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Sammanfattning  

Denna enkätstudie kartlägger pedagogernas syn på tillgång och utbildning/kunskap som finns 
angående kompensatoriska hjälpmedel/alternativa verktyg i skolorna och klassrummen. Studien 
undersöker även i vilken utsträckning eleverna utbildas i tangentbordsteknik samt när och vilka tester 
som görs för att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Vårt syfte med denna undersökning är att undersöka tillgång och lärarnas kunskaper angående 
alternativa verktyg och därmed elevernas tillgång till dessa verktyg. 

En enkätundersökning genomfördes till pedagoger som arbetade men elever från förskolklass till åk 6. 
11 skolor inom två skolområden, i en mellanstor kommun. Enkäterna riktade sig till specialpedagoger, 
pedagoger, förskolpedagoger samt resurspersonal. Vi fick svar från 113 pedagoger vilket berör 1944 
elever. 

Resultatet av denna studie visar att de flesta pedagoger hävdade att de hade barn med läs- och 
skrivsvårigheter i klassen. Tillgången till alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel och 
stavningsprogram inom skolorna, men inte i klassrummen, kan anses god. Resultaten visade att de 
flesta lärarna inte hade någon utbildning/kunskap om dessa redskap. Variationen var stor i avseende 
när och vilka tester som gjordes för att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna 
tyckte det var viktigt att eleverna kunde skriva på datorn men lade inget tid på träning.  

Nyckelord 

Alternativa redskap. Dyslexi. Inkluderande arbetssätt. Kompensatoriska hjälpmedel. Läs- och 
skrivsvårigheter. Specialpedagogik. Tangentbordsteknik. 

 



Förord 

Vårt intresse för elever med läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg har väckts, dels av att en 
av författarna till denna uppsats och hennes barn själva har läs- och skrivsvårigheter, dels att den andra 
författaren, förutom specialpedagogikutbildningen även deltar i en fördjupad kurs i läs- och 
skrivsvårigheter/Dyslexi vid Stockholms Universitet, har mött flera personen med stora läs- och 
skrivproblem och hur de upplever detta. Vi har även i vårt arbete som pedagoger ansett att dessa 
verktyg användes sällan, eller aldrig, i de skolor vi arbetat på. Därför har vi valt att jämföra vilka 
hjälpmedel/verktyg som finns och vilken kunskap/utbildning personal som arbetar med barnen anser 
sig ha om detta material.  

Vi har arbetat tillsammans med denna uppsats och båda gjort en likvärdig insats. En del litteratur har 
vi läst gemensamt och en del litteratur har vi läst var för sig och sedan diskuterat och sammanställt 
gemensamt. Enkäterna har efter insamlandet bearbetats, diskuterats och formats tillsammans för att få 
det slutliga resultatet. Eftersom vi bor i två olika kommuner långt från varandra och svårigheter med 
kommunikationer har vi använt Skype, (telefonkontakt över Internet) mail och telefon men också 
personliga träffar som kommunikationsmedel.  
 
Tack 

Vi vill härmed tacka alla som varit behjälpliga, så att denna uppsats kunnat genomföras och 
färdigställas. 

Framförallt vill vi tacka våra familjer som stöttat och tålmodigt väntat på oss när vi varit upptagna i 
tankar av vår utbildning och av detta arbete. Särskilt tack riktas till Gunnar Öberg för bearbetning av 
data samt korrekturläsning. 

Tack till all personal som fyllt i enkäterna vilka ligger till grund för arbetet och då särskilt 
expeditionspersonal på de olika skolorna som hjälpt och underlättat för oss för att kunna genomföra 
denna utredning. Även här riktas ett särskilt tack till personal på kommunens Barn- och 
utbildningsförvaltning som hjälpt oss med kopiering, utskick och insamling. 

Tack till vår handledare Anita Söderlund för snabba svar, goda råd och kritisk granskning av material 
inför och under denna studie.  
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om språkutvecklande arbete med hjälp av alternativa verktyg i lärandet och tar 
avstamp i språkets betydelse och i värdet av alternativa verktyg.  

Den pågående samhällsutvecklingen, och de förändringar som samhället genomgår, påverkar 
förutsättningarna för arbetet i skolan. EU-kommissionen publicerade 2007 en lista över åtta 
nyckelkomponenter för ett livslångt lärandes som man anser att alla medborgare bör ha, varav en 
punkt är digital kompetens. I Sverige har även skolverket lyft fram digital kompetens som en viktig 
del av lärandet (Hallerström och Tallvid, 2008).  

I dagens samhälle förväntas att alla kan läsa och skriva och vi möter bokstäver, symboler, ord och 
texter överallt i omgivningen. För att klara ett yrke utsätts vi ideligen för läs- och skriftspråkliga 
situationer. Alla måste kunna läsa och skriva för att överhuvudtaget klara sig i vardagen. Samhället 
och därmed också skolan är anpassat för en läs- och skrivkunnig befolkning vilket idag ställer högre 
krav på befolkningens läsförmåga (Myrberg, 2007). 

Redan när barnet kommer till skolan har det oftast ett talspråk som är långt utvecklat, med kunnighet i 
både grammatiska regler och ett ordförråd på flera tusen ord. Skolan har här en viktig funktion att föra 
dessa barn framåt i deras språk-, tanke-, och kunskapsutveckling. För att klara uppgiften är det viktigt 
att ha en god förståelse för barnets språk-, läs-, och skrivutveckling (Taube 2007). 

En av skolans viktigaste skyldigheter är därför att se till att elever med läs- och skrivsvårigheter får 
den kunskap och samma möjlighet att nå målen som övriga elever. Ändå hör vi i samhällsdebatten att 
en av fem unga i Sverige inte kan läsa och skriva tillräckligt väl för att klara ovanstående uppgifter, 
utan endast de allra enklaste läs och skrivuppgifterna (Myrberg, 2007).  

Flera författare, däribland Lundberg och Herrlin, (2008) betonar att elever som misslyckas med att lära 
sig basfärdigheterna, dvs. läsa, skriva och räkna kommer i ett mycket utsatt läge med hög risk att slås 
ut. Föhrer och Magnusson (2003) samt Lundgren (2008) poängterar att det är extra nödvändigt att för 
elever i läs- och skrivsvårigheter att få använda de alternativa verktyg som nu finns disponibla i sitt 
läsande och skrivande i skolan. Det är också viktigt att verktygen finns i närheten och att kunskapen 
hos pedagogen angående detta material är god.  

Det som idag kallas alternativa verktyg, kallades tidigare för kompensatoriska hjälpmedel eftersom de 
kompenserar en låg läs- och skrivförmåga. Det nya uttrycket alternativa verktyg stämmer bättre i en 
skola för alla, då en helhetssyn är viktig och det pedagogiska arbetet ska stå i fokus istället för det 
enskilda barnets svårigheter. Namnbytet speglar också det specialpedagogiska dilemmat (Haug, 1998). 
Att både kunna möta behovet av den enskilda eleven och samtidigt satsa kraften på att förändra 
utbildningsmiljön.  I det arbetet skall specialpedagogen undvika att problematisera eleven och istället 
söka utveckla principer och former för pedagogisk mångfald och i arbetet som handledare i 
specialpedagogiska frågor behövs kunskap om alternativa verktyg.  

I enkäten och i resultatdelen använder vi oss av termen kompensatoriska hjälpmedel. I 
bakgrundstexten av vår studie har vi använt båda termerna, beroende av vilka ord författarna använt. I 
diskussionen och den avslutande delen använder vi oss av termen alternativa verktyg. Det är alltså två 
olika uttryck för samma sak och används likvärdigt i denna studie.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt skall vi ge en historisk tillbakablick på samhällets och därmed också skolans syn på 
läsning, skrivning, och läs- och skrivsvårigheter. Vi ska också beskriva vad forskningen säger om 
sambandet mellan språk, tal, läsning och skrivning samt dess svårigheter Vi ska även redogöra för vad 
som står i styrdokumenten angående läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Att läsa och skriva är det första och viktigaste som barnen skall lära sig i skolan och läskunnigheten är 
nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap (Taube, 2007).  

Enligt Lundberg och Herrlin (2003) är den tidiga läsutvecklingens fem viktigaste dimensioner: 
fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. För att målet ska 
kunna uppnås, anser Frost (2002) att pedagoger behöver förstå vad som utgör de svaga elevernas 
svårigheter. De behöver ha tillgång till olika metodiska angreppssätt för att kunna stödja elever som 
har svårigheter att lära sig läsa och skriva.  

En mängd studier har gjorts angående att datorer inte används i skolan i den utsträckning som man 
förväntade sig efter de stora satsningarna på 1990-talet. Sveriges pedagoger använder datorer i 
undervisningen mindre än 10 procent. Orsakerna är flera, t.ex. för få datorer på grund av begränsad 
tillgång men också beroende på pedagogers inställning. Om lärarna däremot kan se en direkt koppling 
i läroplanen, att de är väl förtrogna med tekniken, samt att internetuppkoppling, teknisk support och 
datorerna fungerar, blir lärarna mer positivt inställda (Lundgren, (2007) Föhrer och Magnusson, 
(2003).  

Dysthe (2003) anser att språket är viktigt för allt lärande, eftersom all kunskap förmedlas via språket 
och att utrycka sitt lärande i ord främjar lärprocessen. Läsandet ger tillgång till andras erfarenheter 
medan skrivandet klargör elevernas egna erfarenheter. Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) menar 
att läsandet går hand i hand med skrivandet. De menar att läsning och skrivning ska ses som språkliga 
fenomen där struktur, mening, sammanhang och innehåll är centrala i läsning och skrivning och 
förutsätter och kompletterar varandra. De båda processerna går ut på att förmedla ett budskap.  

Tragetorn (2005) anser att det är lättare att skriva än att läsa och att det är lättare att tala än att lyssna. 
Han anser att egenskrivna texter med datorns hjälp är lättare för eleven att läsa, än de obekanta texter 
som går att finna i många ABC-böcker.  

Föhrer och Magnusson (2003) och Martin Ingvar (2008) poängterar att elever som har svårigheter med 
läsning och skrivning i skolan, måste få hjälp med att komma vidare. De avgörande faktorerna för 
personer med läs- och skrivsvårigheter har oftast varit stödet från hemmet, men också kunniga 
pedagoger som genom tidiga utredningar ser eleverna och inte enbart inriktar sig på färdighetsträning, 
utan även låtit eleverna använda sig av kompensatoriska hjälpmedel.  
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2.1 Språkets funktioner och utveckling  
Förmågan att kunna kommunicera är grundläggande och mänsklig och under de senaste årtiondena har 
även social kompetens betonats. Denna förmåga innebär att kunna samspela med många olika sorters 
människor i olika situationer, och att kunna etablera nya kontakter. Den som inte behärskar språket 
helt, och därför inte heller kan kommunicera med andra på ett nödvändigt sätt, hamnar ofrånkomligen 
i ett utanförskap (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

2.1.1 Språkets funktion 

Hwang & Nilsson (2003) skriver att den kommunikativa förmågan är beroende av förmågan att 
anpassa sitt språk efter den social situation den används.  

”Barn lär sig tidigt sådana aspekter på språket” (s 169) 

Det finns ett flertal olika sätt som människan kan kommunicera på, men den vanligaste definitionen av 
språk är det talade och skrivna språket. För att det ska ske en kommunikation, krävs både en sändare 
(talaren) och en mottagare (lyssnaren) samt ett innehåll. På vilket sätt kommunikation sker, är olika 
beroende på situationen och vilka personer som ingår. Vid viss kommunikation är direkt återkoppling 
möjlig t.ex. vid tal eller chattande. Vid andra situationer finns inte möjligheten till återkoppling alls 
t.ex. vid läsning TV-tittande. Visserligen kan den som läser en bok skriva till författaren, men då är ju 
boken redan skriven (Strömqvist, 1998). 

Rubriken Språkets utvecklas när det används är hämtad från ett diagnostiskt material från skolverket 
Språket lyfter, (2002) som beskriver vad språkutveckling är. Kärnan i begreppet språkutveckling 
innebär förmågan att uttrycka sig och förstå andra. Språkutvecklingen kan, enligt dem beskrivas i en 
process i cirklar där förmågan att lyssna, tala läs och skriva utvecklas successivt och blir alltmer 
kvalificerat.  

Språkets betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen Taube (2007) anser 
att det borde ha en nyckelställning i skolarbetet eftersom språket har så stor betydelse för grupp och 
individnivå, det vill säga, för samhället, gruppen och individen själv.  

2.1.2 Barnets språkutveckling 

Redan i mammans mage påverkas barnet. Det är främst genom tonfall, rytm och språkmelodi som 
barnet tillgodogör sig detta. Mellan ca 1.5 – 2 års ålder ökar ordförrådet från ca 50 till 2000 ord. Detta 
brukar benämnas ordförrådsspurt eller ordsamlarstadium. Två till tre månader efter ordförrådsspurten 
startat börjar barnet även använda ordböjningar och kombinera ihop ord till tvåordssatser (Linell & 
Jeniche, 1980). 

En treåring behärskar i regel ca 3000 ord. Vid 4 -5 årsåldern kan barnet anpassa språket till den de 
pratar med och vid 5-6 årsålder kan barnet känna igen en del bokstäver, oftast skriva sitt namn och 
använder gärna bisatser och behärskar vuxenspråkets grammatikregler. När barnen börjar skolan kan 
de betydelsen av ungefär 10000 ord. För språkutvecklingen är det väldigt viktigt att barnen får vara 
med vuxna eller större barn i många olika vardagliga situationer där det talas om vad man gör. 
Ordförrådet, den viktigaste källan till en bra läs- och skrivutveckling Ordförrådet växer proportionellt 
med våra livserfarenheter. Ju mer vi använder språket desto mer automatiserat blir användandet, och 
utan att behöva anstränga oss, hittar vi ord som vi behöver vid varje specifikt tillfälle (Bjar, 2003). 

Redan när barnet kommer till skolan har det ett talspråk som är långt utvecklat med många 
grammatiska regler och ett ordförråd på flera tusen ord. Skolan har en viktig uppgift att föra dessa 
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elever vidare framåt i deras språk- tanke och kunskapsutveckling. För att klara den uppgiften är det 
viktigt at ha god förståelse och kunskap om barns tidiga språkutvecklingar. 

2.1.3 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär enligt Torneus (2002) att kunna distansera sig från språket och 
reflekterar över det. Att kunna ge akt på ordens form och funktion snarare än dess betydelse. Att vara 
språkligt medveten är mycket viktigt för läs och skrivförmågan.  

• Fonologisk medvetenhet är att vara medveten om den ljudmässiga sidan av språket. Den 
fonologiska medvetenheten är av mycket stor betydelse för barnets möjligheter att knäcka 
läskoden och erövra skriftspråket. 

• Morfologisk medvetenhet är att var medveten om ord och delar av ord, vilket innebär att vi 
kan förstå hur vi böjer orden, som är viktigt för att det ska bli rätt sammanhang, i både det vi 
säger, det vi läser och skriver. 

• Syntaktisk medvetenhet innebär att känna till språkets regler och hur meningar byggs, viktig 
för att kunna uttrycka och bli förstådda av andra. 

• Semantisk medvetenhet är att känna till ordens betydelse. 

• Pragmatisk medvetenhet är att kunna använda språket. 

En del forskare, däribland Arnqvist, (1993) är emot begreppet språklig medvetenhet och anser att det 
bör heta språkligt uppmärksamhet, eftersom ordet medvetenhet kräver att barnet också ska kunna 
förklara t.ex. varför en del ord rimmar. 

Den tidiga läsfärdigheten samvarierar med den fortsatta läsutvecklingen. (s 45)  

Fridolfsson (2008) anser att medan en språklig stimulering av språket bidrar till intresse för böcker och 
läsning främjar högläsningen den språkliga. Hon refererar till Adams (1990) och Dominkovic (2006) 
som menar att ett barn som under sina första år vistas i en skriftspråklig miljö,  har bättre 
förutsättningar för att lyckas med sin läs och skrivinlärning.  

Lundberg & Herrlin (2003) framhåller att god läsförmåga förutsätter en god språklig förståelse och 
automatiserad ordavkodning. Skrivna ord är representationer av alla de erfarenheter vi gjort och tingen 
i vår omgivning. 

 Elbro (2004) menar dock att ett hem med gott om böcker och skrivmaterial inte alltid leder till att 
barnen lär sig läsa och skriva. Han skriver också att det finns massor av människor som är uppväxta 
utan att föräldrar har läst för dem som ändå kan läsa.  

Magnusson och Nauclér (1992) menar att en annan viktig språklig aktivitet förutom talet är läsning. 
Att läsa och lyssna är aktiviteter som innebär tolkning av språklig data, att tala och skriva är olika 
utryck för språklig produktion och att lära sig läsa och skriva innebär med andra ord en 
språkutveckling.  

2.1.4 Flerspråkighet 

Många barn i skolan är idag på väg in i ett eller flera språk väldigt tidigt. Det är viktigt att påpeka att 
de flerspråklig elever som finns i skolan inte utgör någon enhetlig grupp utan skillnaderna är stora, 
dels genom mångfalden av språk och dels beroende vilket nivå av sin språkutveckling barnet är på. 
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2.2 Läsutveckling 
Läsinlärningen börjar med den tidiga språkutvecklingen. I motsats till det talade språket, som barnet 
lär sig genom sin omgivning, är läsning en medveten komplicerad process som kräver en stor portion 
språklig medvetenhet och lång tid och mycket övning för att kunna utvecklas. Varje gång vi läser sker 
ett litet mirakel. Sinnescellerna i ögat registrerar olika tecken som blir till bilder vilka omformas till 
elektriska impulser och skickas vidare till nervcellerna i hjärnan som skapar mening med det vi läser 
Komponenterna i läsning kan delas upp i två huvudgrupper, avkodning och språkförståelse. 
Avkodning innebär att man kan uttala ordet och språkförståelse att avgöra vad det betyder (Ingvar, 
2008). 

2.2.1 Läsprocessen 

Elbro (2004)beskriver att läsning illustreras i modellen ”the simple view of reading” som en produkt 
av två processer. Förhållandet brukar beskrivas i ekvationen Läsning = avkodning x förståelse. Båda 
delarna är lika viktiga. Han skriver också, och refererar till Hoover & Gough, (1990) att de lägger till 
motivationsfaktorn, eftersom de anser att drivkraften till att vilja läsa på egen hand också är en viktig 
faktor för läsutvecklingen. 

Enligt Høien/Lundberg (1999) är läsprocessen är en komplicerad process som kräver en stor språklig 
medvetenhet hos barnen. Många forskare har diskuterat hur läsprocessen går till och är överrens om att 
barnen går igenom olika stadier i sin läsutveckling. Lundberg och Sterner (2008) anser att 
läsinlärningen går genom 4 olika stadier: 

1. Pseudoläsning: Till en början läser barnen inte orden, men vet ändå vad det står.  Det innebär 
att barnet inte läser i egentlig mening men har förstått att ”krumelurerna” förmedlar någonting 
och låtsasläser, barnet härmar det han/hon sett vuxna gör. Barnet läser omgivningen och inte 
skriften, t.ex. skyltar. 

2. Logografiska-visella stadiet.  Barnet har ännu inte förstått kopplingen mellan fonem och 
grafem . Varje ord behandlas som en bild och barnet kan känna igen sitt eget och syskonens 
namn. Barnet hittar egna kännetecken för att känna igen vissa ord. Coca Cola, Mc Donalds, 
Lego och IKEA 

3. Alfabetiska stadiet: När barnet knäckt den alfabetiska läskoden. I det här stadiet har barnet 
förstått grundprincipen mellan bokstavens form (grafem) och bokstavens ljud (fonem). Barnet 
ljudar sig fram och läsningen är mödosam eftersom varje bokstav behandlas.   

4. Ortografiska stadiet: Läsningen har nått automatisering och en mer avancerad avkodning där 
barnet upptäcker ändelser och förstavelser och börjar utveckla en läsförståelse. Denna stadie 
kallas även för ortografisk läsning eller helordsläsning. 

Arnqvist (1993) anger ytterligare två faser som han benämner som kreativ läsning och kritisk läsning 
när eleven närmat sig den vuxnes läsning. I den kreativa läsningen går eleven ett steg vidare och kan 
se nya tolkningar och förstå olika perspektiv. Den kritiska läsningen innefattar att eleven värderar 
texten utifrån sina kunskaper och förstår att det går att hämta information från olika källor. 
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2.2.2 Läsutveckling 

Den goda läsutvecklingen börjar redan på skötbordet, genom den tidiga språkutvecklingen, och 
fortsätter genom förskoleåldern i skoltiden och upp i vuxen ålder För att undvika läs- och 
skrivsvårigheter så mycket som möjligt är det nödvändig med en god start vid läsinlärningen . Därför 
krävs det av pedagogerna att de har mycket kunskap om olika strategier vid läsinlärningen (Frost, 
2002).   

Taube (1997) poängterar att läskunnigheten är nyckeln till all annan kunskap, och därför är det 
viktigaste som barn ska lära sig i skolan är att läsa och skriva. Det finns ett starkt samband mellan 
självbild och prestationer i skolan. Sambandet mellan negativ självbild och låg prestation är starkare 
än sambandet positiv självbild och hög prestation.  

Liberg (2007) anser att det är viktigt att kunna läsa och skriva eftersom vi ofta värderas efter vad vi 
presterar. Det är fint att vara duktig i skolan och för att inte hamna i utanförskap krävs det att man kan 
läsa och skriva.  

Høien/Lundberg (1999) framhäver att de två viktigaste förutsättningarna för en lyckad läs- och 
skrivinlärning är att kunna dra sammanljud till ord (ljudsyntes) och dela upp ordet i ljud. Man kan 
genom att tidigt se på barns fonologiska utveckling och snabbhet i bokstavsbenämningen förutsäga hur 
ordigenkänningen kommer att gå, vilket i sin tur kan ge en fingervisning om hur barnet kommer att 
klara den första läs och skrivinlärningen. Geva (2000) och Lundberg (1994) anser dock att detta kan 
övas upp genom språklekar såsom rimlekar och barnramsor.  

Det finns två vägar från skrivet ord till förståelse av ordets mening. Man använder sig av olika 
strategier vid läsning beroende på om ett ord står i en kontext eller om det står ensamt. Om ordet står i 
en kontext kan man använda sig av ledtrådar i texten. Frost (2002) m.fl. anser att det är framförallt två 
strategier som används när ett ord står ensamt:  

- Den indirekta vägen går via fonologisk omkodning och används främst för obekanta ord. 
Läsaren omsätter en bokstav (grafem) till hur bokstaven ”låter” och läsaren ljudar fram ordet. 
fonologisk princip eller fonologiska strategin)  

- Den direkta vägen används vid läsning av ord som läsaren känner igen direkt. Det kallas även 
helordsmetoden. Om läsaren endast känner igen få ord direkt vid läsandet blir läsningen 
mödosam och långsam, (morfologiska principen, ortografiska strategin). För att kunna 
använda sig av den krävs det att läsaren har sett ordet ett antal gånger och lagrat det i 
långtidsminnet. 

Frost menar också att normalläsaren använder alltid flera olika strategier, och han betonar att 
bokstavskännedom är ett centralt moment vid utveckling av läsfärdighet, och styrkan ligger då i att 
använda den strategi som är minst energikrävande.  

Lundberg (2003). Anser att personer med läs- och skrivsvårigheter har speciellt svårt med långa ord, 
eftersom de har en låg förmåga att segmentera ord. Den fonologiska strategin är svårast, vilket gör att 
man bör redan i förskolan börja med språklekar.   

2.2.3 Läsförståelsen  

Läsförståelsen kan inte automatiseras utan handlar om hur man tillägnar sig kunskaper och 
erfarenheter genom läsning, lyssnar på texter, men även samtalar om texter. Enligt Myrberg (2007) är 
ordförrådet en av de viktigaste faktorerna för läsförståelsen. Det är viktigt att det man läser inte är för 
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svårt. Høien (1999) skriver att om 20 procent av orden i texten är okända, förstår man inte mycket av 
det lästa.  

Skolans läroböcker innehåller många svåra ord och därför bör pedagoger, enligt Druid-Glentow (2006) 
lägga tyngdpunkten på muntliga genomgångar och förklara ord och begrepp. Det är också viktigt att 
stimulera läsning utanför skoltid. Lundberg & Herrlin (2003) poängterar att det krävs minst 5000 
timmar av ihärdig övning för att bli en bra läsare.  

Monica Reichenberg (2008) som har studerat om texters läsbarhet och elevers läsförståelse, menar i 
sin bok ”Vägar till läsförståelse” att med humor, engagemang och ett strukturerat samtal om texten 
kan den svage läsaren bli medskapare av en text. 

2.2.4 Läsinlärningsmetoder 

Det har under åren funnits flera läsinlärningsmetoder och de har utvärderats av Konsensusprojektet 
(Myrberg och Lange, 2005) som anser att metoden inte är den viktigaste. Det viktigaste 
forskningsrönet är att pedagogerna har kunskap om, och behärskar, flera metoder och blandar de olika 
metoderna i olika sammanhang.  

2.2.5 Skillnader mellan pojkars och flickors läsning  

Nationella studier, som PISA 1 och PIRLS 2, visar att det finns skillnader i pojkars och flickors 
läsning. Enligt skolverkets rapport Vad händer med läsningen visar undersökningarna att pojkar 
presterar sämre resultat tidigare. Studierna visar att flickor läser genomsnittligt bättre än pojkar 
(framförallt i de yngre åldrarna) Pojkar är sena i starten av läsinlärningen, är mindre engagerade och 
intresserad av att läsa. De läser kortare texter och mindre ofta, företrädesvis serier. När barnen blir 
äldre läser pojkar mindre dagstidningar och andra tidningar, e-post, och webbsidor.   

 

2.3 Skrivutveckling 
Smith (2000) anser att skrivinlärning går hand i hand med läsinlärningen och för att kunna skriva är 
man beroende av samma förutsättningar som gör att man kan uttrycka sig muntligt.  

Vad gäller själva hantverket ligger stora skillnaden mot talet i, att skrivandet ställer större krav på 

att organisera sina tankar och därefter formulera sig mer noggrant.  Liksom vid läsning måste 

eleven automatisera skrivandet och lägga de kognitiva resurserna på att bearbeta innehållet. (s. 82) 

Lundberg och Herrlin(2008) anser att eftersom skrift inte är nedskrivet tal, har många barn svårt att 
förstå hur ord är uppbyggda av ljuddelar och för att komma tillrätta med hur ord är uppbyggda 
behöver de flesta barn vägledning av vuxna. 

2.3.1 Skrivutvecklingen  

Precis som vid läsning kan man följa utvecklingen av skrivandet i olika stadier. De fyra stadierna som 
Høien & Lundberg, (1999) beskriver är:  

                                                      
1 PISA är OECD-studier som Sverige har varit med i tre gånger . Rapporterad 2001, 2004 och 2007. 

2 PIRLS är en internationell läsundersökning, rapporterad andra gånggen2007. 
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• Pseudoskrivning innebär att innan barnen kan några bokstäver, skriver de rader av 
bokstavsliknande tecken. 

• Logografisk- visuell skrivning innebär att barnen ännu inte lärt sig den alfabetiska principen, 
de skriver utan att förstå innebörden.  

• Alfabetisk-fonemisk innebär att skrivningen har barnet börjat förstå den alfabetiska principen 
och skriver som det låter. 

• Ortografisk-morfemisk skrivning är när barnet sedan skriver ord automatiskt utan att tänka på 
stavningen. Høien & Lundberg, (1999) anser, och refererar till Bruck, (1992) att när skrivaren 
tillägnat sig ortografisk representation i sitt mentala lexikon och kunskaper om morfologiskt 
struktur och kan helt koncentrera sig på innehållet  

”Dyslektiker uppnår praktiskt taget aldrig detta stadium i rättskrivning” (s. 89) 

Barn är ofta snabba på att uppfatta ljud, men barn med läs- och skivsvårigheter har svårt att hitta de 
fonem de behöver. Det är också så att det svenska språket inte är transparent dvs. en bokstav för varje 
ljud, utan man är också tvungen att lära sig ortografisk-morfemisk skrivning.  

2.3.2 Handstil 

I läs och skrivutvecklingen ingår även att skaffa sig en handstil som kan läsas av både sig själv och 
andra eftersom syftet med att skriva är att förmedla ett budskap. Många barn med läs- och 
skrivsvårigheter har stora svårigheter med sin handstil och en del vill dölja sina svårigheter genom en 
mer eller mindre oläslig handstil. (Høien & Lundberg 1999) 

Många barn som har svårigheter med skrivinlärningen kan använda datorn som kompensation för sina 
svårigheter eftersom datorn har både talsyntes och rättstavningsprogram. Fridolfsson (2008) anser 
dock att datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel inte ska komma för tidigt i skrivutvecklingen. Det 
är mycket viktigt att skaffa sig en handstil som är automatiserad eftersom datorn inte alltid finns till 
hands.  

Tragetorn (2005) trycker på att de senaste tjugo årens forskning pekar på att det är lättare att skriva än 
att läsa. Han menar att med datorn som redskap är det lätt att gå från läs- och skrivinlärning till skriv- 
och läsinlärning och att datoranvändandet ska börja innan eleven börjar skriva själv, eftersom det 
gynnar elever med läs och skrivsvårighet och är bra för alla barn.   

2.4 Skolans mål för läsning och skrivning 
Liberg (1993) anser att en av skolans främsta uppgifter är att barn lär sig läsa och skriva. Att ha en god 
läs och skrivförmåga är viktigt ur både samhällsekonomiskt och ur individens perspektiv. Redan i åk 1 
måste en god läsutveckling innebära att sikta mot strävansmålen i åk 9. Den undervisning som 
innefattar både strävansmål och uppnåendemål kommer att leda fram till en god läs och 
skrivkompetens. En god läsutveckling innebär trygghet, nyfikenhet, och att man väckt lusten till 
läsning (Lundberg och Herrlin, 2003). 

Eleverna måste från början få uppleva att läsning handlar om mening glädje, betydelse, budskap 

upplevelse och förståelse. (s. 10)  

Enligt Lundberg och Herrlin (2003) måste målet vara att automatiskt kunna avkoda texten d.v.s. att ha 
ett läsflyt, för att eleven sen ska kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt.  

”Flytet i läsningen hänger intimt samman med läsförståelsen.” (a.a. s. 14)  
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Det är dock så att en automatisk avkodning inte alltid betyder att man förstår textens innehåll och 
innebörd.  

Flera författare, t.ex. Lundgren (2008) och Föhrer och Magnusson (2003) tar upp att målet med 
läsande och skrivande måste ses som en demokratisk rättighet, eftersom skriftspråket i så stor grad 
präglar och förutsätts i dagens samhälle för att kunna tillgodogöra sig information och för att kritiskt 
granska information av olika slag. Målet för skrivande skall vara att kunna förmedla något, så att det 
blir förståeligt och beskrivande för läsaren.  

Skollagen (SL), Grundskoleförordningen (Grf) och läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo) är de 
viktigaste förordningstexterna för grundskolan.  Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i nu 
gällande lag- eller förordningstexter för skolan. Däremot talas det om ”elever i behov av särskilt stöd”, 
”elever med särskilda behov” eller ”elever i svårigheter” och där ingår dessa grupper.  

2.5 Historisk perspektiv på läs- och 
skrivsvårigheter  
Termen förvärvad ordblindhet(wordblindness) kom till 1877 av en tysk läkare vid namn Kussmaul. 
1896 beskrev en engelsk läkare, Morgan, en pojkes lässvårigheter som om synminnet för ord var 
bristfällig eller borta. Han drog slutsatsen att det fanns en medfödd hjärnskada och benämningen 
medfödd ordblindhet föddes. I Amerika menade Samuel Orton på 1920-talet att lässvårigheterna 
uppstod som en följd av att den ena hjärnhalvan inte dominerade över den andra (Ericsson, 2001). 

Ericsson (2001) beskriver att för att hjälpa läs- och skrivsvaga barn här i Sverige, lät (tvingade?) 
pedagogen eleven att gå om en eller flera klasser. Alfhild Tamm, en pionjär inom svensk läsforskning, 
fann att barn med medfödd ordblindhet egentligen enbart hade läs- och skrivsvårigheter men i övrigt 
var begåvade. Hon fann också att dessa barn undervisades i samma grupper med elever som lärarna 
ansågs svagbegåvade. Detta innebar ett paradigmskifte, dvs. från att utgå ifrån att problemen varit 
medfödda eller förvärvade hjärnskador som det inte funnits några möjligheter att övervinna, till att 
inse att med ett vidgat antal orsaksfaktorer ökade förutsättningarna till hjälp.  

1938 startade Sveriges två första läsklasser i Stockholm. Detta berodde i hög grad på att en psykolog 
vid namn Monroe presenterade flera faktorer som kunde förorsaka läs- och skrivsvårigheter t.ex. dålig 
miljö och dålig skolundervisning. Läsklasserna tog emot elever i åk 1 och 2 och deras kursplan skilde 
sig inte från den ordinarie klassens. 1949 startade den första svenska läskliniken i Stockholm. De 
elever som fick undervisning i läsklinik tillhörde den ordinarie klassen och fick några timmar i veckan 
gå ifrån sina klasser för att få en individuell anpassad träning (Ericsson, 2001).  

1950 fick den svenske forskaren Bertil Hallgren internationell uppmärksamhet för sin avhandling om 
dyslexi. Nya undervisningsmetoder utarbetades genom samarbete mellan läkare och pedagoger. 
Skolverket startade också kurser för pedagoger i behandling av läs- och skrivsvårigheter (Ericsson, 
2001). 

Under 60-talet växte specialundervisningen kraftigt och man lade betoning på matematik och svenska.  
Under den här perioden fick drygt en tredjedel av eleverna som gick i skolan specialundervisning i 
kortare eller längre perioder. Den utökade satsningen ledde dock inte till de förväntade effekterna. 
Under den här perioden var det dock endast 27 procent av specialundervisningen som leddes av 
specialutbildade pedagoger (Fridolfsson, 2008). 
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På 1970-talet omvärderades synsättet på elevernas problem. Då började man betrakta elevens 
svårigheter i skolan vara förorsakade av skolan själv. Om skolan fungerade som den borde skulle 
knappast speciella insatser behövas och inga barn skulle ”förvisas” till specialklasser. Ordet 
utredningar och diagnos blev fult ord i lärarkretsar En särskilt utredning av skolans inre arbete och 
tillsattes av regeringen (SIA-utredningen) som kom fram till att det skulle bli ett ökat samarbete 
mellan klasspedagoger och specialpedagoger och att samundervisningsgrupper skulle bildas, vilket 
innebar att barn som behövde extra stöd i klassrummet skulle få det tillsammans med övriga elever 
(Fridolfsson, 2008). 

70-talets förändrade synsätt inom specialpedagogiken gjorde så att både läskliniker och läsklasser 
lades ner. Under 1980-talet blev specialpedagogikens viktigaste mål att motverka så att barn alls skulle 
få några svårigheter. De elever som ändå fick specialundervisning skulle så fort som möjligt återgå till 
klassrummet. Förklaringen till läs- och skrivsvårigheter gavs vara omognad och uppfattningen att 
dyslexi inte fanns, vann gehör. Behandlingen reducerades till en väntan på mognad inom skolans 
värld. Speciallärarlinjen lades ner i slutet på 80-talet och ersattes av specialpedagogikutbildning som 
blev ett tvärvetenskapligt ämne med t.ex. filosofi, sociologi psykologis och pedagogik. Även 
yrkesrollen förändrades till en rådgivande och handledande roll (Eriksson, 2001). 

Många har kritiserat nedläggningen av läsklasser och läskliniker, t.ex. Lundgren, (1993) som menade 
att många elever fick ett större självförtroende och självtillit av att gå där än i vanliga klasser. 
Kritikerna ansåg att barn med grava läs- och skrivsvårigheter måste få en annan undervisning än den 
som skedde i ett vanligt klassrum (Fridolfsson, 2008). 

1990 kom en ny vändpunkt som ibland kallas för förändringarnas årtionde. Skolan blev 
kommunaliserad och stora nedskärningar gjordes. Ekonomiska åtstramningar och organisatoriska 
förändringar gjorde att speciallärartjänster och psykologtjänster drogs in samtidigt som elevantalet 
ökade. Mellan åren 1991 och 1998 minskade speciallärartimmarna med 28 %. Även grupptimmarna 
minskades kraftigt och klasser på 25-30 nybörjare är inte ovanligt (Ericsson, 2001). 

Fridolfsson (2008) anser att det är främst gråzonsbarnen och barn med läs- och skrivproblem som 
blivit hårdast drabbade. Medan man minskade hjälpen för eleverna i Sverige, pågick runt om i världen 
insatser i syfte att uppmärksamma analfabetism och en god läsnivå.   

1996 inleddes en dyslexikampanj vars huvudmål var att förändra attityden till läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Denna kampanj medförde att människor i vårt land kom till insikt att läs- och 
skrivsvårigheter är ett fenomen, totalt fritt från socialgruppstillhörighet och inget att skämmas för Året 
proklamerades av FN som ”Läskunnighetens år” och Sveriges regering tillsatte en 
läskunnighetskommitté (Høien & Lundberg, 1999). 

2.6 Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa 
och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Utifrån olika personer och olika miljöer kan man säga att 
målet för läsande och skrivande skiftar. Läs- och skrivsvårigheter uppstår i samspel mellan individen 
och mellan den individuella förmågan och den miljö i vilken individen vistas. Självklart varierar dessa 
faktorer vilket också leder till varierande grad av svårigheter 

Det som betraktas som läs- och skrivsvårigheter idag, kan ha varit god läsförmåga för ca femtio- 
sextio år sedan. Orsakerna till att vissa människor inte lär sig läsa och skriva kan vara många. Ibland 
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finns det ett tydligt samband med t.ex. miljön men ibland är sambanden svåra att upptäcka. Problemen 
kan också ha flera orsaker t.ex. hörsel, synnedsättning, sociala (oregelbunden skolgång, dåligt 
hemförhållande) eller neurologiska dysfunktioner (Säljö, 2000).  

Idag anser flera forskare, t.ex. Lundberg, (2003) Myrberg och Lange, (2005) och Taube, (1997) att 
med rätt insatser kan de allra flesta som har svårigheter med läs- och skrivinlärningen hjälpas till 
åtminstone en funktionell läs- och skrivförmåga. Det viktiga är att insatserna anpassas till den 
enskildes förutsättningar, vilket handlar om anpassad pedagogik, men också om kompensatoriska 
hjälpmedel (Samuelsson, 2002). 

Läsningen förutsätter igenkänning av det skrivna ordet medan skrivandet kräver mer exakta kunskaper 
om ordets uppbyggnad. Høien & Lundberg, (1999) hävdar att det vid dyslexi alltid finns 
rättstavningssvårigheter och att dessa är betydligt mer resistenta än lässvårigheterna. Med stigande 
ålder ökar avståndet mellan läs- och stavningsfärdigheter. Många elever vill hest undvika allt 
skrivande för att de ändå inte kan uttrycka det de vill. Texterna blir ofta torftiga eftersom de använder 
sig av ord de tror sig kan stava istället för ord de egentligen vill eller behöver.  

Myrberg och Lange (2005) anser att olika svårigheter och olika individer kräver olika organisationer 
på både individ- och gruppnivå. Ibland kan träning vara den bästa hjälpen men ibland måste man med 
kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska insatser överbrygga en funktionsnedsättning hos en elev 
vilket möjliggör att eleven kan öka sitt deltagande i klassen. Genom att t.ex. få lyssna på en bok 
istället för att läsa den frigörs tid och energi som eleven klan använda till att reflektera på innehållet 
mer än vanligt och därmed kunna vara med i bokdiskussioner på samma villkor som de som läser utan 
svårigheter.  

Ytterligare en faktor som personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt med är att snabbt plocka 
fram lagrad information (ordmobilisering) och uppvisar ofta brister i sekvensminne och arbetsminnet 
dvs. korttidsminnet. Arbetsminnet i hjärnan är den viktigaste begränsade resursen när vi läser. Mindre 
goda läsare har högre hjärnaktivitet under läsning, de behöver mer ”hjärnkraft”, och språksystemets 
vänstersidiga dominans inte är heller lika stark hos dem som inte lär sig att läsa och skriva (Klingberg 
2007). 

Taube (1997) poängterar att det finns ett samband mellan självtillit och prestationsförmåga. Om en 
person ska klara av något måste den personen tro på att han eller hon kan klara det. Hon framhåller att 
för en del barn är det mycket svårare än de trott att lära sig läsa. Barnen måste koncentrera sig och det 
är mycket som måste hållas i minnet samtidigt. Barn med dålig självbild en del barn med läs- och 
skrivsvårigheter, anses ofta vara passiva, utan målinriktad motivation och verkar inte bry sig om att 
vilja lära sig läsa. De är också mindre uthålliga när de ska utföra olika uppgifter i skolan. Att de 
skaffar sig det här förhållningssättet kan bero på tidigare erfarenheter. De här barnen undviker 
situationer när de kan misslyckas och undviker att läsa, när de istället behöver fler lästillfällen, än barn 
som inte har de här svårigheterna. Pedagogen ska se till att elevens självbild skyddas genom att ge 
eleverna inlärningsuppgifter som inte leder till misslyckanden. Om eleven inte möts på sin nivå är 
risken att pedagogens krav blir för högt ställda och elevens självförtroende försvagas.  

Även Druid-Glentow (2006) diskuterar självkänsla och anser att det är förödande för elevens 
självkänsla att aldrig hinna klart, att ofta inte förstå pedagogens instruktioner, att känna att det som 
händer runt omkring inte angår mig, att ofta få tillrättavisningar eller att inte få beröm lika ofta som 
kamraterna.  
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Lundberg framhäver (2003) att en förutsättning för att man ska anstränga sig är att man får ut något av 
det man gör. Han gör en liknelse med ekonomin.  Det måste vara en rimlig balans mellan det man gör 
och det man får ut. Om eleven hela tiden misslyckas med t.ex. läsinlärningen gör det att han/hon 
undviker att läsa. Att läsa blir en tung och ansträngande uppgift som inte ger något. Om läsningen ska 
bli mindre ansträngande måste ordavkodningen automatiseras och för det krävs att man övar och får 
rätt hjälp. Frost (2002) poängterar och refererar till Share and Stanovich (1995) att den exakta 
avkodningen av ord är den duktige läsarens kännetecken och den svage läsarens huvudproblem.  

Lundgren (2008) och många med honom, i vårt samhälle vilka har dyslexi, har också beskrivit hur det 
är att vara dyslektiker. Dessa människor har genom hårt och ihärdigt arbete klarat sig genom skolan. 
Gemensamt för dessa personer är att de har många smärtsamma minnen från skoltiden, eftersom de 
upplevdes som lata, och att många ansåg att de skulle ha kunnat prestera mer om de bara arbetat 
hårdare.  

2.7 Dyslexi 
Som vi redogjort för tidigare kan man ha läs- och skrivsvårigheter av olika orsaker och en av dem är 
dyslexi.  Att ha ett dyslektiskt funktionshinder är som att köra bil med handbromsen i. Det går att köra 
men det krävs mycket energi. Dyslexi är ett etablerat begrepp idag och betyder ordagrant ” svårigheter 
med ord”. En vanlig beteckning är också ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Dyslexi är läs- och 
skrivsvårigheter som inte kan förklaras av brister i allmän begåvning, ogynnsamma social eller 
pedagogiska omständigheter. (SOU 1997:108) Svårigheterna märks genom svårigheter att läsa och 
stava. Det orsakar i sin tur dåligt ordförråd och låg läsförståelse, ofta på grund av för lite läsning. 
Myrberg och Lange (2005) påpekar i Konsensusprojektet att svårigheterna kan bero på brister i läs och 
skrivinlärningen och att noggrant följa utvecklingen för barn i riskzonen är en prioriterad uppgift för 
både specialpedagoger/pedagoger och pedagoger/pedagoger.  

2.7.1 Forskares syn på dyslexi 

Senaste åren har forskare från olika discipliner bytt kunskap med varandra och forskarnas definition av 
dyslexi är slående lika. Den teori som har mest vetenskapligt stöd idag är den fonologiska. Enligt 
Høien & Lundgren (1999) handlar dyslexi om bestående svårigheter i kodningen av skriftspråket 
orsakat av en svikt i det fonologiska systemet.  

Det kan även förklaras från en biologisk, kognitiv och beteendenivå:   

Den biologiska miljön handlar om hjärna och gener.  

På den kognitiva nivån sker mottagning, bearbetning, skapande, framplockning och överförande av 
information och kunskap. För läsning och skrivning spelar fonologisk medvetenhet, fonologisk 
representation, fonologisk benämning och fonologiskt arbetsminne en stor roll.  

Den manifesta beteendenivån handlar om det man kan se och observera t.ex. dålig avkodning och 
dålig stavning. Som en konsekvens av dålig avkodning kan läsförståelsen påverkas negativt.  

Dessa tre nivåer interagerar på olika sätt med miljön. Det finns många frågor kvar när det gäller 
dyslexi, framförallt vad gäller gränser och avgränsningar.  
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2.7.2 Dyslexidiagnos eller inte. 

Enligt Ingvar (2008) kan det för en del personer vara en lättnad få en dyslexidiagnos, eftersom de får 
kunskap och information om problemet som funnits där men inte gick att förklara. Det blir lättare för 
omgivningen att förstå och personen kan uppleva att det blir lättare att nå uppsatta mål och känna att 
man lyckas istället för ständigt vara orolig för att misslyckas.  Rätt använd har den betydelse för att 
barnet snabbt ska få den träning som den har rätt till.  

För en del elever kan diagnosen leda i direkt motsatt riktning. Att ha ett handikapp, att inte vara som 
andra kan vara svårt att ta till sig och eleven känner inte att diagnosen handlar om dem själva. En ond 
cirkel tar sin början. Det är ingen idé att kämpa, det går ju ändå inte, motivationen sjunker. Eleven 
känner sig utanför elevgruppen eftersom man arbetar på ett annat vis (Zetterqvist/Nelson, 2003). 

I konsensusrapporten skriver Myrberg och Lange (2003) att det finns ett visst motstånd inom skolan 
mot diagnoser och utredningar eftersom det finns en oro för att diagnosen ska skapa ett stigma istället 
för en acceptans. De anser också att det är för få elever som utreds och följaktligen inte heller får en 
diagnos. Visserligen är det bra om pedagogerna följer något sorts läs- och skrivutvecklingsschema 
men det behövs även objektiva tester som kan ge en större säkerhet i bedömningen Även Lundberg & 
Herrlin (2003) påpekar att objektiva tester ska göras eftersom man som enskild lärare lätt kan bli 
subjektiv.  De påpekar dock att det viktigaste med testerna är att se vilka svårigheter eleven har för att 
sedan genom träning och kompensation se till att eleven får samma möjligheter som de ankra eleverna 
i sin klass. 

2.7.3 Ärftlighet 

Att det ärftliga inslaget vid dyslexi är starkt är sedan länge välkänt. Tvillingstudier har visat att dyslexi 
oftare finns hos två enäggstvillingar än hos två tvåäggstvillingar. Man har kunnat beräkna att gener 
förklarar ungefär hälften av alla fall av dyslexi. Forskarna har kunnat identifiera olika gener som har 
samband med dyslexi. Vissa gener har visat sig ha ett samband med svårighetsgraden av dyslexi. Idag 
tror forskarna att det finns gener som påverkar risken för dyslexi på minst 9 ställen i människans 
arvsmassa. Kere och Finer (2008) skriver i sin bok hur de går till väga för att hitta dessa gener. De har 
upptäckt att en liten störning i den livsviktiga genen ROBO 1, kan leda till dyslexi. Läs- och 
skrivsvårigheter är sårbarare än många andra av hjärnans processer. Författarna påpekar att man inte 
ärver dyslexi utan man ärver gener som kan bidra till och öka sårbarheten för dyslexi. Detta är inget vi 
kan göra något åt men vi kan i möjligaste mån göra miljön omkring dessa barn så bra så möjligt.  

2.7.4 Matematiksvårigheter 

I boken Dyslexi (2006) skriver Lundberg & Sterner, att det inte är ovanligt att elever med dyslexi även 
har matematiksvårigheter. Båda färdigheterna kräver ett välfungerande arbetsminne. De fonologiska 
problemen som är typiska för dyslexi visar sig även i matematiken när eleven ska hålla isär och 
komma ihåg matematiska termer och begrepp. Långa uträkningar som kräver fler matematiska led kan 
också vara svåra att hålla i huvudet. Dyslektiker har ofta svårt att automatisera ordavkodningen vilket 
kan ge svårigheter även inom matematiken .  

Räkneuppgifter som kräver läsning av text, gör att eleven inte klarar problemet, för att han/hon har 
svårigheter med orden En del matematiska uppgifter fordrar en automatiserad ordavkodning för att 
eleven ska kunna koncentrera sig på att lösa själva uppgiften (Adler, 2001).  
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2.8 Vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser 

2.8.1. Misslyckande  

Att tidigt misslyckas med läsningen kan få stora konsekvenser. Många barn kämpar och kämpar med 
sin läs och skrivinlärning utan att de känner att de får någon utdelning för sina ansträngningar. Faran 
med att misslyckas i sin läsning för att sedan undvika att läsa har behandlats av många. Myrberg 
(2007) lyfter fram Stanovich forskning från 1980-talet för att belysa relationen mellan läs och 
skrivinlärning, svårigheter och utvecklingen av läsförmågan. Stanovich (1986) använde en liknelse ur 
bibeln för att beskriva faran med av att inte läsa. 

Ty den som har, han ska få, och det i överflöd,  

men den som inte har, från honom skall det tas också det han har. 

(Bibelkommissionens översättning:2001, Matteusevangeliet, kapitel 13:12.) 

Innebörden av liknelsen är att om personen tror på himmelriket, ska man få mycket i överflöd, men 
om man inte tror tas det man har sakta ifrån en. Den rike blir rikare och den fattige fattigare. 
Konsekvensen av att inte läsa blir att man får för lite erfarenhet och sedan halkar ohjälpligt efter. 
Stanovich refererar till olika rapporter och menar att skillnaden i läserfarenhet mellan en avancerad 
läsare, och en läsare som läser lite kan vara enorm. Han fann i en studie att en grupp läsare läste 
100 000 ord på ett år medan en annan grupp läste 10-15 miljoner ord/år. Om man slår ut det på en 10-
årsperiod blir skillnaden enorm. 

Man behöver inte gå så långt från Stanovich ”Matteuseffekt” för att förstå att det är viktigt med tidig 
upptäckt. Åtskilliga författare t.ex. Druid-Glentow 2006, Høien & Lundberg 1999, Myrberg & Lange 
2005,Taube 1997, understryker att vikten av att fånga upp eleverna tidigt. Mycket talar för att det bästa 
är att fånga in barnen innan de själva har förstått att de har det svårt eftersom att få läs- och 
skrivsvårigheter kan vara förödande för den fortsatt utvecklingen är självförtroendet. Dyslexi 
integrerar så starkt med självförtroendet, att det dåliga självförtroendet är nästan lika handikappande 
som själva dyslexin. Att behöva sitta av lektioner och inte våga fråga om hjälp av rädsla för att någon 
ska tycka att man är dum kostar på. Istället för att utvecklas och få blomma ut halkar man ohjälpligt 
efter.  

Skolan förutsätter att alla elever kan lära sig läsa och skriva, för att lära sig andra ämnen, men så är det 
inte alltid och får de då inte adekvat stöd kan en tydlig konsekvens bli att betygen påverkas i negativ 
riktning. Det är ingen slump att många elever med läs- och skrivsvårigheter inte når målen i 
kärnämnena.  

2.8.2 Att förebygga, träning och kompensation  

Barn mognar i olika takt. För de elever som mognar sent och därför behöver längre tid för att lära sig 
läsa, kan det vara farligt att vänta för länge med insatser och tro att eleven kommer i kapp. Flera 
undersökningar (bl.a. Jacobsson och Lundberg 2000) visar att omkring 80 % av eleverna med stora 
svårigheter i åk 2 fortfarande har stora problem i 9:e årskursen. Bara var femte elev klarar den fortsatta 
skolgången bra. Ericsson (2001) redogör för den amerikanske forskaren Joe Torgersen, Florida State 
University resultat från sin forskning. Enskild undervisning med intensivträning är det som ger bästa 
resultat för elever som kommit efter på grund av läs- och skrivsvårigheter. En stor brist är att 
specialundervisningen inte är tillräcklig intensiv och att pedagogen ofta har för många elever samtidigt 
för att kunna ge individuellt stöd. Eriksson anser också att det finns tre huvudinriktningar som kan 
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användas i planeringen av åtgärder för barn eller vuxna som har för låg läs- och skrivförmåga i 
förhållande till de krav som ställs.  

- Förutsättningar/förebygga. Att försöka förebygga läs- och skrivsvårigheter och att arbeta med 
god läsinlärning. Hit hör också t.ex. självbild, motivation och fonologisk medvetenhet. 

- Övning/träning. Att fokusera på att öva och träna det som personen har svårt för. T.ex. att med 
olika medel försöka automatisera läs- och skrivförmågan.  

- Kompensatoriska hjälpmedel/alternativa verktyg. Att hitta strategier, accepterande 
förhållningssätt och tekniska hjälpmedel/IT som underlättar vardagen. 

2.8.3 Vetenskap eller humbug 

I en artikel ”Vetenskap, beprövad erfarenhet och humbug” i svenska dyslexistiftelsens tidskrift 
Dyslexi nr 4, 2005, skriver Peter af Trampe och Bodil Anderson om det stora utbudet av åtgärder eller 
botemedel mot läs- och skrivsvårigheter. Åtgärder kan vara massage, fettsyror, hjärngympa eller olika 
program som tränar ordavkodningen eller minnet. Författarna anser att utbudet marknadsförs hårt och 
att det kan vara svårt som förälder, och även som pedagoger, att värdera utbudet objektivt. Den som 
vill utvärdera en metod måste se vad förespråkarna för de olika metoderna menar med läs- och 
skrivproblem. Är det avkodningen, läsförståelsen eller läshastighet? Det är också viktigt att kontrollera 
metodens målgrupp, målbeteende och om metoden är vetenskaplig prövad och i så fall på hur många 
och hur länge effekterna kvarstår. Vad man ska komma ihåg i dessa sammanhang, är att människor 
ofta presterar bättre bara genom att delta i en studie, därför att man blir mer uppmärksammad och 
föremål för någons intresse.  

2.9 Alternativa verktyg i lärandet 

2.9.1 Dator som redskap för lärande 

Under 80-talet fick skolan tillgång till ett nytt pedagogiskt redskap nämligen datorerna. Datorbeståndet 
skiftade från kommun till kommun t.o.m. mellan skola och skola och gör så än idag. Skolan har dock 
ett ansvar för att alla elever får en viss förtrogenhet med datorer och dess användning. Jedeskog, 
(1993) poängterar att för elever med särskilda behov visar erfarenheterna att datoranvändning är 
absolut nödvändig. Datorn har för många elever inneburit att den isolering de levt i kunnat brytas 
genom datorns kommunikationsmöjligheter. För en elev med läs- och skrivsvårigheter kan datorn 
också förstärka elevens integritet eftersom de kan skriva ner sin text, som blir snygg och läsbar utan att 
slippa be en annan person om hjälp.  

I slutet av 90-talet genomfördes ett projekt på en skola där alla elever fick en egen dator. Projektet 
utvärderades av en forskare som följde projektet under ett år. I slutredovisningen riktades stark kritik 
hur projektet utvecklades. Den främsta invändningen var att eleverna släpptes fria att själva söka 
kunskap på Internet, och att elever med svag läs och skrivförmåga lämnades utan hjälp. Kritiken gällde 
främst pedagogiken och inte hur datorerna användes (Naeslund, 2001).   

Hallerström och Tallvid (2008) har under ett år följt två skolor där varje elev fått en dator. Under året 
har de bl.a. sett att för de elever som har läs- och skrivsvårigheter underlättar det med en egen dator, 
men då gäller det att även pedagoger är införstådda med vilka möjligheter en dator kan ge.  
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Jedeskog (1993) hävdar att studier med elever med särskilda behov, visar att erfarenheten av 
datoranvändningen är absolut nödvändig. Datorn har för många elever inneburit att den isolering de 
levt i kunnat brytas genom datorns kommunikationsmöjligheter. För en elev med läs- och 
skrivsvårigheter kan datorn också förstärka elevens integritet eftersom de kan skriva ner en text, som 
blir snygg och läsbar utan att slippa be en annan person om hjälp.  

 

2.9.2 Datorn som alternativt verktyg 

Liberg, (2007) anser att datorer rätt användna kan vara utmärkta redskap, både i den grundläggande läs 
och skrivinlärningen men också i den fortsatta språkutvecklingen.  

Med tekniska hjälpmedel skulle skolan kunna göra läs och skrivinlärningen meningsfull, begriplig och 

hanterbar för elever i svårigheter. Med dem kan eleverna utveckla strategier för att komma vidare i 

läsutvecklingen (s 11)  

De menar att datorn är ett bra hjälpmedel bland annat därför att: 

- Det med dator går lättare att skriva än att forma sina bokstäver själv. 

- Det förenklar skrivprocessen eftersom det är lätt att ändra i texten 

- Rättstavningsprogram eller talsyntes kan hjälpa till med stavningen samtidigt som texten 
skrivs. 

 Gustavsson och Mellgren (2005) skriver i sin avhandling att skriftspråklig kommunikation befinner 
sig i en brytningstid genom tillkomsten av virtuella och digitala miljöer. Informationsteknologin, 
persondatorer, Internet, webbkameror och mobiltelefoner har skapat nya möjligheter för 
kommunikation. Dessa förändrade villkor för skriftspråket är jämförbara med andra historiska 
händelser som skrivkonst, boktryckarkonst, kamera, film, radio, telefon, television och video.  

Det är också här vi kan hitta i den nya tekniken, kompensatoriska hjälpmedel, till barn med läs- och 
skrivsvårigheter. Troligtvis får man hoppas att de får en pedagog, som Yong Zhao (2003) beskriver i 
sin bok, som liknas vid en designer. 

Moreover, teachers, likes architect, actively engage themselves in exploring and constrains of 

technologies and other materials to construct the best environment to fulfill their pedagogical 

expiations. Technology is no longer considered a cure-all tool, but rather a component of the 

pedagogical ecology. (s 18) 

De pedagoger som kan arbeta enligt ovan nämnda beskrivning kommer säkert också att finna nya 
lösningar till användare av den nya tekniken till barn med svårigheter. När eleverna kan se sig själva 
som producenter av text och växer deras självförtroende. Detta gäller säkert alla barn, även de som 
inte har läs- och skrivsvårigheter. 

Föhrer och Magnusson (2000) hävdar att många pedagoger emellertid inte ännu har den kunskap som 
krävs för att integrera datorn eller andra läs och skrivhjälpmedel i den vanliga undervisningen och 
ställs inför svårigheter. Författarna hävdar också angående tangentbordsträning, att även om elever 
skriver på datorn är detta inget som försämrar deras handstil. Den blir snarare bättre som en följd av att 
eleverna både blir säkrare på hur bokstäverna ser ut och hur ord stavas. Författarna anser att allt talar 
för att den tid som läggs ned på tangentbordsträning är väl använd tid, även om pedagogen ibland inte 
tycker att tiden räcker till.  
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Alla barn i klasserna borde lära sig hantera och skriva med datorn anser Arne Tragetorn (2005) och 
beskriver i boken ”Att skriva sig till läsning” ett projekt där hans elever fick lära sig skriva på dator 
innan de fick skriva bokstäver med pennan. Han menar att det första ett barn som har läs- och 
skrivsvårigheter ska lära sig är att skriva med är datorn dvs.  använda och kunna skriva med datorn 
innebär att kunna använda sig av tangentbordet utan att behöva tänka på var knapparna sitter.  

2.9.3 Kompensatoriska hjälpmedel/Alternativa verktyg 

Ibland räcker det inte med att träna läsning. Lässvårigheterna kan vara så svåra, eller ha skapat så 
mycket motvilja mot läsning och lästräning så att man måste försöka hitta en annan väg till det skrivna 
språket. Då kan det vara nödvändigt att prova alternativa verktyg i lärandet. Både Høien & Lundberg, 
(1999) och Föhrer och Magnusson (2003) poängterar att med inlästa läromedel och tekniska 
hjälpmedel kan man komma runt svårigheterna.  

Förutsättningarna för att kunna skriva en begriplig text är att man kan strukturera det man vill säga. 
För en del elever är detta ett problem och då kan de vara hjälpta med en dator med talsyntes både i 
svensk och engelska, och ett stavningsprogram.   

Andra författare, t.ex. Ericsson, (2001) och Ingvar (2008), beskriver hur pedagoger inom skolan ska 
kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. De anser att hjälparbetet för dessa elever kan delas 
in i tre olika områden:  

• Lindra följderna t.ex. genom att hjälpa eleven att beskriva problemen. 
• Reducera svårigheterna genom att enskilt träna svårigheterna.  
• Kompensera för problemen genom att i klassrumssituationer träna eleven i att arbeta 

självständigt med olika hjälpmedel.  
• Om alternativa verktyg och nyttan med dem finns att läsa i Skoldatatekets bok Läslust och 

skrivglädje som gavs ut 2004. De skriver att när datorn används som alternativt verktyg brukar 
den vara utrustad med bl.a. 

– Talsyntes  

– Rättstavningsprogram 

– Digital ordbok 

– Ordpredikoprogram  

Alternativa verktyg kan t.ex. vara: inlästa skönlitterära böcker, inlästa läromedel, dator med talsyntes 
och rättstavningsprogram speciellt utformade efter brukarens behov, t.ex. Stava Rex och Spell Right.  
Alphasmart, Daisyspelare, Fickminne, inspelningsbar Mp3-spelare, läspennor, scanner och 
översättningspennor. För att kunna använda datorn som ett redskap som ska hjälpa eleverna måste de 
också kunna skriva på den utan att behöva tänka på var tangenterna sitter.  
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3. Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie med denna studie är att undersöka förekomst/tillgänglighet och pedagogers 
kunskap om kompensatoriska hjälpmedel/alternativa verktyg med fokus på läs och skrivproblematik.  

3.2 Frågeställning 
De frågeställningar som vi utgår från är:  

1. Vilken åsikt har pedagogerna om datoranvändningen och tränar pedagogerna 
tangentbordsträning med eleverna?  

2. I vilken utsträckning har pedagogerna tillgång till, och kunskap om, kompensatoriska verktyg/ 
alternativa verktyg/ i skolorna och i klassrummen?   

3. Hur fångar pedagogerna in elever med läs och skrivsvårigheter och vilken kunskap har 
pedagogerna angående dyslexidiagnos och användning av kompensatoriska verktyg/ 
alternativa verktyg.  

3.3 Avgränsningar 
Vår undersökning riktas mot språkutvecklande arbete med hjälp av alternativa verktyg ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. I litteratur och teoridelen väljer vi därför att lyfta fram, sammanfatta 
och referera till litteratur och styrdokument med teorier om språkutveckling och användning av 
alternativa verktyg i lärandet. 

Även om intresset för pedagogiskt mångfald, språk- läs och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter 
är stort måste studien begränsas i omfång. I studien ryms en kortare text om hur språkutveckling kan 
beskrivas, några vanliga orsaker läs- och skrivsvårigheter, en historisk överblick över läs- och 
skrivsvårigheter i skolan samt en förklaring om datorn som alternativt redskap. Någon fullständig lista 
angående alternativa verktyg presenteras inte, utan urvalet är det material som enligt FMLS 
(Föreningen mot läs- och skrivsvårigheter) rekommenderar till elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Den materiel vi undersökt tillgång och kunskap om är Talsyntes på dator, Daisyspelare, talböcker och 
inlästa läromedel, scanner, läs- och översättningspennor, fickminne, Alphasmart. Vi frågade även om 
stavningsprogrammen Stava Rex (svenska) och Spell-Right. 
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4. Metod och genomförande  

I detta avsnitt kommer en redogörelse för upplägget, genomförande samt hur bearbetning av data gått 
till. Vi kommer att redovisa vårt val av metod och urval. Vi avslutar med att resonera kring olika 
aspekter som kan ha påverkat utfallet av vår enkätundersökning och avslutas med de etiska aspekterna 
som tagits i beaktande vid arbetet med vår studie.  

4.1 Val av metod 

Det finns många olika sätt att studera verkligheten på, t.ex. genom intervjuer, observationer eller 
enkäter. I forskningen skiljer man på kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjun kan enligt  
Bryman (2002) ses som en kvalitativ metod och enkäten som en kvantitativ metod. Ibland skiljer sig 
dock inte strukturerade intervjuer och enkäter så mycket från varandra. Patel och Davidson (2003) 
antyder också att båda metoderna har mycket gemensamt eftersom insamlandet bygger på frågor som 
behöver besvaras av en respondent som måste vara villig att besvara frågorna. Även Befring (1994) 
menar att enkäter är ett specialfall av intervjumetoden, där ett standardiserat frågeformulär presenteras 
och besvaras av många personer samtidigt. 

 

Fördelen med enkäter, beskriver Trost (2002) är dels, att respondenterna själva får läsa och besvara 
frågorna när de har tid och lust, dels att eftersom det inte finns en intervjuare i närheten då respondent 
fyller i en enkät kan intervjueffekten elimineras.  

Intervjuareffekt innebär att intervjuaren kan påverka de svar som lärarna lämnar på frågorna 

eftersom den intervjuade försöker ge en positivare bild av sig själv. (s 145) 

 
Vi valde att göra en enkätundersökning, där flera pedagoger på olika skolor svarar på olika frågor, för 
att på så sätt få fram ett så brett resultat som möjligt inom ramen för tid och pengar som finns.  

4.1.1 Urval av undersökningsgrupp 

I början av vår studie hade vi tänkt inrikta oss på pedagoger på mellanstadiet. Det är under tiden i 
mellanstadiet (4-6) som svårigheterna i att inte kunna läsa och skriva märks mest. Dels av barnet själv 
som märker att de inte är som de andra i klassen och av dels omgivningen som börjar ställa högre på 
läs- och skrivkunnighet. Vi bestämde oss slutligen för att inrikta oss på pedagoger som arbetar med 
elever i ålder 6 -13 år. Både för att få lite större underlag men också för att se om det skedde något 
datorskrivande även i de lägre åldrarna. Eftersom vi även ville se om läs- och skrivproblemen 
uppmärksammades i de lägre åldrarna tog vi med de lägre klasserna 

4.1.2 Enkät 

Vi har använt oss av enkäter, eftersom det enligt Trost (1994) är snabbare, billigare och man kan nå ut 
till många. Enkäterna kan också anpassas efter respondentens behov, eftersom de kan svara när de vill 
inom den tidsram som anges.  
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Eftersom enkäten oftast ska besvaras av många personer anser Befring (1994) att enkätfrågor kräver 
mer struktur och lättast att besvara om de har fasta svarsalternativ. De flesta av våra enkätfrågor är 
utformade så att den som ska svara väljer mellan redan angivna svarsalternativ.   

4.1.3 Pilotstudien  

För att testa enkätfrågorna gjordes en pilotstudie i en skola under ett arbetslagsmöte. Vi ville 
framförallt se om frågorna var bra utformade i förhållande till det vi ville veta. Vi ville även beräkna 
vilken tid det skulle ta att fylla i enkäterna. 7 pedagoger svarade på pilotenkäterna och synpunkter 
framkom att de var osäkra på ordet lärare. De ville även ha med assistent på en fråga  angående vad de 
arbetade med idag.  

Vi beslutade att på frågorna angående utbildning och arbetstid ha med orden 
speciallärare/specialpedagoger vid samma ruta samt ha pedagoger/lärare vid en annan ruta. Däremot 
ansåg vi inte att assistent skulle vara med som alternativ på fråga 4, angående vad de arbetar med idag, 
eftersom enkäterna riktade sig till pedagoger. I ordet lärare i den här studien räknas 
speciallärare/specialpedagoger, pedagoger/lärare, förskolpedagoger och resurs.  

4.2 Genomförande 
Målet för vårt arbete är att bl.a. att få kunskap om vilken tillgång och kunskap som finns till några 
utvalda verktyg både inom skolan men också i klassrummet i flera skolor. Eftersom vi vill få 
information om från en relativt sett stor grupp, har vi valt att göra en enkätstudie för att samla in 
primärdata som kommer att bilda underlaget för vår undersökning. (Befring 1994) Enligt 
närhetsprincipen valde vi att jämföra två skolområden i en kommun i närområdet till en av författarna. 

4.2.1 studiens upplägg 

Genom Barn- och utbildningsförvaltningen  (B.U.F)  inom kommunen fick vi reda på vilka skolor som 
ingick i de båda områdena. Genom skolornas hemsida på Internet kunde vi se vem som var 
administrativ personal på varje skola.  

Ett brev skickades, genom e-mail, till expeditionspersonalen där vi förklarade vem vi var och att vi 
behövde deras hjälp för att dela ut enkäterna. Ett par dagar senare ringde vi till dessa personer för att 
fråga om aktuellt elevantal/lärareantal i förskoleklass samt åk 1-6 samt om de var villiga att dela ut 
enkäterna till ”rätt” personal. Vi fick OK från all administrativ personal.  

Därefter kopierades ett missivbrev, både till expeditionspersonal,3 pedagogerna4 samt enkäterna5 upp 
och skickades iväg. Varje enkät märktes med en skolkod, och lades tillsammans med ett svarskuvert, 
adresserat till en av uppsatsskrivarna, i ett kuvert. (ett kuvert till varje lärare). Rätt antal kuvert lades 
sedan i internkuvert som skickades till varje kontaktperson (administrativ personal) på varje skola 
genom internposten inom kommunen, som sedan delade ut enkäterna till rätt personal. Kuverten med 
enkätsvaren skickades sedan genom internposten tillbaka till oss i det adresserade brevet till 
receptionen på BUF där vi fått låna ett fack tillfälligt. 

                                                      
3 Se bilaga 1 

4 Se bilaga 2 

5 Se bilaga 3 
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4.2.2 Utskick och bortfall    

Det skickades ut 134 enkäter till 11 skolor i två olika skolområden som totalt har 1944 elever. Inom 
den utsatta tidsramen fick vi tillbaka 50 svar men efter 3 påminnelser så kom ytterligare 63 enkätsvar 
in. Sammanlagt kom svar från 113 personer men 6 svar hade fyllts i av fritidspersonal, som inte 
arbetade i skolan överhuvudtaget, vilket gjorde att dessa enkäter togs bort från resultatet, vilket ger 
summa 107 enkäter Om man räknar in alla svar 113 så innebär det att svarsfrekvensen är 84,3 procent 
och tar man bort de felaktiga svaren innebär det en svarsfrekvens på 79,8 procent. 

4.2.3 Beskrivning, insamling och bearbetning av enkäten  

Enkäten innehöll 15 strukturerade slutna frågor. På en av frågorna kunde respondenterna motivera sitt 
svar och på en annan fråga angående olika klasstester skulle de svara utförligare vad testet heter. De 
flesta av respondenterna hade valt att inte motivera sitt svar.  

Datainsamling sker genom utskick av enkäter som sedan samlades in. Det insamlade materialet, som 
Patel och Davidson (2003) kallar rådata sammanställdes genom Excel och bearbetades i form av en 
tabell och flera diagram. Data sammanställdes genom att först plockas ut ur hela forskningsunderlaget. 
Därefter sammanställdes diagram, både områdesvis och årskursvis.  Årskurserna delades upp i två 
grupper. Den ena gruppen innehåller Åk F-3, och den andra gruppen Åk 4 - 6.  

4.3 Etiska aspekter  
Under hela forskningsprocessen är det nödvändigt att göra etiska överväganden. Den här studien följer 
Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) huvudkrav för att skydda individens 
integritet (Vetenskapsrådet, 2002). I denna text beskrivs fyra huvudområden informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav måste vara 
uppfyllda vid all forskning.  

Arbetet som gjordes omfattade olika skolor och personalgrupper. Genom ett medföljande missivbrev 
blev deltagarna på förhand informerade om studiens syfte och användningsområde, samt frivilligheten 
i att delta.  (Informationskravet och samtyckekravet)  

Även konfidentialitetskravet är respekterat som påtalar att alla uppgifter i en undersökning förvaras så 
att obehöriga inte kan ta del av, eller att personer kan identifieras av utomstående. Deltagarna kommer 
att framträda i fingerade beteckningar i texten och ingen enskild person eller skola pekas ut. 

Deltagarna kommer även att bli informerade om att de insamlade materialet endast kommer att 
användas till den här studien och inget annat, och att material kommer att makuleras när så tillåts inom 
ramen för vad Sveriges lagar säger om detta. I och med det här kommer nyttjandekravet att uppfyllas 
genom att det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna behandlas så 
att anonymitet finns.  
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5. Resultat 

5.1 Enkätfrågorna 
För att få hjälp vid utformandet av enkätfrågor och layout har vi tagit del av Patel och Davidson, 
(2003) och Trost. (1994) Frågorna bearbetades flera gånger. Vänner och kolleger fick utgöra en 
testpanel och en pilotstudie genomfördes. 

Fråga 1- 5. Dessa frågor fanns med för att se vilken undersökningsgrupp vi använde oss av i vår 
undersökning.     

Datorskrivande kontra tangentbordsträning  

Fråga 6. Den här frågan syftar till att ta reda på om pedagogerna tycker datorskrivande är viktigt men 
också i så fall varför.  

Fråga 7. Denna fråga gjordes för att få göra en kartläggning om det skedde någon tangentbordsträning 
på skoltid.  

Tillgång till och kunskap om kompensatoriskt hjälpmedel/alternativa verktyg 

Fråga 8 och 9. Frågan ställdes för att ta reda på pedagogers syn på tillgången på dessa material och 
stavningsprogram i skolorna och klassrum. 

Fråga 10 och 11. Denna fråga ställdes för att se vilken kunskap som fanns angående kompensatoriska 
hjälpmedel .  

Tidig upptäckt av elever och kunskap om krav på dyslexidiagnos. 

Fråga 12 – 13. Syftet med dessa frågor var att få reda på om det gjordes någon uppföljning på elevens 
läs- och skrivutveckling under deras 6 första år i skolan och om pedagogerna ansåg att det fanns barn 
som hade läs- och skrivsvårigheter även i de lägre åldrarna  

Fråga 14 och 15. Dessa frågor finns med för att kartlägga pedagogernas kunskap om dessa frågor .  

 

5.2 Utskick/inlämnade svar 
Totalt skickades 134 enkäter ut till 2 olika skolområden, 11 olika skolor, som totalt hade 1944 elever. 
Vi fick tillbaka 113 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 85 procent. 6 enkäter togs bort eftersom de 
hade fyllts i av fritidspersonal som inte arbetade i skolan vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent.  

Av de 107 enkätsvaren var 13 från män vilket innebär att 88 procent av pedagogerna var kvinnor och 
12 procent var män. Den största gruppen bestod av 81 pedagoger/pedagoger 15 förskolelärare, 11 
speciallärare/ specialpedagoger och 2 hade ytterligare en annan utbildning. (svenska-2-pedagoger) Av 
de elva specialpedagogerna var fyra män.  

I resultatet av undersökningen redovisas först hela undersökningsgruppen i helhet. I undersökningen 
har vi tittat på två parametrar.  Vi har jämfört två skolområden, både om det skilde sig mellan de två 
områdena och även om det skilde sig årskursvis. Årskurserna delades in i två grupper. Den ena 
gruppen från förskoleklass till årskurs 3, och den andra gruppen från årskurs 4 till årskurs 6.  
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Enkäterna visar på en personal med mycket lång erfarenhet. Resultaten visar att 74 personer har mer 
än 15 års pedagogerfarenhet, 28 personer har arbetat mellan 5 och 15 år och endast 5 personer arbetat 
mindre än 5 år. Det visar att mer än hälften har över 15 års erfarenhet som pedagoger.   

5.3 Enkätsvar 
Bortfall i figurerna 
När det är bortfall i figurerna beror det på att respondenterna inte fyllt i något svar på just den frågan. 
Orsakerna diskuteras under punkten diskussion. 

5.3.1 Datorskrivande och tangentbordsträning 

 

 

Figur 1. Antal svar rörande antal pedagoger som anser att det är viktigt att skriva på datorn.  n=101 
 
Figur 1 visar att de flesta pedagoger anser att det är viktigt att eleverna lär sig skriva på datorn. (90 av 
101). Undersökning visade i resultatet att förskollärarna inte tyckte det var så viktigt. 

Motiveringen till att skriva på datorn kan delas upp i fyra grupper 

• Nutidens och framtidens sätt att snabbt kommunicera och ett viktigt hjälpmedel. 

• En viktig kompetens. 

• En nödvändig kunskap för den generationen. 

• En kunskap som snart kan betraktas som en baskunskap. 
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Figur 2. Antal svar rörande tangentbordsträning på skoltid.  n= 55. 

Figur 2 visar att 30 av 55 aldrig tränar på tangentbordsträning. Det blir 55 procent som aldrig 
tränar lite mer än hälften. 

 
 

 
Figur 3. Antal svar rörande tangentbordträning på skoltid. n= 42. 
 
Figur 2 och 3 visar att 26 av 42 pedagoger (62 procent) aldrig låter sina elever tränar på datorn. Det 
innebär att det är fler som tränar tangentbordet på skoltid i de högre årskurserna, men endast en liten 
ökning på 7 procent. I jämförelse mellan skolområden fick vi ett likvärdigt resultat men trots att 
skolområde 2 ansåg sig ha mer tillgång till alternativa verktyg och stavningsprogram så tränades det 
inte mer på tangentbordsträning. 
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5.3.2 Tillgång i skolan och i klassrum. 

 
Figur 4 Antal svar rörande på kompensatoriska hjälpmedel i skolan respektive i klassrummen. n=58 
Till höger visas tillgången på kompensatoriska hjälpmedel i skolan och vänster sida tillgången i 
klassrummen. 
 
 

 
Figur 5. Antal svar rörande tillgången på kompensatoriska hjälpmedel i skolan, resp. i klassrummen.   
n=45 
 
 I figur 4 och 5 kan man läsa tillgången på kompensatoriska hjälpmedel årskursvis. Till vänster visar 
tillgången som pedagogerna anser att det finns på skolan och till höger tillgången i klassrummen. 
Undersökningen visar på att pedagogerna menar att det finns en god tillgång till alternativa verktyg på 
skolorna. De hjälpmedel som finns mest tillgång till är Daisyspelare, talböcker och Alphasmart.   

Av figurerna 4 och 5 kan vi utläsa att tillgången på kompensatoriska hjälpmedel halveras i 
klassrummen. Resultaten visar att det finns en liten tendens till ökning av hjälpmedel till årskurs 4-6, 
t.ex. ökningen på Daisyspelaren är 1 procent. I diagrammen över skolområdena 1 och 2, som inte visas 
här, var det likvärdiga resultat men vi kunde se en liten större tillgång till kompensatoriska hjälpmedel 
i skolområde 2. 
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Figur 6. Antal svar rörande tillgång till stavningsprogram i skolan.  n=58.   
 
Figur 6 visar att tillgången på stavningsprogram i skolan och i klassrummen i årskurserna F-3. Figuren 
visar att det är låg tillgång till Stava Rex. Av 58 pedagoger anser 7 pedagoger att Stava Rex finns på 
skolan vilket ger 12 procent. I klassrummen är tillgången på Stava Rex halverad mot skolan. 
Pedagogerna anser att de har större tillgång till stavningsprogrammet Spell Right på skolan än i 
klassrummet.  

 

 

Figur 7. Antal svar rörande tillgång på stavningsprogram i skolan . n= 45 
 
Figur 7 visar tillgången på stavningsprogram på skolan och i klassrummen i årskurserna 4-6. Figuren 
visar också att tillgången är högre på Stava Rex i årskurserna 4-6 än i årskurserna F - 3. 13 pedagoger 
av 45 anser att de har tillgång till programmet (28 procent). Jämför vi med Stava Rex i de olika 
årskurserna kan man se en ökning av tillgången till Stava Rex på skolan (16 procent) samt en ökning i 
klassrummen från 5 procent till 17 procent vilket ger en ökning på 16,5 procent.  

I jämförelse mellan de två skolområdena kunde man se likvärdigt resultat.  De gick också här att utläsa 
att skolområde 2 ansåg att de hade en högre tillgång på stavningsprogram. 
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5.3.3 Utbildning och kunskap  

 
Figur 8. Antal svar rörande om pedagogers kunskaper om hjälpmedel.  n=58. 
 
Figur 8 visar att 6 pedagoger har fått utbildning i de alternativa verktygen av 58 svarande. 4 pedagoger 
har fått utbildning i talsyntes och en i scanner och ytterligare en i talböcker. Talböcker är det material 
man anser att man kan hjälpligt eller har skaffat sig god kännedom om hos pedagogerna.  

 

 
Figur 9. Antal svar rörande pedagogers kunskaper om hjälpmedel. n=45 
 

I figur 8 och 9 ser man att de flesta saknar utbildning på de kompensatoriska hjälpmedlen 
Daisyspelare, talsyntes, inlästa läromedel och talböcker, men  de flesta har  hjälplig, till god kännedom 
om. I jämförelse med figur 8 ser man att de som fått utbildning på talsyntes, scanner, Alphasmart, 
talböcker och fickminne undervisar i åk 4-6, men det är endast 3 fler pedagoger. Det finns en högre 
kunskap om de kompensatoriska hjälpmedlen i årskurs 4-6. 
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Figur 10. Antal svar rörande pedagogers kunskap om stavningsprogram. n=58 
 
Figur 10 visar att inga pedagoger i åk f-3 har fått någon utbildning i stavningsprogrammen, att endast 
fyra pedagoger anser sig ha god kunskap, 12 pedagoger ansåg att de kunde programmen, och hjälplig 
skaffat sig kunskapen på annan sätt. De flesta ansåg att de inte hade någon kunskap alls i de olika 
stavningsprogrammen. 

 

 

Figur 11. Antal svar rörande pedagogers kunskap om stavningsprogram. n=45 
 
I figur 10 och 11, kan vi vid en genomförelse mellan årskurserna se en liten ökning av 
kunskap i stavningsprogrammen bland lärarna i årskurs 4-6. I undersökningen jämfördes även 
två skolområden och de resultaten visar att det finns även där finns en liten skillnad i mer 
kunskap om stavningsprogrammen i område 2. 
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5.3.4 Tidig upptäckt av elever med läs- och skrivsvårigheter  

  
 

 
Figur 12. Antal svar rörande klasstester angående läs- och skrivsvårigheter. n=58 
 
 
  

 
Figur 13. Antal svar rörande klasstester angående läs- och skrivutvecklingen. n=45 
 
Figur 12 och 13 visar att många lärare gör klasstester angående läs- och skrivutvecklingen. Om vi ser 
det procentuellt, så testar ända upp till 89 procent av lärarna i årskurs f-3 och 87 procent i årskurs 4-6 
sina klasser i läs- och skrivutveckling. De tester som gjordes var t.ex. bokstavskontroll, avkodning, 
läsförståelse och läshastighet.  Det skilde inte nämnvärt mellan de två skolområdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



 
Figur 14. Antal svar rörande pedagoger som anser att de har elever i klassen som har läs- och 
skrivsvårigheter.  n=100 
 
Figur 14, visar att flertalet pedagoger har elever med läs- och skrivsvårigheter i sina klasser. Årskurs f-
3 anser att 36 av 55 pedagoger 65 procent att de har elever med läs- och skrivsvårigheter i sina klasser.  
I årskurs 4-6 har 37 stycken pedagoger utav 45 det vill säga 82 procent elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
 

 
Figur 15. Antal svar rörande krav på dyslexidiagnos för att få tillgång till program/hjälpmedel. n=107 
 
 
Figur 15 visar att mer än hälften av pedagogerna (58 procent) svarar nej på frågan om det krävs en 
diagnos för att få tillgång till program/hjälpmedel. 39 pedagoger svarade, vet ej, och 6 pedagoger 
svarade ja. De årskursvisa diagrammen visade att i årskurs 4-6  svarade fler nej.  
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5. Diskussion  

Att läsa och skriva är en kunskap som behövs både för att utvecklas och för att kunna klara sig i 
dagens samhälle. Språklig utveckling och medvetenhet utgör grunden för läsning som i sin tur är 
grunden för vidare språkutveckling. Många forskare anser att stimulans av språket bidrar till intresse 
för läsning och skrivning eftersom ordförrådet är den viktigaste källan till en bra språkutveckling 
(Hallerström, 2008, Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Lpo 94 säger att ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sin möjlighet att kommunicera och därmed få 
tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s.7).  

Läsning är en produkt av avkodning och läsförståelse. För en del barn kan det bli stora problem med 
avkodningen, vilket gör att det inte ges utrymme till någon läsförståelse. Detta kan ge ett resultat av 
mindre läsning, med svårigheter i skolarbetet och utslagning som följd. Även självbilden kan bli 
mindre vilket ofta gör att prestationsförmågan sjunker (Taube, 1997). 

Eftersom eleverna i framtiden behöver både kunna skriva med penna och papper, men också med hjälp 
av datorn skulle tangentbordsträning skulle det kunna bli en baskunskap som ingår i läroplanen. Om 
tangentbordsträning sker måste det finnas strategier för hur man ska lära elever att skriva på datorn, 
samtidigt som de lär sig med pennan. Barn med- läs- och skrivsvårigheter behöver tidigt lära sig 
tangentbordsträning för att kunna utnyttja all den fina teknik som kan hjälpa dem med deras 
funktionshinder. Då skulle barn med läs- och skrivsvårigheter, kunna utvecklas och känna stolthet 
över sitt eget lärande. Tänk vilken försprång ett litet barn har som vet var bokstäverna är placerade, 
jämfört med ett barn som ska börja med att leta efter alla bokstäver på mellanstadiet. Alla elever borde 
få använda ovanstående material så att barn med läs- och skrivsårigheter inte känner sig speciella eller 
utanför.  

Det bästa sättet är att tillhandahålla alternativa verktygen mer allmänt, och göra dem till ett naturligt 
förekommande alternativ till lärandet så som skollagen föreskriver. Några elever behöver dessutom 
tillgång till alternativa verktyg även hemma, så att de kan göra sina läxor och träna sina färdigheter i 
olika ämnen. Det nya begreppet alternativa verktyg används inte av alla, men oavsett ordval är i alla 
fall avsikten densamma, att eleven ska lyckas.  

6.1 Datorskrivande och tangentbordsträning 
I dagen samhälle är det viktigt att kunna både läsa och skriva. Barnen lär sig tidigt att spela på datorn, 
surfa runt, ladda ner spel, hitta spel, spara bilder som om de inte är skapta för annat. De lär sig datorn 
naturligt, men de lär sig inte alltid att använda datorn som ett skrivverktyg. Om man tränar 
tangentbordsträning tidigt, och får bokstäverna och siffrornas plats ”i fingrarna”, går det betydligt 
snabbare och naturligare att skriva, vilket ger energi över till att utveckla och fördjupa sin kunskap om 
innehållet. Alla barnen är hjälpta att skriva på datorn ordentligt, inte bara barn med svårigheter. Datorn 
förändrar vårt samhälle, vilket gör att datorkunskap är en viktig kunskap i det nya samhället som växer 
fram.   
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Ett inkluderande arbetssätt är minst lika viktig som verktygen. Om t.ex. pedagoger ser att någon elev 
inte hinner/kan göra sina egna anteckningar under lektionen måste eleven få tillgång till dem på annat 
sätt för att klara skolans mål. Pedagogens bemötande och arbetssätt utgör förutsättningarna för att det 
ska lyckas. Alternativa verktyg i lärandet innefattar därför inte bara verktygen och kunskap om hur de 
fungerar, utan det behövs även en förståelse för hur de ska komma till bästa nytta.  

För att skolan skall arbeta på ett inkluderande sätt skall utbildning i dag ska vara tidsenlig, och erbjuda 
datorer och verktyg som underlättar elevens vardag. Alternativa verktyg i lärandet stöder elevernas 
olika lärstilar istället för att kompensera brister hos den enskilde eleven. Eleverna som börjar skolan 
har olika förutsättningar, och olika sätt att lära sig, därför behövs det en rik och varierad lärmiljö som 
ger möjlighet att skapa kunskap på många olika sätt. Enligt styrdokumenten ska eleven erbjudas 
redskap som hjälper dem att lyckas (Lundgren, 1996). 

Både Tragetorn (2005) och Föhrer och Magnusson(2003) hävdar angående tangentbordsträning, att 
även om elever skriver på datorn är det inget som försämrar deras handstil. Den blir snarare bättre som 
en följd av att eleverna både blir säkrare på hur bokstäver ser ut och hur ord stavas. Enligt Tragetorn 
talar allt för att den tid som läggs ner på tangentbordsträning är väl använd tid. För en elev med läs- 
och skrivsvårigheter kan det vara svårt att lära sig läsa, men än svårare är det att lära sig skriva och 
stava, vilket också gör att de ibland skriver så lite som möjligt. Barn som har läs- och skrivsvårigheter 
kan få enorm kraft om de redan tidigt får lära sig använda datorn som ett skrivverktyg (Tragetorn 
2005). 

I läroplanen, Lpo 94, står att barnen ska få utveckla sitt eget sätt att lära och utveckla tillit. Barnen har 
lätt för att lära sig ny teknik. Att inte tillgången tekniken är så stor inom skolan beror nog på de vuxna, 
dels genom avsaknad av pengar men dels också kanske på viljan att införa tekniken inom skolan. En 
del pedagoger anser att barn måste börja med att skriva med penna för finmotoriken skull, medan 
andra menar att det går att göra båda och, inget utesluter det andra.  

Undersökningen visade på att pedagogerna ansåg att det var viktigt att eleverna lärde sig skriva på 
datorn, men den visade samtidigt att de var mindre än hälften som tränade att använda tangentbordet. 
Vi frågade inte om tillgången på datorer, men det var flera pedagoger som påpekade att de endast hade 
ett par datorer i klassrummet och ca 20 -25 elever i klassrumment. Några ansåg också att deras elever 
var för unga. (Förskoleklass)  

De undersökta pedagogerna anser att det är nödvändigt och viktigt, att kunna skriva på och använda 
datorn. Kommentarer till frågan kan delas upp i nedanstående fyra områden. 

• Det är nutidens och framtidens sätt att snabbt kommunicera. Alla kommer att behöva använda 
dator. Det krävs att man har datorkunskap ute i samhället. Är en nödvändighet för den 
generationen. Kan snart betraktas som baskunskap. Nuförtiden finns datorer på alla 
arbetsplatser.  

• Ett kompensatoriskt hjälpmedel som ger större chans till kunskapsinhämtning och mer 
skrivande. Bra även för dem som har det finmotoriskt svårt. 

• Bra att få mer kunskap och snabbhet till framtida skolarbete. Bra när man ska söka arbete. 
Göra lättlästa sammanställningar och redovisningar. Lätt att använda och lätt att rätta. 

• Bra att få rätt teknik från början. Bra att träna snabbhet. Bra att börja tidigt eftersom det är 
lättare att hitta bokstäverna  
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6.2 Tillgång i skolan och klassrum  
Vi startade undersökningen med att skriva till IT-teknikerna i de två områden som vi undersökt. De 
svarade inte förrän i slutet av terminen d.v.s. långt efter det att vi skickat ut enkätfrågorna. Vi fick då 
reda på att det inte fanns några kommun- eller skollicenser på något av de program vi frågat efter i vår 
undersökning. Egentligen hör även stavningsprogrammen till de alternativa verktygen men i den här 
undersökningen skilde vi på dem.  I undersökningen valde vi att skilja på dem eftersom 
stavningsprogrammen kan köpas in som skollicenser men inte Daisyspelare.  

Föhrer och Magnusson (2005) och Ingvar (2008) beskriver hur pedagoger inom skolan ska kunna 
hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. De anser att hjälparbetet för dessa elever kan delas in i tre 
olika områden. Ett av de områdena är att kompensera för problem genom att i klassrumssituationer 
träna eleven i att arbeta självständigt med olika verktyg.     

För att datorn ska fungera som ett alternativt verktyg behövs även särskilda program, t.ex. 
stavningsprogram som kompenserar elevens svårigheter. Studien visade att de fanns en dålig tillgång 
på Stava Rex, Spell Right och annat stavningsprogram på skolorna. Pedagogerna i skolområde 2 anser 
att det finns en större tillgång av stavningsprogram än i område 1. Den årskursvisa tillgången visade 
att det fanns en större tillgång i årskursen 4-6 än åk 1-3. Undersökningen påvisade att 
stavningsprogrammen halverades i klassrummen (Jedeskog, 1993).  

Undersökningen visade att pedagogerna ansåg att det fanns en relativ god tillgång på alternativa 
verktyg på skolorna men i klassrummen var tillgången bara hälften så stor. Alphasmart och 
Daisyspelare är de verktyg som det fanns störst tillgång till. I skolområde 2 fanns det en större tillgång 
till alternativa verktyg. Varför det var så kunde vi dock inte se av enkätresultaten. Undersökningen 
pekade på att de alternativa verktygen ökade på mellanstadiet.  Att talböcker finns i en stor mängd kan 
bero på att skolan kan köpa in talböckerna och låta dem cirkulera mellan klasserna. De alternativa 
verktygen ska finnas i klassrummet och ge alla elever, framförallt elever med läs- och 
skrivsvårigheter, möjligheter att kunna arbeta så självständigt som möjligt. Både genom att få lyssna 
på inlästa texter och att få bearbeta egen text för att kunna utveckla sin tilltro till sin egen språkliga 
förmåga, vilket skapar en känsla av delaktighet. En elev med läs- och skrivsvårigheter tappar lätt sin 
tilltro till sin egen förmåga, då man upplever sitt eget misslyckande. Det i sin tur gör att alternativa 
verktyg borde sättas in tidigt, och även att eleven får kunskap att lära sig hantera verktygen gör att 
eleven inte förlorar sin tilltro till sig själv. Visar det sig sedan att eleven kan klara sig utan dem, så är 
det lättare att ta bort dem, än föra in dem för sent hos en elev som förlorat tilltron till sig själv och sitt 
eget lärande.  

Det var en större tillgång till Stavningsprogrammet Spell Right än Stava Rex. Engelska är ett mer 
svårstavat språk än svenskan vilket kan innebära att där accepterar man stavningshjälpen mer eller är 
det så att pedagogerna själva behöver den hjälpen? 

Underökningen visade som sagt att det fanns låg tillgång till stavningsprogrammen, vilket är 
förvånande då stavningsprogram borde ha köpts in med skollicens och borde kunna finnas i varje dator 
på skolorna. Stava Rex som hjälper barn att hitta stavning på ord på ett mer konstruktivt sätt än 
vanliga stavningsprogrammen på Windows borde vara utmärkt att använda till alla barnen inom 
skolan, kommunen.   
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6.3 Utbildning och kunskap  
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, och som pedagoger är det ibland svårt att följa med. Om 
en pedagog ska ha möjlighet att kunna utbilda och utveckla läsandet och skrivandet genom de 
alternativa verktyg som finns, behövs det fungerande datorer, men framför allt tid och möjlighet att 
lära sig de nya redskapen. Tid måste även ges till elever att få kunskap och träna på materialet.  

I bakgrunden beskrivs Hallerström och Tallvid (2008) om följt två skolor under skolåret 2007/2008 
där varje elev fått en dator. Under första året har de bl.a. sett att för de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter underlättar det med en egen dator, men då gäller det att även pedagogen är införstådd 
med vilka möjligheter en dator kan ge.  Föhrer och Magnusson(2005) hävdar att många pedagoger 
emellertid inte ännu har den kunskap som krävs, för att integrera datorn eller andra läs- och 
skrivhjälpmedel i den vanliga undervisningen och ställs inför svårigheter. 

Young Zhao (2003) beskriver pedagoger som designer eller arkitekter som är aktivt engagerade och 
tagit till sig kunskap om den nya teknologin för att konstruera och fullfölja pedagogiska förväntningar. 
Med den nya teknologin kan man inte bota alla svårigheter, men den kan vara en komponent av den 
pedagogiska miljön. 

Vad gäller alternativa verktyg visar undersökningen, att pedagogerna fått väldigt lite utbildning i 
årskurserna F-3 och i årskurs 4-6. Tabellerna kunde inte utvisa om det var 
speciallärare/specialpedagoger som fått utbildning på alternativa verktyg.  De pedagoger som anser sig 
ha kunskap om verktygen har skaffat sig den kunskapen själva. De flesta har mellan hjälplig till god 
kännedom om Daisyspelare, talsyntes, inlästa läromedel och talböcker.  

Undersökningen bekräftar tidigare undersökningar, att de flesta pedagoger inte har den kunskap och 
vetskap som behövs för att använda de alternativa verktygen på ett optimalt sätt, utan är i behov av 
mer utbildning kring detta material. De få pedagoger som anser sig ha kunskap om verktygen har av 
egen kraft införskaffat sig den kunskap de behövt. 

Kanske beror den låga kunskapen om alternativa verktyg, hur och varför de ska användas, som gör att 
de används så lite. För att komma dit Yong Zhao beskriver, krävs det tid att lära sig använda de 
digitala hjälpmedlen, och hitta nya sätt att använda dem.  

Conway & Zhao(2008) anser att studier har visat att många pedagoger inte använder den tillgängliga 
teknologin, därför att de inte har nödvändig kännedom och kunskap att använda teknologin. Några 
pedagoger undviker teknologin eftersom deras kunskap angående dessa verktyg är låg. Enligt 
litteraturen finns det en tröghet i att införa datorer i de lägre årskurserna.  I undersökningen värderar 
lärarna att det är viktigt, att elever lär sig skriva med datorn, men det finns ingen riktigt strategi för hur 
de ska gå till väga. Skolan har ett ansvar att se till att alla elever lär sig skriva på datorn i skolan. 

6.4 Screening och diagnostisering  

6.4.1 tidig upptäckt 

Många forskare är överens om att det är av yttersta vikt att fånga upp elever med läs- och 
skrivsvårigheter genom tidiga utredningar. Att ta reda på vilka svårigheterna är för att på så sätt kunna 
sätta in och rätt träning men också genom förebyggande arbete kunna höja självbild, motivation, och 
fonologiskt medvetande hos eleverna. En del barn har så stora svårigheter i sin läs och 
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skrivutveckling, att de nästan slutar att läsa och skriva. Innan dess måste pedagoger inom skolan 
komma på andra strategier för att underlätta vardagen för dessa elever. (Höjen & Lundberg 1999)  

Genom kunskap och förhållningssätt måste elevers förmåga utvecklas så att eleven inte behöver slösa 
tid och resurser, och ännu fler misslyckanden, på ”åtgärder” eller ”botemedel” som inte är beprövade 
eller utvärderade. (af Trampe, 2005)  

Studien visar på att det är 36 pedagoger (65 procent) i åk 1 till tre som anser att eleverna där har läs- 
och skrivsvårigheter. Vi vet inte genom studien om det är normalt att man har svårigheter i de 
årskurserna. Här borde vi kanske delat upp pedagogerna mer årskursvis för att se om det var för att de 
inte hunnit lära sig läsa ännu eller om eleverna hade problem. 
I åk 4-6 är det 24 (82 procent) pedagoger som anser att de har elever med läs och skrivsvårigheter. Vi 
tycker att detta är en väldigt låg siffra. Enligt Dyslexiförbundet är det ca 20procent elever som har läs- 
och skrivsvårigheter och av dessa är det ca 5-7 procent som har dyslexi.  
Vår undersökning visade stor variation när det gäller i hur ofta och vilka tester som utförs. Allt från en 
gång per termin till att endast ha nationella prov i åk 5. Detta kan bero på att man inom kommunen 
följer något läs- och skrivutvecklingsschema t.ex. LUS (allard, Rudqvist & Sundblad, 2003) eller God 
läs utveckling/God skrivutveckling (Lundberg, 2003,2008)) och därför inte har särskilda tester utan har 
den kunskapen ändå. Vi anser dock att man behöver ha båda delarna. Visserligen ska lärarna veta vad 
eleverna har svårt med men det blir subjektiva bedömningar vilket gör att vissa elever kan ha 
svårigheter som inte kommer fram.  Därför anser vi att det skulle kunna vara bra att göra objektiva och 
normerade läs- och skrivprov.  

6.4.2 Krav på dyslexidiagnos och vem som gör dyslexiutredningar  

Inom undersökningskommunen är det bestämt att på skoltid ska alla elever med läs- och 
skrivsvårigheter, ska få tillgång till datorer med stavningsprogram och andra alternativa verktyg som 
pedagogerna anser att eleverna behöver. Behöver eleverna även tillgång till datorer med 
stavningsprogram och andra alternativa verktyg utanför skolan, t.ex. hemma, måste en dyslexidiagnos 
ställas. Att ställa en dyslexidiagnos kan alla pedagoger göra, men det är endast läkare, psykologer samt 
logopeder inom kommunen som har förskrivningsrätt på dessa verktyg. För att kunna göra sitt 
skolarbete på bästa sätt behöver vissa elever med läs och skrivsvårigheter ha alternativa verktyg även 
hemma. 

Undersökningsresultatet visar på att två tredjedelar av pedagogerna (58 procent) svarar nej på frågan 
om det krävs en diagnos i skolan. 39 pedagoger svarade, vet ej, och 6 pedagoger svarade ja. Det 
innebär att 42 procent av pedagogerna inte vet att det behövs en dyslexidiagnos för att få tillgång till 
alternativa verktyg och stavningsprogram även hemma. Det kan alltså ta många år innan eleven får 
diagnos och därmed den fulla rätt han/ hon har i sin tillgång till alternativa verktyg för att kunna 
fullgöra sitt lärande på bästa möjliga vis. 

6.4.3 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en enkätundersökning eftersom det passade vårt syfte bäst. I och med att vi ville ha 
svar från flera skolor för att på så sätt få en övergripande bild över tillgång och kunskap om alternativa 
verktyg, träning på dator (tangentbordsträning) och infångande av elever med risk för läs- och 
skrivsvårigheter. 

Bryman (2002) skriver att svarsfrekvensen ökar om man t.ex. skickar med en tia-lott. Detta skulle 
dock bli en för stor kostnad men däremot kommer personalen på BUF att få två biobiljetter var 
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eftersom de varit så behjälpliga. Även den administrativa personalen på skolorna som delat ut 
enkäterna och påminnelser till rätt personal kommer att få en belöning i form av en tialottt.  

Bryman (2002) skriver också att det finns en ganska stor risk att man får tillbaka enkäter som bara är 
delvis besvarade. Det kan bero på att man inte kan hjälpa respondenterna att svara som vid en 
intervjusituation. Stensmo (2002) tar upp samma problematik då han skriver om internt bortfall, som 
innebär att informanterna svarat slarvigt eller bara på en del av frågorna i enkäten. Vi fick tillbaka en 
del enkäter som inte var fullständigt besvarade och detta hade kanske kunnat undvikas om vi själva 
varit närvarande.  

Vi anser att denna enkätundersökning kan ge en rättvis bild av den tillgång och kunskap på alternativa 
verktyg som finns inom kommunen eftersom de skolor som respondenterna arbetar i kan sammanlagt 
vara representativa för kommunens skolor i allmänhet. Vi fick svar från både stora och små skolor, 
från landsbygd och i centralort. För att få reda på det exakta resultatet på de olika 
stavningsprogrammen kunde vi kanske ha frågat specialpedagogerna eller rektorerna på de olika 
skolorna. Vi har inte heller fått reda på om verktygen används och i så fall hur eftersom vi inte ställde 
dessa frågor. 

6.4.4 Vidare forskning 

Eftersom studien endast innefattade två skolområden, kan man utöka undersökningen till att omfatta 
de andra skolområdena inom kommunen för att se om resultatet står sig. Man kanske även kan jämföra 
tillgång till alternativa verktyg och lärarnas kunskap med andra kommuner.   

Språkutveckling med hjälp av datorverktyg är också ett relativt outforskat område. Där kan man 
utforska elevers språkliga svårigheter i kombination med dyslexi, ADHD, språkstörningar och 
invandrarbakgrund. Forskning om hur vi bäst kan påverka språkutvecklande med dessa grupper och 
alternativa verktyg känns intressant och aktuellt. 

Det skulle även vara intressant att kunna göra en djupdykning i åk 7-9 och få en bild angående 
användandet av alternativa verktyg. 
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8. Avslutning  

Kunskap är makt. Att ha tillgång till sitt språk och ett gott ordförråd är makt. Det ger en självkänsla 
och trygghet. Vi lever i ett samhälle där kraven på läskunnighet och ordförståelse hela tiden ökar. Läs- 
och skrivsvårigheterna kan vara så svåra eller ha skapat så mycket motvilja mot läsning eller lästräning 
och skrivning att man måste hitta en annan väg till det skrivna språket. Då kan det vara nödvändigt att 
prova alternativa verktyg. Det är också viktigt alla i klassen kan använda de alternativa verktygen så 
att elever i behov kan känna att det är ett inkluderande arbetssätt.  

Många anser att de avgörande faktorerna för personer med läs- och skrivsvårigheter som lyckats med 
sina studier har gjort det genom stöd från hemmet och kunniga pedagoger. Genom tidiga utredningar 
och pedagoger kunniga i tekniken  som inte enbart inriktar sig på färdighetsträning, utan även låtit 
eleverna använda sig av t.ex. datorer och andra alternativa verktyg . För att kunna lära sig skriva och 
utnyttja både dator, program och andra verktyg krävs teknisk kunskap. För att få upp snabbheten i 
datoranvändande och framförallt skrivningen krävs det tangentbordsträning skall sättas in tidigt. 
Tyvärr har vår studie visat, både att det än idag finns väldigt lite material i klassrummen, och att 
pedagogerna anser sig ha dålig kunskap om dessa verktyg.  

Arbetet med tekniska redskap och program, som i studien kallas för alternativa verktyg i lärandet, 
eftersom de i skolan endast är ett alternativ till papper och penna, förutsätter alltså att pedagoger och 
föräldrar hjälper till ett inkluderande arbetssätt kräver inkludering både av elev och av redskap. 
Problemet kanske är som Yelland (2007) beskriver: Det fundamentala problemet är associerat med 
användningen av datorer i skolan, att deras användning har blivit inplacerat på existerande läroplaner 
som är gjorda innan dataåldern. Det här skapar svårigheter för pedagoger att skapa nya förutsättningar 
med IT. Här har vi troligtvis svaret på vår fråga, om de inte används, vad beror det på? Skolan måste 
uppdatera sig, och hur det skulle gå till är ett fortsatt arbete att ta reda på.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej 
Vi är två blivande specialpedagoger, Ulrika Sundberg och Gunilla Öberg, som studerar på 
lärarhögskolan i Stockholm på specialpedagogutbildningen. 
 
När man studerar vid en högskola innebär det att man ska träna sin förmåga till kritisk analys och öva 
sig att tillämpa vetenskapliga metoder. Ett viktigt inslag är, att på grundval av insamlat och bearbetat 
material, skriva en uppsats. 
 
Under vår sista termin ska vi skriva vår avslutande C-uppsats som kommer att behandla 
kompenserande material för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Vi sänder ut dessa enkäter till personal på ett antal skolor för att bl.a. kartlägga tillgången till detta 
material.  Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast undertecknade 
har tillgång till svaren. 
 
Vi skulle därför vara tacksamma om du kunde dela ut detta material till de personal som 
arbetar i förskoleklass samt lärare/pedagoger samt speciallärare/specialpedagoger i åk 1-6.  
 
Ett kuvert till varje person. Antal personer till din skola har vi fått genom BUF/ Internet eller 
per telefon. 
 
På din skola har jag fått uppgiften _______ personer arbetar som pedagoger. Om det skulle vara 
fel vill jag gärna att du tar kontakt med mig Gunilla Öberg, antingen genom mail eller per 
telefon. 
 
Tack för din hjälp! 
Ulrika Sundberg Gunilla Öberg 
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Missivbrev till pedagoger 
Hej 
Vi är två blivande specialpedagoger, Ulrika Sundberg och Gunilla Öberg, som studerar på 
lärarhögskolan i Stockholm. 
 
När man studerar vid en högskola innebär det att man ska träna sin förmåga till kritisk analys och öva 
sig att tillämpa vetenskapliga metoder. Ett viktigt inslag är, att på grundval av insamlat och bearbetat 
material, skriva en uppsats. 
 
Under vår sista termin ska vi skriva vår avslutande C-uppsats. Den kommer att behandla 
kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Vi sänder ut dessa enkäter till personal på ett antal skolor för att bl.a. kartlägga tillgången till detta 
material.  Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast undertecknade 
har tillgång till svaren. 
 
Det är vår förhoppning är att Du finner frågorna intressanta, och vill ta ca 10 minuter i anspråk, så att 
du genom dina svar hjälper oss att få värdefullt material till vår undersökning.  
 
Den besvarade enkäten lägger du i det medföljande kuvertet och skickar som internpost. Som du 
märker står det en bokstav och/eller en siffra i övre högre hörnet på enkätens förstasida. Märkningen är 
till för att kunna se svarsfrekvensen från varje skola och du förblir ändå anonym i detta enkätsvar. 
 
Vi önskar få svaren tillbaka till oss så snabbt som möjligt men dock senast den 8 mars. 
 
Undrar du över något får du höra av dig.  
Tack för din medverkan! 
Ulrika Sundberg    Gunilla Öberg  
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Bilaga 2. Enkät angående kompensatoriska hjälpmedel. 

 
1. Är Du   
  Kvinna    Man 
 
 

2.  Vilken utbildning har Du?   

 Speciallärare/Specialpedagog  Pedagog/Lärare     Förskollärare       

Annan____________________________________________________________________ 

 
 
3. Hur många år har Du arbetat som Pedagog/lärare/resurs? 
 0-5 år   6-10 år   11-15 år    <15 år  
 
 
4. Arbetar Du för närvarande som? 
 Speciallärare/Specialpedagog      Pedagog  Förskollärare        Resurs       

Annan tjänst_______________________________________________________________ 
 
5. Arbetar Du för närvarande i:   Förskoleklass      Åk 1-3  Åk 4-6          
 
 
6. Tycker Du det är viktigt att alla elever lär sig skriva på datorn?  
 Ja   Nej   

Motivera ditt svar:    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
7. Tränar Dina elever tangentbordsträning på skoltid? 
 Aldrig               Några elever varje dag.      Alla elever varje dag. 
          Några elever varje vecka.      Alla elever varje vecka. 
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8. Vilken/vilka av dessa hjälpmedel kan dina elever få tillgång till i skolan?   
I skolan     I klassrummet
 Daisyspelare.     Daisyspelare. 
 Talsyntes på datorn.     Talsyntes på datorn. 
 Scanner, (scannar och läser upp text.)   Scanner, scannar och läser upp text.  
 Läspenna. (C-pen eller liknande)   Läspenna. (C-pen eller liknande) 
 Alphasmart.     Alphasmart.  
 Inlästa läromedel.     Inlästa läromedel 
 Talböcker.     Talböcker.  
  Fickminne. (Anteckningshjälp.)    Fickminne. (Anteckningshjälp.)  
Annat, nämligen:    Annat, 
nämligen____________________ _________________________ 
 
 
 
9. Vilken/vilka av dessa stavningsprogram kan dina elever få tillgång till: 
 
I skolan    I klassrummet  
 Stava Rex.       Stava Rex.    
 Spell Right.     Spell Right.  
 Annat, nämligen:    Annat, nämligen 
___________________ _________________________ 
 
 
10. Vilken kunskap har du av nedanstående hjälpmedel?  
 
Kryssa för det/de svar Du tycker stämmer bäst in på Dig. (Flera svarsalternativ får kryssas i.) 
Daisyspelare              Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen  

Talsyntes.                   Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen 

Scanner.                     Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen 

Läspenna                   Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt  Ingen   

Alphasmart                Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen   

Inlästa Läromedel     Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen 

Talböcker            Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen 

Fickminne             Fått utbildning      God kännedom      Hjälpligt   Ingen 
 
Andra, nämligen: _____________________________________________________________  
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11. Vilken kunskap har du av nedanstående stavningsprogram?  
Kryssa för det/de svar Du tycker stämmer bäst in på Dig.   
 
a) Stava Rex      Fått utbildning    God kännedom       Hjälpligt   Ingen 
b) Spell Right      Fått utbildning    God kännedom       Hjälpligt   Ingen 
c) Annat __      Fått utbildning    God kännedom       Hjälpligt   Ingen 

 
 
12. Görs det några klasstester angående läs- och skrivutveckling/läs och skrivsvårigheter på din 
skola? 
 
 Nej    Vet ej  Ja I Vilken/vilka klasser:_________________________ 
 
 Vilken/vilka tester görs: _______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
13. Har Du elever i dina klasser som har läs- och skrivsvårigheter?  
 Ja  Nej  
 
 
14. Krävs det dyslexidiagnos för elever med läs- o skrivsvårigheter för att få tillgång till  
ovanstående program/hjälpmedel i klassrummet?    Ja           Nej   Vet ej    
 
 
15.   Vem gör dyslexiutredningar på din skola/din kommun? 
_______________________________________________ 
 

Tack för din medverkan. 
     Gunilla och Ulrika 
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Bilaga 3. Påminnelse  

Påminnelse expeditionspersonal  
Hej 
För ett par veckor sedan skickade vi en enkätundersökning till dina arbetskamrater. Vi är tacksamma 
att du tog på dig uppgiften att dela ut dem. 
 
För att vår studie skall bli trovärdig och ge en rättvis bild av verkligheten behöver vi få in så många 
enkätsvar som möjligt. Vi saknar enkätsvar från din skola och ber dig därför påminna dina 
arbetskamrater om att ta sig några minuter och fylla i enkäten.  
 
Vi har även full förståelse att alla har mycket att stå men hoppas ändå att och dina arbetskamrater vill 
hjälpa oss.  
 
Vi vill nu även ha hjälp med att sprida detta meddelande till personalen i din skola. Eftersom vi inte 
har namn på vilka du lämnade enkäterna till och inte heller vet vilka som svarat så kan vi inte göra 
detta. Vi ska ju inte heller ha namnen. 
Om du vill skicka mail till all din personal eller hur du vill göra får du bestämma. Gör det som är 
enklast. 
 
Vi är väldigt tacksamma för att du hjälper oss.  
Ulrika Sundberg  Gunilla Öberg 
 
 
Påminnelse 1 till pedagoger.  
 
Hej ! 
För ett par veckor sedan skickade vi en enkätundersökning till dig och dina arbetskamrater i din skola. 
Undersökningen är en del av vårt examensarbete i specialpedagogik och vi är mycket angelägna om att 
få svar från dig för att få en så heltäckande bild som möjligt.  
 
För att vår studie ska bli trovärdig och ge en rättvis bild av verkligheten behöver vi få in så många svar 
som möjligt. Vi saknar svar från din skola och ber dig därför att fylla i enkäten och skicka den till oss 
med det medföljande kuvertet. 
 
Vi har full förståelse för att alla har mycket att stå i men hoppas ändå att du och dina arbetskamrater 
vill hjälpa oss. 
 
Vi vill ändå påminna om att din medverkan givetvis frivillig och att resultaten kommer att behandlas 
konfidentiellt men för att få ett bra underlag och för att genomföra kartläggningen behöver vi din 
hjälp. 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 
Ulrika Sundberg  Gunilla Öberg 
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Påminnelse 2 till pedagoger 
 
Tack för din medverkan 
 
För en tid sedan fick du en enkät med frågor gällande bl.a. tillgången på kompensatoriska hjälpmedel 
på din skola.  
 
Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Dina och andras svar bidrar till värdefull 
information. Resultatet kommer att presenteras i under avslutningen i vår utbildning i 
specialpedagogik. 
 
Eftersom alla frågeformulär behandlas strikt konfidentiellt kan vi inte se om just du har svarat eller 
inte. Om du redan svarat ber vi dig därför bortse från denna påminnelse, annat än som uttryck för vår 
tacksamhet. 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrika Sundberg Gunilla Öberg  
 
Påminnelse 3 till pedagoger 
Hej 
För ca en månad sedan skickade vi en enkätundersökning till dig och dina arbetskamrater. 
Undersökningen är en del av vårt examensarbete i specialpedagogik och vi är mycket angelägna om at 
få en så bred bild som möjligt. 
 
För att vår studie ska bli så trovärdig och ge en så rättvis bild av verkligheten som möjligt behöver vi 
få in så många enkätsvar som möjligt. Vi saknar ännu enkätsvar från din skola och ber dig därför att ta 
dig några minuter och fylla i enkäten och skicka tillbaka den med medföljande kuvert.  
 
Vi har nu fått reda på att postgången inte alltid fungerat och därför har vi förlängt svarstiden. I enkäten 
stod att ni helst skulle skicka ert svar före den 8 mars men detta datum är förlängt till den 9 april 
eftersom vi därmed hoppas få in fler svar. 
Om ni inte har kvar enkäten så kan ni ta kontakt med någon av oss. 
 
Vi har som vi skrivit tidigare full förståelse för er arbetsbelastning men hoppas ändå på att du och dina 
arbetskamrater vill hjälpa oss. 
 
Vi vill ännu en gång påminna om frivilligheten att medverka men eftersom varje svar är betydelsefullt 
behöver vi di svar.  
 
Om du redan skicka in enkäten ber vi dig bortse från detta meddelande. 
 
Tack för din medverkan 
 
Trevligt Påsklov 
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Bilaga 4. Övrigt material. 

Tabell 

Tabell 1. Utskick och svarsfrekvens. 

Skolkod Antal elever Utskick Besvarade Felsvar 
Område 1         
A 166 8 7   
G  238 19 17 2
H 45 4 0   
L 301 17 16 1
T1 70 4 4   
V2 187 11 9   
Summa 1007 63 53 3
         
Område 2         
N 190 19 19 2
S1 283 15 12   
S2  127                14 10   
T2 172 14 10 1
V1 165 9 9   
Summa 810 71 60 3
         
Summa total  1817 134 113 6
 
I tabellen kan vi se att det gick ut 134 utskick till pedagoger inom två skolomåden. 
Av dessa kom det tillbaka 113 svar varav 6 st var felsvar och inte användes i enkäten.  
Vi kan ockås se att dessa pedagoger handleder 1944 elever.berörda elever är  
 
 

 
Figur 1. Utbildning hos de personer som medverkar i studien. n=107 
Den största gruppen bestod av 81 utbildade pedagoger. Två pedagoger hade även fyllt i svenska 2 
pedagoger. Förskollärarna var 15 st. Specialpedagoger är 11 personer vilket utgör 10 % av 
undersökningen och utav dessa var 4 män. Det innebär att ca 40 % av specialpedagogerna var män.   
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Figur 2. Antal år som pedagogerna arbetat inom förskola och skola.  n = 107 
Diagrammet visar att av undersökningsgruppen har 74 personer mer än 15 års erfarenhet inom 
läraryrket. 10 personer  har mellan 11-15 års erfarenhet. Detta innebär att 84 personer  78% har mer än 
10 år erfarenhet av totalt 107 personer.  
 

 
Figur 3. Antal personer som arbetar inom olika stadier. n-112  
Den största gruppen pedagoger arbetade på årskurs 4-6, (62 st) därefter årskurs 1-3(50 st.) 
Att det är fler än 107 personer beror på att samma person svarat att de arbetar både inom förskolan och 
åk 1-3. De personer som arbetar på högstadiet arbetar på en mellanstadieskola men med barn inom 
särskolan. 
 

 
Figur 4. Pedagoger som anser att  det är viktigt att skriva på datorn. n = 101 
Majoritet tyckte det var viktigt att eleverna lärde sig att skriva på datorn. 10 % tyckte det inte 
var viktigt. Om man tittar på pedagoger i de olika stadierna visar det sig att det mest var 
förskolpedagoger som inte tyckte det var viktigt just nu.   
Motivering till att skriva på datorn var t.ex.  

- Nu tiden och framtiden sätt att snabbt kommunicera och viktigt hjälpmedel. 
- Övriga av samhället använder sig av datorer 
- En nödvändig kunskap för den generationen  
- En kunskap som snart kan betraktas som en baskunskap. 
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