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Bakgrund

Pedagogiskt förhållningssätt 

Elever i språklig sårbarhet

Kattalo

Studien "Specialpedagogiska perspektiv på språk-
utvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs"

Yrkeserfarenheter



Arbetssättet

Analytisk och syntetisk metod

Skrivning är lättare än läsning

Digitalt skrivverktyg med talsyntes som stöd 
för alla barn

Bokstavsformandet får vänta

Lärande i socialt samspel - skrivpar



Arbetsgången

Mottagare

Planera

Skriva

Illustrera

Montera

Presentera

Läsa







Vad var syftet med studien?

Belysa arbetssättet utifrån specialpedagogiska perspektiv

- Elever i läs- och skrivsvårigheter

- Speciallärares uppdrag



Tidigare forskning

Djup oenighet  - “Läskrig”

Ny debatt om digitala resurser

Trageton (2005)
Agélii Genlott & Grönlund (2013)
Hultin & Westman  (2014)
Pavey (2017)



Citat - respondenter

Man kan se det som en 
anpassning som alla får 
utan att man behöver 
någon särskild 
anpassning.  

Allting är liksom 
uppbyggt utifrån de 
elever som behöver 
stöd. 

Alla elever använder 
talsyntes och det är 
också där vi ser det 
specialpedagogiska. 

Vi kör likadant till alla 
elever och då är det 
ingen som utmärker sig 
på något sätt. 
Det är en jätteviktig 
del i detta. 

Det här arbetssättet 
är ju ett 
förebyggande 
uppdrag, 
vilket i sin tur minskar 
det åtgärdande. 



Mona Wiklander

● “Ingen elev ska behöva kämpa med att skriva bokstäver för hand 

  när de ännu inte lärt sig att läsa, det är tidsslöseri”.

● “Själva datorn är den minsta delen i detta arbetssätt.” 

 

● “Eleverna vill lära sig att skriva rätt från början.” 

●  “Handledningen till lärarna blir mycket enklare och de extra anpassningarna

   kan sättas in snabbare. “



Vad kom vi fram till i vår studie?

Specialpedagogik går hand i hand med 
ordinarie undervisning - inkluderande 
arbetssätt

Dialogen kring elevernas språk och texter 
utvecklar elevernas läs- och skrivförmåga

Lärares kunskaper inom läs- och 
skrivutveckling är avgörande

Datorn är inte den mest centrala delen i 
arbetssättet

Det  blir en generell anpassning

Arbetssättet är gynnsamt för alla elever



Specialpedagogiska perspektiv 

Det kategoriska perspektivet 

● Elever med svårigheter.

Det relationella perspektivet

● Elever i svårigheter.



Tillgänglig lärmiljö

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Tillgänglig lärmiljö

Målbild



Generella anpassningar



Sammanfattningsvis

När vi lyckas förena teknik med det som vi vet 
är framgångsrika pedagogiska arbetssätt, 
finns förutsättningar för goda och höga 
resultat.

Barnen ska känna att de både har och får 
verktyg.

Alla barnen har rätt till anpassningar och det stöd de behöver utan att känna sig 
utpekade.

Vårt viktigaste uppdrag är att barnen lyckas i klassrummet eller i 
förskolemiljön.



Välkomna till vår monter!



Tack för att ni lyssnade!

Maria Holmqvist maria.holmqvist@montessorigsm.se

Linda Sernerup   linda.sernerup@svedala.se
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