
Vi arbeider med modellen “digitalt økosystem”
og kategoriserer DLH for å finne frem i den
digitale jungelen; finne frem til “dingser” og
arbeidsmåter som passer for eleven, og bruker
kategorisering og modell for å gjøre det lettere
for PPT og lærere å finne veien til god bruk av
DLH i læringsarbeidet.   
Vi som jobber med språk-, lese og skrivevansker
har over tid erfart at teknologi gir nyttige verk-
tøy i læringsarbeidet. Vi finner til en viss grad
forskning som støtter våre erfaringer. Dette
gjelder spesielt bruk av digitale hjelpemidler
for å kompensere for vansker, slik som utvidet
stavekontroll og lesehjelpemidler som syntetisk

tale, eller læringsressurser som digitale fag-
bøker. For å oppnå suksess med DLH skal det
mer til enn bare å gi elevene utstyr og apper. 
Vårt positive syn på bruk av DLH for elever med
språk-, lese- og skrivevansker er forsterket etter
å ha “lyttet” til mange elevstemmer, her er to:

"Det blir lettere for meg om jeg kan bruke•
denne digitale boka med syntetisk tale
istedenfor den vanlige boka. Kan streke under
og skrive i den uten at lærerne blir sure" (gutt
13 år)
"Jeg klarer å jobbe mye lenger når jeg bruker•
bilde og video" (jente 14 år)
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Vi arbeider med modellen “digitalt økosystem” og kategoriserer DLH for å finne frem i den digitale jungelen; finne
frem til “dingser” og arbeidsmåter som passer for eleven, og bruker kategorisering og modell for å gjøre det lettere
for PPT og lærere å finne veien til god bruk av DLH i læringsarbeidet.

Bruk av teknologi i skolen har i den siste tiden fått mye positiv opp-
merksomhet fra engasjerte pedagoger, men også kritikk fra eksperter på
høgskoler og universiteter. Brukerperspektiv som kan bidra til nyanseringer,
samt refleksjon rundt suksessfaktorer for god pedagogisk bruk, er
mangelvare. Vi presenterer her noen elevstemmer når det gjelder bruk av
digitale lære- og hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har
utfordringer med lesing, skriving og læring og som har rett til spesialunder-
visning. Vi har høstet erfaringer gjennom arbeid med elevopplæring.  Mest-
ring i læringsarbeidet gjennom bruk av DLH, i og utenfor klasserommet
knyttes til elev-involvering og til metodisk bruk som er erfarings- og forsk-
ningsmessig basert.

FAGFELLEVURDERT



Elevene som uttaler seg har gjennomført ut-
prøvende opplæring med bruk av DLH. Vi gjen-
nomførte underveisvurdering med den enkelte
elev og tok med erfaringer videre til drøfting
mellom elev, foresatte, lærere og PPT for å få i
gang hensiktsmessig lokal bruk og opplæring.
Opplæringstilbudet ble iverksatt i samarbeid
med lokal PPT, med sikte på å bidra til god pe-
dagogisk bruk av DLH og økt kompetanse hos
PPT.  

UTPRØVENDE OPPLÆRING PÅ KURS
I årene 201� -2017 fikk utvalgte elever som var
henvist til Statped sørøst, avdeling Språk/tale,
tilbud om gruppebasert opplæring med fokus
på mestring med DLH. Opplæringen ble gjen-
nomført på et tredagers kurs. Deltakerne ble
inndelt i fem grupper etter alder og vans-
kebilde, med fremmøte på ulike tidspunkter. 2�
elever i alderen 12-1� år deltok, 20 gutter og fem
jenter.  
Felles for alle deltakerne var at de hadde
vansker med lesing og skriving. Primærvans-
kene var ulike; språkvansker (1�), dysleksi
(fem), ADHD (seks). 19 av deltakerne hadde
minst to diagnoser. Alle hadde et sammensatt
vanskebilde og alle hadde lav akademisk selv-
oppfatning, - altså liten tro på at de kunne
mestre og lære på skolen.  

MOTIVASJON, MEDBESTEMMELSE OG LÆRING
Motivasjon henger sammen med mestring
(Bandura, 1997 og Roberts, 1992). I forskning er
det trukket frem at det å forfølge sine interesser
eller sin lidenskap er viktig for å lykkes eller
oppnå suksess. Denne faktoren kalles GRIT.
Den er ikke medfødt, men kan utvikles (Duck-
worth, 2016). Dette er et perspektiv som i en
spesialpedagogisk sammenheng peker mot å
bygge opplæring på interesser og sterke sider
for å oppnå mestring og opplevelse av å lykkes.
Gjennom de tre dagene vi jobbet med elevene
var det viktig for oss å lytte til og ta på alvor hva
elevene mente om det som ble prøvd ut av
apper, arbeidsmåter og læring mer generelt.
Elevene vet oftest selv hvordan de lærer best.  
Barnekonvensjonens artikkel 12 (Lovdata.no)
gir elever rett til å si sin mening og bli hørt. I
forbindelse med Barneombudets fagrapport
(2017): “Uten mål og mening”, oppsummeres

kunnskap om hva som skal til for å gjøre under-
visning og læringsutbytte større. I “Barnas
spesialtips til spesialundervisningen”, tydelig-
gjøres viktigheten av medbestemmelse.   
Michaelsen (201�) trekker frem begrepet “eier-
skap til egen læring”. I dette legger hun blant
annet at elevene skal være med på å bestemme
innhold i undervisning, uten å overta ansvaret
for opplæringen. Dette er viktig for alle elever -
også elever med spesialundervisningsvedtak.
På denne måten får elevene være med å "eie"
undervisningen, noe som igjen kan skape
motivasjon for læring.
Det er dokumentert at bruk av kompenserende
hjelpemidler gir økt motivasjon og opplevelse
av mestring (Andersson, 2012). Forskning om
positive erfaringer med DHL i læringsarbeidet
for elever med språk-, lese- og skrivevansker,
gir støtte for å prøve ut og anbefale bruk (Viden
om læsing, 2012 og Föhrer & Magnusson, 200�).
Når vanskene er store vil bruk av DLH på skolen
“i alle fag og timer” være viktig for å øke
læringsutbyttet, f.eks. ved at fagtekster blir til-
gjengelige med lydstøtte.  Når nødvendig støtte
gjør læring tilgjengelig for elevene, får de
mulighet til å lære det samme fagstoffet som
medelevene, men slik de lærer best. Strategier
for læring må prøves ut for at elevene skal
kunne gjøre kvalifiserte valg om passende
arbeidsmåter. 

KURSTILBUDET
Arbeidsmåter som ble prøvd ut og vektlagt i
opplæringen var forankret i forskning om
strategilæring (Bråten, 2008) og skolepolitiske
føringer (NOU 201�: 7 Elevenes læring i
fremtidens skole). Digitale læremidler og
digitale verktøy i kombinasjon med gode
arbeidsmåter er relevante for alle elever, mens
digitale hjelpemidler er spesielt viktig å ta i
bruk for elever med ulike vansker (Egeberg,
Hultin et al. 2016 og NAV 2017). 

Alle elevene fikk opplæring i de muligheter som
PC og iPad gir for å kompensere for vansker og
utvikle ferdigheter knyttet til språk-, lesing og
skriving. Det ble vektlagt å gi opplæring og
motivere til bruk av relevante apper, digitale
læringsressurser og gode arbeidsmåter som var
utgangspunktet for teknologi valg. Lese- skrive-
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støttetprogram, digitalt tankekart og utvalgte
gode verktøyapper ble brukt under arbeid med
et digitalt fagstoff.

Opplæring i bruk av digitale hjelpemidler for å
kompensere for vanskene ble prioritert for at
elevene skulle få nye muligheter til mestring og
læring, i stedet for trening eller tiltak knyttet til
"mer av det samme som ikke hadde fungert". Vi
møtte elever med en form for oppgitthet knyttet
til faglig aldersadekvat mestring og med mang-
lende lærelyst på skolen. Tradisjonelle spesial-
pedagogiske tiltak med utgangspunkt i
vanskene, for eksempel intensive lesekurs med
øving på detaljer, ble på kurset nedprioritert,
men ikke glemt. Årsakene til manglende
læringsresultater var sammensatt, den var både
knyttet til elevenes vansker og til   spesialunder-
visningen og den tilpassede opplæringen de
ulike elevene hadde mottatt.

På kurset brukte elevene digitale læringsres-
surser som Brettboka, Tv2 skole m.m. for å inn-
hente informasjon om fagtema. Ved å benytte
digitale læringsressurser i kombinasjon med
lese- og skriveverktøy la vi til rette for mer selv-
stendighet og betydningsfull mestring i lærings-

arbeidet. Opplæringsområder:
Bruk av digitale hjelpemidler som kompenserer1
for lese- og skrivevansker (lese-skrivestøtte;
apper med syntetisk tale og utvidet stavekon-
troll, diktering)
Bruk av digitale læremidler som gir elevene2
tilgang til fagstoff (digitale bøker og video) 
Bruk av digitale verktøy som håndterer bilde,3
lydinnspilling, tekst og video som kan brukes i
alle fag gjennom hele skoleløpet (digitale
tankekart, notatverktøy og presentasjonsverk-
tøy). 

Opplæringen som ble gjennomført var øvings-
basert, med mye modellering og nødvendig
gradert støtte. Førkunnskap er etter vår mening
en av de viktigste fasene å vektlegge i lærings-
prosessen (Bråten, 2007). Det er her det kan
skapes nysgjerrighet, aktivere etablert kunn-
skap og gjøre elevene klare og motivert for nytt
fagstoff. I vårt arbeid erfarer vi at arbeid med
førkunnskap er en tilnærming som det i
læringsarbeid hoppes over eller brukes lite tid
på. Vi mener førforståelsen alltid må vektlegges
ved å strukturere det man vet noe om, for ek-
sempel med bruk av digitale tankekart og ved å
ta i bruk lydinnspilling, bilder, video og skive-
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Figur 1: Eksempel på skjema for vurdering av apper og arbeidsmåter med terningkast og begrunnelse for en gruppe.



støtte på tekst. Det bidrar til økt inkludering og
gir samtidig bedre opplæringskvalitet for alle.
Elevene samarbeidet, delte erfaringer og fikk
tilbakemelding underveis. Vi benyttet en pro-
sessorientert arbeidsform (Dysthe, 199�).  Svært
sentralt i opplæringen var å fremme alders-
adekvat mestring knyttet til sterke sider. Til-
takstilnærmingen skulle være starten på en
forandring i elevenes opplæringstilbud ved å gi
flere positive mestringserfaringer (Askheim,
2007). 

DATAINNSAMLING
Datainnsamling ble gjort i form av et semi-
strukturert spørreskjema i forkant av kurset, og
utfylling av evalueringsskjema for vurdering av
DLH underveis i opplæringen. Evaluerings-
skjema for vurdering av DLH var en muntlig
vurdering fra elevene underveis i opplæringstil-
taket på apper, programmer, digitale lærings-
ressurser og arbeidsmåter. Elevene ga
terningkast fra en til seks (der seks var best) og
begrunnet valget sitt. De sa også noe om
fremtidig bruk hjemme, på skolen eller begge
steder. Kursledere noterte svar og begrunnelser
fortløpende i skjema.  
Se figur 1: Eksempel på skjema for vurdering av
apper og arbeidsmåter med terningkast og be-
grunnelse for en gruppe.

På semistrukturert spørreskjema var infor-
mantene, elev og foresatte, sammen. På bak-
grunn av elevenes vansker var bistand med å
lese og svare på skjemaet nødvendig. Foresatte
bisto elevene med lesehjelp og forklaringer ved
behov. Vi var også tilgjengelige ved spørsmål og
behov. Spørsmålene dreide seg om tilgang til
digitalt utstyr, bruk av DLH hjemme og på
skolen og metodisk bruk. 

FUNN
Tre resultater fra semistrukturert spørreskjema
er spesielt interessante når det gjelder elevenes
bruk av DLH før de deltok på kurset. 2� av 2�
elever bruker PC/iPad hjemme hver dag til spil-
ling, lytting på musikk og for å se film. De er
som ungdommer flest angående teknologibruk
hjemme (Egeberg, 2016 og Rambøl, 2018).
Et spesielt interessant funn var imidlertid at
halvparten av elevene på eget initiativ før de
deltok på kursert, så video hver uke for å lære
noe faglig. 
På skolen ble PC eller iPad bruk ukentlig hos ca.
80% av deltakerne, men bare tre elever brukte
PC eller iPad daglig og kun en elev brukte PC
eller iPad i alle fag og timer. Bruken på skolen
var svært tradisjonell for nesten alle elevene;
tekstbehandling, informasjonsinnhenting på
internett og drilling med apper. Nytteverdien
ble beskrevet som begrenset og elevene trengte
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Læremidler og “verktøy” Vurdering Eks. på produkt

Digitale bøker med lydstøtte �,� Smartbok og Brettbok

Digitale notatverktøy med bruk av
bilde/video, lydinnspilling og tekst

�,2 Book Creator og OneNote

Tankekart �,7 Inspiration og Ithought

Utvidet stavekontroll med syntetisk tale �,8 IntoWords, LingDys, CD-ord

Video �,6 MovieMaker, iMovie og som
læringsressurs video fra TV2-skole,
NRK skole eller YouTube 

Diktering (“snakke skriving”) �,0 Siri-funksjonalitet på iPad
(Dikteringer er nå også mulig å få
gratis på PC)

Tabell 1. Elevenes underveisvurderinger
1 lavest skåre/ 6 høyeste skåre. Gjennomsnittsverdier for gruppen på 25 elever.



mye oppfølging av lærer i bruk av PC/iPad i fag-
lig arbeid på skolen.   
Elevenes underveisvurderinger viste stor grad
av positiv innstilling til bruk av digitale lære- og
hjelpemidler, som vist i tabell 1:
Læremidler og “verktøy” 
Se tabell 1. Elevenes underveisvurderinger
1 lavest skåre/ 6 høyeste skåre. Gjennomsnittsver-
dier for gruppen på 25 elever.

Vurderingen ble gjennomført etter at det var
gitt opplæring og elevene hadde fått erfaring
med bruk i læringsarbeidet. 
Ved refleksjon rundt bruk kom det frem at
flertallet helst ville bruke DLH hjemme eller i
liten gruppe på skolen. De fleste ønsket å få
bruke de samme verktøyene og arbeidsmåtene i
klassen som medelevene. Alderen spilte inn i
forhold til vurdering av bruk i klassen, de
yngste var mest positive til å bruke DLH selv om
ikke medlever brukte det samme.  Vurderingen
som ble gjort ved hjelp av tall ble fulgt opp med
en samtale for å få begrunnelser for
vurderingene. Eksempler på elvenes begrunn-
elser er: 

Om syntetisk tale:
"Nå kan jeg lese det som står på Internett"•
(jente 14 år).
"Jeg likte den. Fin hjelp" (gutt 12 år).•
"Den leser engelsk også!" (gutt 12 år).•
"Fin hjelp til å lese, spesielt til ukjente og lange•
ord" (gutt 12 år).
“Veldig nyttig og vil hjelpe meg mye. Jeg kan•
lytte først, da vil det være lettere å skrive” (jente
14 år).
“Jeg liker bedre å lese selv. Den er grei til•
vanskelige ord” (jente 15 år).

Om diktering:
"Det er mye lettere å prate enn å skrive" (gutt•
12 år).
"Liker at jeg kan snakke istedenfor å skrive, det•
er ikke så slitsomt" (gutt 13 år).
"Jeg vil spare mye krefter og da kan jeg tenke•
på det jeg har skrevet istedenfor" (gutt 11 år).
“Det var litt vanskelig å lese inn. Fungerer best•
når det er stille rundt” (gutt 13 år). 
“Fungerer ikke på alle ordene. Men vil bruke på•
de ordene det fungerer” (gutt 14 år).

"Jeg vil spare mye krefter og da kan jeg tenke•
på det jeg har skrevet istedenfor" (gutt 11 år).

Om digitale bøker:
"Det er vanskelig å lese, det er enklere å lytte"•
(gutt 12 år).
"Mye lettere å forstå, lærer bedre" (gutt 12 år)•
"Husker mer når en hører" (gutt 15 år).•
"Liker denne. Trenger ikke vente på at•
foreldrene mine skal komme hjem for å lese for
meg" (gutt 14 år)
"Mye lettere å forstå, lærer bedre" (gutt 12 år) •

DRØFTING
Resultatene fra semistrukturert spørreskjema
viste at DLH ikke ble benyttet i alle fag hver dag.
Sett i forhold til elevenes behov for å kom-
pensere for vansker med lesing og skriving er
det grunnlag for å si at det er et potensiale for
mer og bedre bruk. Spesielt bruk av video som
læringsressurs synes ikke å være godt nok ut-
nyttet, som et supplement til den digitale fag-
boken eller som et alternativ til den digitale
fagboken og lærerens undervisning.
Elevene var svært positive til å ta i bruk alle
typer digitale ressurser og relevante arbeids-
måter som de fikk prøve og fikk opplæring i. De
valgte forskjellig ut fra utfordringer og inter-
esser. 
Hva vurderes som best, IPad eller PC? "Ja takk,
begge deler"! Dette utsagnet er representativt
for elevenes syn på utstyr. De ga utrykk for at å
håndtere og arbeide på både PC og iPad ikke
var noen stor utfordring, og noen ganger var PC
det beste verktøyet og andre ganger iPad.
Underveis i kurset vurderte og begrunnet ele-
vene sine valg av DLH på en god måte. Det den
enkelte opplevde ga hjelp eller mestring, ble
vurdert som spesielt nyttig og foretrukket. 
Opplæring i bruk av apper på de ulike plattfor-
mene gikk raskt ved å demonstrere bruk. De
fleste elevene var visuelt sterke og utnyttet
dette. I arbeidet med å bruke effektive arbeids-
måter for å lære var det behov for modellering.
Ulike typer gradert støtte og repetisjon var av
stor betydning for å oppnå mestring og selv-
stendighet.
På grunn av elevenes lese- og skrivevansker og
deres store motivasjon for bruk av DLH var vår
generelle anbefaling til PPT og lærere å bruke
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PC eller iPad i “alle fag og i alle timer”, for å gi
den enkelte god tilrettelegging og mulighet for
mer mestring og mer selvstendighet i lærings-
arbeidet.
For den enkelte elev ble det gitt individuelle
anbefalinger om DLH, arbeidsmåter,
prioritering og progresjon i opplæringen basert
på elevens ønsker og hva som var tilgjengelig på
skolen. De optimale løsningene ble presentert
samtidig som de "nest beste" løsningene ble
løftet frem. Gjennom drøfting med elev, fo-
resatte og PPT ble løsninger og utfordringer
drøftet og planer lagt for fremtidig bruk på
skolen og hjemme.
Mye kan tyde på at nøkkelen til suksess i in-
kluderende læringsarbeid er å tilrettelegge for
alminneliggjøring av DLH i kombinasjon med
metodisk bruk, bl.a. gode strategier for lesing,
skriving og læring.
I vår opplæring av elevene arbeidet vi ut fra et
digitalt økosystem for mestring og læring. Ek-
sempelet viser en iPad-variant (fig. 2).
I alle våre økosystem vektlegger vi metode, f.
eks. strategier for læring. Vi velger ut pro-
gramvare, apper og læringssressurser som i
størst mulig grad er fleksible og som har

mulighet for lydinnspilling, å sette inn
bilder/video og å skrive tekst med skrivestøtte.
Lydinnspilling, mulighet for så sette inn video
og bruk av bilder er spesielt viktig å ta i bruk for
å inkludere elever med lese- og skrivevansker i
læringsarbeidet.  Vi har kategorisert verktøyene
for å vise bruksområder.
Vi opererer for tiden med tre digitale økosys-
temer på læringsområdet, knyttet til ulike platt-
former eller operativsystem:

Windows plattformen – PC1
IOS plattformen – iPad2

Skybaserte løsninger - PC/Chromebook /Mac3

Den skybaserte løsningen synes å være
fremtidens løsning fordi det er internett
omtrent overalt, nettet har blitt raskt, tekniske
utfordringer med installasjon og lignende
reduseres/forsvinner, og brukergrensnittet blir
enklere. Lett å lære og lett å bruke!  Opp-
læringsbehovet blir mindre og kostnadene
reduseres når valg bygger på appvalg eller pro-
gramvalg med tanke på BYOND (Bring Your
Own Device). Alle kan få bruke “hardware” de
kjenner, kan og liker.
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Figur 2: Digitalt økosystem for mestring og læring, for Ipad



AVSLUTNING
Etter kun å ha jobbet tre dager med elevene
opplevde vi store endringer i både en-
gasjement, samarbeid og delaktighet hos nesten
alle elevene. Stolthet over egenproduserte
produkter med aldersadekvat kvalitet kom
spesielt godt frem gjennom presentasjon av
eget arbeid i siste økt, som ble gjennomført
med foresatte, lærere og PPT til stede. 
Resultatene av opplæringen på tredagers-
kursene kan oppsummeres i tre punkter som vi
knytter til bruken av DLH: 

Økt faglig mestring i læringsarbeidet •
Økende grad av motivasjon for faglig arbeid •
Mer selvstendighet i faglig arbeid•

Det sterkeste inntrykket var imidlertid lære-
lysten som elevene viste og uttrykte: "Vi vil også
lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere". 

Bruken av kun foresatte og elev som infor-
manter, kvalitative vurdering på åpne spørsmål,
utvalgets størrelse og prosessen for deltakelse
gir klare begrensninger i våre funn med hensyn
til validitet og generalisering.
Likevel sammenfaller vår kliniske erfaring med
våre funn fra elevkursene. De fleste elever vi
møter med lese- og skrivevansker med et
sammensatt vanskebilde har grunnleggende
digitale ferdigheter. De ønsker å bruke DLH
hver dag i alle fag, spesielt om andre elever
bruker det samme og arbeider på samme måte.
De fleste opplever en nytteverdi ved bruk av
teknologi.
Myrstad og Hansen fra Elevorganisasjonen opp-
summerer fint omkring muligheter: "Vi bor i et
land der vi har alle forutsetninger for å være i
førersetet for moderne utdanning. Vi har i dag
midler tilgjengelig for å gjøre skoleløpet mer
innovativt, virkelighetsrelevant og engasjerende
enn noen gang tidligere. Mulighetene er der,
det handler bare om hvordan man utnytter
dem" (Forord i Michaelsen 201�). 
Erfaringene fra elevkursene ga inspirasjon til å
gjøre mer for flere elever. Vår innsats har derfor
blitt rettet mot systemforandring og videreut-
danning. Vi ser PP-rådgivere, spesialpedagoger
og skoleledere som nøkkelpersoner for å få til
god pedagogisk bruk av DLH i en virkelighets-
relevant skole for alle. 
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