättade Linn hur de alternativa verktygen hade hjälpt henne i lärandet. Med 

hjälp av öppna frågor bidrog pedagogen till att det skapades en dialog mellan Linn och flera 

elever i klassen. Den ansvariga pedagogen i rummet tog först ordet och lät sedan flera elever 

berätta om sina eller andras svårigheter vilket engagerade många elever att uttrycka sig. Peda-

gogen fördelade ordet men lät också eleverna komma med frågor till varandra. Min tolkning 

är att pedagogen här visade att eleverna hade något att lära av varandra. I dialogen kunde ele-

verna spegla sig i varandra och få möjlighet att ta till sig andra sätt att tänka. Pedagogen fun-

gerade som samtalsledare och fördelade ordet men utmanade också eleverna genom att ställa 

följdfrågor på det som eleverna uttryckte. Hon förde även ordet tillbaka till Linn hela tiden 

vilket påverkade Linns möjlighet att vara delaktig. 
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När Anna deltog på arbetslaget 4-6 och berättade om varför alternativa verktyg var viktiga för 

henne var det främst två pedagoger som ställde frågor till Anna och som Anna fick reflektera 

kring. Frågorna från pedagogerna fördjupade samtalet och det uppstod en dialog mellan Anna 

och två av pedagogerna om vikten av hjälpmedel i skolan. Annas öppenhet med att berätta om 

sina svårigheter att ta till sig längre texter gjorde att dialogen berörde pedagogerna och min 

tolkning är att det här skapades en förståelse för vikten av att använda alternativa verktyg. 

Pedagogernas intresserade frågor och empatiska förhållningssätt bidrog säkert till att Anna i 

dialog med pedagogerna kände sig sedd och bekräftad. Anna blev personlig då hon berättade 

om sina svårigheter vilket säkert hade betydelse för pedagogernas bemötande vilket följande 

citat visar: 

Anna: Om jag får lyssna på långa texter kan jag förstå vad det handlar om… 

Pedagog: men… på vilket sätt kan vi stötta dig och andra som tycker det är svårt med långa tex-

ter…? 

Anna: Genom att påminna om att man kan lyssna… det är ju inte bara jag som behöver det… 

Genom att pedagogen ställde en fråga om vad Anna behövde i sitt lärande skapades ett erkän-

nande för Anna och hennes svårigheter att ta till sig texter men pedagogen gav också Anna 

mandat att bidra till hur stödet i miljön skulle utformas. Min tolkning är att det stärkte Annas 

självkänsla och hennes förutsättningar att vara delaktig. 

När samtliga ambassadörer visade och instruerade programmen för enskilda elever eller små 

grupper av elever fanns det inslag av dialog och samlärande mellan ambassadörerna och öv-

riga elever. Det var dock främst eleverna i åk 3 som bjöd in till dialog i form av frågor till 

ambassadörerna. När ambassadörerna och övriga elever i dialog samtalade med varandra ut-

gick oftast dialogen från frågor som den som lärde sig verktygen ställde. Analysen visar att 

interaktionen bidrog till samlärande där ambassadören vägledde främst de yngre eleverna mot 

nya kunskaper. 

Anna argumenterade i helklass i årskurs 3, med hjälp av stödfrågor om varför programmen 

var bra att använda och på vilket sätt programmen hade varit värdefulla för henne. Kommuni-

kationen var monologinriktad. När Anna däremot sedan instruerade två elever i åk 3 uppstod 

dialog mellan henne och en av eleverna 

Anna: Jag tycker det är bra med Spellright för jag tycker det är svårt att stava på engelska. Man 

får alternativ… det är bra 

Elev: Jag tycker engelska ord kan vara svåra… att stava menar jag… inte läsa 

Anna: Använd Spellright… man kan få stavningsförslag 

Situationen belyser hur eleverna öppnade upp sig inför varandra, reflekterade över sitt eget 

lärande och pratade om det som kan var jobbigt och svårt att lära sig i skolan. Dialogen ingav 

också hopp om att det finns sätt att ta sig runt svårigheter.  

Även i de situationer då ambassadörerna visade programmen för enskilda pedagoger uppstod 

samlärande. Genom att pedagogerna ställde frågor signalerade de att ambassadörernas kun-

skap och förståelse var viktig och det gav ambassadörerna ett erkännande vilket främjade dia-

logen. Max reflekterade i dialogen med mig över de alternativa verktygens möjligheter.  

Max: Jag tycker det är bra att man kan höra orden i Stav Rex. Krok eller krock… jag menar det 

är lättare att se då alltså vilket ord man menar… 

Marie: Se… hur tänker du? 

Max: Jo… när ordet kommer upp i rutan så klickar man ju och lyssnar vilket som passar… 

Marie: Du både lyssnar och ser ordet menar du? 

Max: Mmm 

Citatet belyser hur Max sätter ord på och tänker om sitt eget lärande. Han har fått insikt om 

vad Stava Rex kan ge honom för stöd när han skriver. Efter ambassadörernas presentationer i 
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helkass fick eleverna oftast prova programmen helt förutsättningslöst. Då ambassadörerna 

gick runt och hjälpte de elever som behövde hjälp blev det inte så mycket dialog. Eleverna 

provade var för sig. Vid två tillfällen hade pedagogen förberett en uppgift som eleverna skulle 

tillämpa programmen på. Analysen visar att det då fanns en skillnad i engagemang och aktivi-

tet efter en presentation i helklass. Då det fanns en given uppgift från pedagogen att använda 

programmen på var aktiviteten hos eleverna i klasserna högre. Eleverna bad ambassadörerna 

och varandra om hjälp i högre utsträckning än om det efter presentationen i helklass inte fanns 

en given uppgift vilket gynnade dialogen. 

Vid ett tillfälle när Max skulle instruera talsyntesen för en elev hade han inte själv sin dator 

framme. Då visade han på kamratens dator samtidigt som han pratade. Vid ett annat tillfälle 

när Erik visade en kamrat ville inte kamraten lämna ifrån sig datorn. Då hämtade Erik sin 

egen dator så att han kunde visa konkret på den samtidigt som han pratade. Analysen visar att 

genom att Max och Erik använde datorn samtidigt som de instruerade kunde de stötta upp sitt 

tänkande vilket underlättade möjligheten att kunna arbeta på en högre kognitiv nivå. Situat-

ionen kan tolkas som att datorn fungerade som en bro mellan tänkandet och språket. Anna och 

Linn satt däremot bredvid en kamrat och berättade hur hon/han skulle göra utan att själva ut-

föra handlingen. De uttryckte verbalt sina erfarenheter till andra utan att själva utföra momen-

ten. Språket blev deras verktyg att kommunicera kunskap till andra. När Erik fick en fråga i 

klassrummet om var man kunde hitta programmen på datorn tog Erik först och tittade på sin 

dator innan han svarade. Analysen visar att det för honom inte enbart var språket utan även 

det konkret upplevda som var viktigt för att kunna kommunicera sin kunskap vidare till någon 

annan.  

Elever deltar på egna initiativ  

När ambassadörerna instruerade enskilda kamrater eller en grupp elever mer informellt och på 

deras initiativ visar analysen att det i samspelet uppstod ett lärande som inte var planerat från 

början. Det visade sig att Linn skulle instruera två kamrater hur de kunde lyssna på en text 

med hjälp av talsyntesen. Utöver detta blev intresset riktat mot olika röster i talsyntesen och 

eleverna provade och lärde sig på så sätt hur man ställer in rösterna. Situationen belyser de 

sidoeffekter som blev då ambassadörerna fick ingå i mer informella sammanhang.  

En annan situation som belyser det informella sammanhangets betydelse var när Max tog med 

sig två elever till ett grupprum och skulle visa hur man får en text uppläst. Förutom instrukt-

ionen blev det en diskussion om hur man kunde använda sig av talsyntesen när man skrev. 

Eleverna provade olika röster som läste upp vad de själva hade skrivit och situationen kan 

tolkas som att det fanns inslag av lek samtidigt som eleverna utvecklade kunskaper tillsam-

mans. Det var elevernas eget intresse som styrde situationen snarare än målet att eleverna 

skulle lyssna på en text vilket följande citat visar.  

Pojke i åk 4: Kan man ställa in fransk röst? Då kan ju min storasyster lyssna på den rösten när 

hon har franskläxa. 

Uttalandet visar att det fanns påfallande mycket skratt i de informella situationerna. Inte åt 

varandra utan hur rösterna i talsyntesen lät. Eleverna hade till övervägande del lika stort talut-

rymme. 

Ambassadörerna fungerade även som spanare i organisationen och informerade mig löpande 

om vad som behövde göras. Det här skedde oftast informellt då vi sågs i korridoren eller i 

matsalen och var ingenting vi hade bestämt att ambassadörerna skulle göra. Min tolkning är 

att det fanns ett engagemang från ambassadörerna att tala om vad som behövde göras men 

också vad de hade gjort. Efter att Erik under en rast visat en pedagog inläsningstjänst kom han 

och informerade mig spontant i korridoren: 
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Erik: Marie, du behöver ge Martina inloggning så att hon kan ladda ner… Jag har visat henne! 

Citatet belyser Eriks deltagande i andras lärande genom att synliggöra Martinas behov av 

inloggningsuppgifter. Erik blev en resurs i organisationen genom att han synliggjorde ett 

stödbehov. 

Vid ett annat tillfälle kom Anna spontant till mitt arbetsrum under en rast och informerade 

mig om att två elever i hennes klass behövde inloggning till inläsningstjänst. Att engagemang 

och lärande uppstod så tydligt då ambassadörerna fick möjlighet att delta i mer informella 

sammanhang kan troligen sättas i samband med att aktiviteterna i de sammanhangen i högre 

grad utgått från elevernas intressen. Lärandet blev på så sätt inte reglerat. 

Diskussion 

En övergripande slutsats i studien är att det var ambassadörernas grad av delaktighet i lärmil-

jön som hade avgörande betydelse för deras möjligheter att delta i implementeringen. Delak-

tighet i implementeringen uppstod inte av sig själv utan ambassadörerna behövde stöd, strate-

gier och erkännande från omgivningen för att kunna vara delaktiga. Ambassadörerna deltog 

på olika sätt i implementeringen av alternativa verktyg beroende på vilket stöd den pedago-

giska miljön erbjöd samt på vilket sätt pedagogerna involverade och arbetade för alla elevers 

delaktighet. En annan slutsats är att när ambassadörerna fick ett erkännande och sågs som 

någon som kunde bidra till andras lärande, kom de med förslag på vad som behövde göras 

och utvecklas i organisationen, när det gäller de alternativa verktygen. I den text som följer 

diskuteras graden av elevernas delaktighet ur följande aspekter: interaktion, det didaktiska 

innehållet, erkännande samt planering av stöd. 

Ambassadörerna ingick i interaktion med både barn och vuxna med olika erfarenheter av al-

ternativa verktyg. Den sociala interaktionen mellan ambassadörerna och eleverna och peda-

gogerna på skolan var en förutsättning för att lärande om de alternativa verktygen skulle bli 

möjlig. Eleverna utgjorde en resurs men också utmaningar för varandra (Vygotskij, 2001). 

Enligt det sociokulturella perspektivet kan lärande endast ske i interaktion med andra männi-

skor. Molin (2009) menar att interaktion är en viktig form av delaktighet. I den lilla gruppen 

fanns det ett samspel och ett givande och tagande mellan ambassadörerna och den sociala 

omgivningen vilket påverkade ambassadörernas möjligheter att vara delaktiga. Illeris (2007) 

pekar på sambandet mellan lärande och att få vara aktiv och engagerad i ett socialt samman-

hang. Kommunikationsmönstret i den lilla gruppen visade tecken på motivation och engage-

mang för de alternativa verktygen. I den lilla gruppen kunde även ambassadörerna vara ett 

stöd till kamraterna och de gav, i dialog och samspel med sina kamrater, stöttning åt kamra-

terna och pedagogernas lärande vilket förde lärandet för de alternativa verktygen framåt.  Det 

ger indikationer på att en elev eller en pedagog, med hjälp av stöd från en ambassadör, kunde 

vara i sin närmaste utvecklingszon (Williams & Sheridan, 2006). Genom språket kunde ele-

verna låna både färdigheter och insikter av varandra som Säljö (2010) betonar.  

Då interaktion möjliggör kommunikation blir det viktigt att studera möjligheter och hinder för 

interaktion i klassrummet. Pedagogen har en viktig roll att skapa ett tryggt socialt klimat och 

relationer som möjliggör att elever vill och vågar uttrycka sig. När pedagogen på klassrådet 

bjöd in till samlärande tillsammans med Linn visade hon att allas röster var viktiga och att 

eleverna kunde bidra till varandras förståelse och kunskap om programmen. I dialogen skap-

ade pedagogen möjlighet för Linn och vara delaktig. Pedagogens viktiga roll att vara aktiv 

och skapa delaktighet i undervisningen och i lärandeprocesserna blev synlig (Elvstrand, 2008; 

Williams & Sheridan, 2006). Att elever ser varandra som resurser i lärandet sker däremot inte 

per automatik. På elevrådsmötet fanns ingen dialog mellan eleverna. Något som tyder på att 

pedagoger också måste ha kunskap om och tro på att interaktion och samspel är en förutsätt-
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ning för att det ska skapas ny kunskap och nya tankemönster. Min erfarenhet är att interaktion 

och samspel sällan uppmärksammas som en viktig ingrediens i lärandet när pedagoger plane-

rar undervisning. När ambassadörerna förklarade för andra elever och vuxna preciserade de 

sina tankar och omformulerade sina kunskaper vilket medförde ett ökat klargörande både för 

sig själva och kamraterna. Det pekar på att pedagoger behöver se samlärande som en arbets-

form som gynnar elever i behov av stöd, vilket även Hatties (2011) studie visar.  

Det didaktiska innehållet hade betydelse för ambassadörernas möjligheter att delta i imple-

menteringen av de alternativa verktygen. Det blev synligt när pedagogen tillsammans med 

ambassadören hade förberett en aktivitet som alla elever skulle använda de alternativa verkty-

gen på. Då skapades det engagemang för verktygen Det didaktiska innehållet i undervisning-

en blev allas angelägenhet vilket främjade dialogen och samspelet mellan eleverna. Kunskap-

en om de alternativa verktygen gjordes kollektiv. Här blev det angeläget för alla att lära sig de 

alternativa verktygen eftersom de behövdes i det sammanhanget. Det sociala sammanhanget 

hade här betydelse för lärandet. Resultatet visar att det inte räcker att ge elever i uppgift att 

förmedla kunskap om något utan att det samtidigt skapas aktiviteter som främjar lärandepro-

cesser. Innehållsdimensionen är en aspekt av lärandet (Illeris, 2007) och pedagoger behöver 

vara medvetna om sin egen betydelse och vikten av att tillsammans med elever skapa ett in-

nehåll som berör alla. Att låta alla elever i klassen prova de alternativa verktygen bidrog till 

att ingen behövde lämna klassrummet och känna sig utpekad. Det gav även signaler om att 

alla elever någon gång kan behöva programmen. 

Ambassadörerna fick i sin roll ett erkännande i organisationen vilket signalerar att alla elever 

tillför något och kan bidra med kunskap till andra. Resultatet tyder på att ambassadörerna fick 

känna att de kunde vara en resurs i andras lärande och pedagogen tog på så sätt tillvara på de 

olikheter som fanns i gruppen. Att stärka en grupp elever, som av många i organisationen sågs 

som elever i behov av stöd, och ge dem ett erkännande och verktyg i sitt lärande, kan ha bi-

dragit till att ambassadörerna såg på sig själva som kompetenta och betydelsefulla och som 

motiverade dem till att lära andra de alternativa verktygen (Groth, 2007). Det gav ambassadö-

rerna möjlighet att var delaktiga utifrån både ett interpersonellt och ett intrapersonellt per-

spektiv (Molin, 2009). Resultatet tyder på att erkännandet gav ambassadörerna drivkraft och 

engagemang vilket bland annat visade sig då de, i de mer informella sammanhangen, agerade 

spanare i organisationen och drev arbetet med de alternativa verktygen framåt. Ambassadö-

rerna blev på så sätt aktörer i undervisningsprocesserna snarare än passiva mottagare. Det 

visar på att drivkrafts-dimensionen som Illeris (2007) lyfter fram som en viktig aspekt behö-

ver tas i beaktande när undervisning planeras det vill säga de sociala och känslomässiga si-

dorna av lärandet. Det räcker däremot inte att titta på den enskilde eleven utifrån en erkän-

nandeaspekt utan pedagoger behöver se hur andra elever i gruppen agerar utifrån den enskilde 

elevens delaktighet (Szönyi & Söderqvist Dunkers (2013). Erkännandet som ambassadörerna 

fick i organisationen kan därmed antas påverka hur andra elever såg på och uppfattade ambas-

sadörerna. Det kräver pedagoger som är observanta på hur samspelet i en grupp ser ut både i 

undervisningen och i den sociala gemenskapen. Att ambassadörerna fick ett erkännande i or-

ganisationen behöver inte betyda att de fick det i den sociala samvaron med kamraterna. Pe-

dagoger behöver därför studera elevers erkännande i olika sammanhang och arbeta för deras 

erkännande i alla lärmiljöer (ibid). 

Ambassadörerna var med i planeringen och utformade det stöd de behövde för att lära alterna-

tiva verktyg till andra. Enligt Molin (2009) kan detta handla om att man som elev får göra 

egna val och får makt att bestämma över sig själv vilket är en aspekt av delaktighet. Något 

som kan antas påverka ambassadörernas engagemang och initiativförmåga. Det fanns situat-

ioner då ambassadörerna inte hade varit med och planerat stödet. I de situationerna blev am-

bassadörerna tysta och upplevdes osäkra. Mina erfarenheter visar att man som pedagog ibland 

glömmer bort att eleven oftast själv vet bäst vad han eller hon behöver för stöd. Därför behö-
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ver elever tidigt få erfarenheter i skolan av att bli involverade i det stöd de kan behöva. 

Wiliam (2013) menar att det är framgångsrikt att arbeta för att eleverna ska äga sitt eget lä-

rande. Genom att ambassadörerna var med i planeringen av det stöd de behövde var de med i 

en aktivitet som tränade deras förmåga att tänka om sitt eget lärande. Stödet till ambassadö-

rerna förändrades i takt med ambassadörernas medvetenhet om det stöd de behövde. Något 

som kräver pedagoger som lyssnar och tillsammans med eleven kan se undervisningen utifrån 

elevens perspektiv för att elevens ska kunna vara i sin närmaste utvecklingszon. Varje ut-

vecklingszon är individuell och det blev synligt att ambassadörerna behövde olika stöd för att 

kunna vara i sin närmaste utvecklingszon. Med hjälp av det stöd ambassadören erbjöds skap-

ades det en balans mellan de utmaningar som ambassadörerna fick och deras förmåga att klara 

utmaningarna. När pedagoger bedömer vad elever kan är min erfarenhet att man utgår från 

vad elever kan på egen hand. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir det angeläget att ta 

reda på vad eleven skulle kunna med rätt stöd. Den närmaste utvecklingszonen blir på det 

sättet något att tänka in redan när undervisningen planeras. 

Om elevers lärande ska utvecklas och förbättras behöver även pedagoger engageras i den egna 

lärandeprocessen. Mina erfarenheter visar att skolan ofta ger alltför snabba lösningar på olika 

problem. Jag ser processinriktade samtal mellan pedagoger som en väg att nå utveckling. 

Dessa samtal bör handla om att hitta alternativa lösningar i den pedagogiska miljön som sedan 

provas och förändras. Jag menar liksom Persson (2013) att det relationella perspektivet kräver 

långsiktiga lösningar som behöver involvera hela skolans verksamhet. Organisationer behöver 

i högre grad anpassa lärmiljöer istället för att fokusera enskilda elevers svårigheter. Elevens 

behov i lärmiljön och de didaktiska frågorna är processer som behöver vävas in i varandra 

(Ahlberg, Möllås & Nordevalll, 2010). Det är när pedagoger ser undervisning som en social 

process, där både elever och pedagoger är aktiva deltagare och kan bidra med kunskap, som 

utveckling av lärmiljöer kan ske. 

Didaktiska implikationer 

Resultatet visar på vikten av att skolor kan organisera för samlärande i undervisningen och 

drar nytta av elevernas olika förmågor och kompetenser. För att detta ska bli möjligt krävs att 

pedagoger inte bara ser eleverna som resurser, utan även tydligt visar, genom placering, grup-

pering och handling att de behöver varandra och är varandras resurser i lärandet.  För att pe-

dagoger ska få elever att befinna sig i sin närmaste utvecklingszon, kan pedagoger organisera 

smågrupper i olika ämnen där elevers olika kompetenser får komma andra elever till del. 

Samlärande behöver även byggas in i skolans organisation. Då kan alla uppfattas som resurser 

för varandra 

Studien visar att elever behöver vara delaktiga i det stöd de behöver och bli aktörer snarare än 

passiva mottagare av stödet. Då ambassadörena i denna studie blev lyssnade på och sedda 

som några som kunde bidra med kunskap till andra ökade deras intresse för de alternativa 

verktygen. I en jämförelse tänker jag på de pedagogiska planeringar som görs. Genom att från 

början involvera eleverna och planera in differentiering i undervisningen så görs undervis-

ningen tillgänglig för alla elever. Pedagoger behöver i dialog med eleverna utforma, utvärdera 

och utveckla stödet i undervisningen så att alla elever får möjlighet att vara i sin utvecklings-

zon.  

För att pedagoger ska kunna utveckla lärmiljöer där alla elever utvecklas ser jag att pedagoger 

behöver stöd att utveckla sina professionella kunskaper och metoder. Utifrån studiens resultat 

behöver pedagoger metoder för att kunna identifiera vilket förhållningssätt pedagoger har till 

elever i svårigheter. Har alla pedagoger ett gemensamt förhållningssätt eller sker det dolda 

agendor? Här blir rektor viktig att skapa regi för diskussioner som handlar om att synligöra 
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förhållningssätt och bemötande kopplat till forskning (Ahlberg, 2013). Det är också viktigt att 

specialpedagogiska frågor och skolutvecklingsfrågor kopplas samman och får diskuteras på 

samma arenor Min erfarenhet är att didaktiska frågor och elevhälsofrågor inte alltid gör det. 

Studiens slutsats bidrar till en konkretisering av hur interaktion mellan elever och pedagoger 

kan påverka den pedagogiska och sociala miljön.  

Egna lärdomar 
Denna studie har bidragit till en djupare insikt om delaktighetens betydelse för elevers lä-

rande. Begreppet aktörer har fått en innebörd och en mening och som bidrar till att jag i högre 

grad ser och tänker vad elever kan bidra med i sitt eget och i andras lärande med hjälp av rätt 

stöd i lärmiljön. Hur eleven är delaktig, både i den pedagogiska och sociala situationen, får 

konsekvenser för elevens möjligheter att lära sig. När en elev inte uppnår kunskapskraven i 

skolan kommer jag i fortsättningen att i högre grad studera elevens delaktighet utifrån olika 

aspekter av delaktighet och arbeta för och påverka elevens möjligheter att blir delaktig inom 

skolans olika arenor. Elever har resurser och en enorm kapacitet som vi inte alltid lockar fram 

och utnyttjar i skolan. I en stressig vardag finns en risk att jag som pedagog missar att lyssna 

på elevernas tankar och i min iver att vägleda eleverna blir det i själva verket mer lotsning än 

lärande. Istället behöver jag ta ett steg tillbaka och låta eleverna hitta lösningar och komma 

med förslag på hur vi ska arbeta. Genom att mina medforskande elever fick ingå i en jämn-

bördig dialog redan i planeringsstadiet och att jag aktivt lyssnade på hur de såg på ut-

vecklinsarbetet fick jag nycklar som var värdefulla i mitt arbete med att ge rätt stöd i den pe-

dagogiska miljön.  

Min roll blev förändrad, från att vara den som lär ut och i förväg planerar ett innehåll, till den 

som tillsammans med elever regisserar för ambassadörernas och andras lärande. Det krävdes 

mod att inte ha full kontroll över utvecklingsarbetet. I stället har jag lärt mig att ha tillit till 

elevernas förmåga att tillsammans med mig kunna utveckla och påverka arbetet med att im-

plementera de alternativa verktygen i organisationen. Om jag inte är den som kommer med 

lösningar utan får andra att hitta dem själva blir min roll som specialpedagog mer profession-

ell. Att arbeta utifrån en aktionsforskande ansats har gett mig möjligheter att se min praktik på 

ett nytt sätt. I ljuset av mina reflektioner och observationer och teorier om lärande, har jag fått 

kunskaper om min praktik som bidrar till att mitt handlande i praktiken förändras. Det jag inte 

såg tidigare, ser jag nu! 
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Bilaga 1 
 
Analystabell 
 
Filmsekvens Datamaterial  

(deltagandet visade sig så här)  
Kodning Kategori 

Deltagande på elev-
råd 

Anna och Erik berättar för elevråd 4-6 
om att de är skolans ambassadörer 
och vad deras roll innebär och varför 
det är bra med verktygen och vad de 
kan göra för skillnad. 
 
 
Pedagogen ställer frågor om varför 
programmen är bra. 
Pedagog: Vad är det som är bra med 
talsyntes? 
Anna: Den kan läsa allt jag vill på da-
torn… på internet med… 
Pedagog: När använder du talsyntesen 
mest? 
Anna: När jag letar efter information 
på internet och det är svåra texter… 
Pedagog: Aha 

Elever informerar 
om talsyntes och 
rättstavningspro-
gram 
 
 
 
Elever argumen-
terar för pro-
grammen 
 
 
Samspel mellan 
elev och pedagog 
 

Elever deltar verbalt 
 

Erik i helklass Erik står framme vid smartborden och 
instruerar programmen för hela klas-
sen. Klasskamraterna sitter tysta och 
lyssnar när Erik visar och berättar. 
 
 
Pedagogen i klassrummet börjar fråga 
Erik om hur han ska göra för att få en 
engelsk röst. Erik berättar och visar 
medan pedagogen ställer frågor. 
Erik: Vet du nu hur du ska göra…? 
Pedagog: Mmm… tack 
Finns det fler engelska röster än Se-
rena?  
Erik: Ja, det finns det… Kolla här 

Instruerar och 
förmedlar kun-
skap om pro-
grammen i hel-
klass 
 
 
 
 
 
Ställer frågor och 
bemöter frågor i 
samspel  
 

 
 

 

Spontant besök till 
mitt arbetsrum 
 
 
 
Spontant möte i 
korridoren 
 
 
 
 
 
 
Slutet av en lektion 
 
 

Linn: Min kompis x vill också kunna 
lyssna. Kan du göra så att hon kan 
logga in? 
 
 
Erik: Tjata på lärarna att de ska säga 
till att vi ska använda programmen 
Marie! 
 
 
 
 
Erik: Jag har skrivit ett papper på da-
torn… Ett kom ihåg papper. 
Marie: Vad står det på pappret? 
Erik: Kom ihåg att använda talsyntes 

Informerar mig 
spontant om vad 
som behöver 
göras-
organisationsspa-
ning! 
 
 
 
 
 
 
Erik kommer 
spontant med 
förslag  
 

Elever deltar på egna 
initiativ 
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och rättstavningsprogram! 
Marie: Så vi inte glömmer det, så bra. 
Ska vi sätta upp det? 
Erik: Mmm 
Marie: Var? 
Erik: I korridorerna. 

 
 
 

Planeringsmöte med 
ambassadörerna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagande på Klass-
råd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interaktion med två 
kamrater i grupp-
rummet 
 

Anna: Det är svårt att veta vad man 
ska säga…   
Ja… till de andra 
Marie: hur tänker du…? 
Anna: Ja, att komma ihåg allt… 
Marie: Kan du skriva ner det och ha det 
framför dig…  
Anna: Kan du hjälpa mig? 
Marie: Vi gör det tillsammans 
 
 
(Anna blir tyst…) 
Marie: Kan du berätta vad som är bra 
med talsyntesen… 
Anna: Att man kan få allt uppläst… 
Marie: Varför tycker du att det är 
bra…? 
Anna: Då går det snabbare att läsa… 
Marie: Är det bra när det går snabbt? 
Anna: Då förstår man bättre… 
 
 
 
 
 
Max hade talat om att han ville att jag 
skulle sitta med i grupprummet när 
han visade två kompisar. Jag satt med 
utan att agera. 

Pedagog tar reda 
på elevens behov 
i situationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågor som hjäl-
per Anna att be-
rätta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önskemål om 
hjälp i grupp-
rummet 

Elever deltar med olika 
former av stöd 
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