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Sammanfattning 

Hur säger specialpedagoger/speciallärare att de anpassar datorbaserad träning och kompensation 
för elever i läs- och skrivsvårigheter? Uppfattar specialpedagoger/speciallärare att elevernas 
motivation för skolarbetet påverkas? Anser de att eleven ser sina framsteg och måluppfyllelser 
på ett tydligt sätt? Visar studien att specialpedagoger/speciallärare anser att eleverna ska träna 
mer på det de inte kan? Eller väljer de istället att kompensera för svårigheterna och visar på 
alternativa vägar för att eleverna ska ha möjlighet att inkluderas i den ordinarie undervisningen? 
Genom kvalitativa intervjuer med tre specialpedagoger och två speciallärare har denna studie 
undersökt hur de individanpassar datorbaserat arbete för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Undersökningen är inriktad på specialpedagoger/speciallärare som arbetar praktiskt nära elever i 
skolår 1-6. Studien visar att specialpedagoger/speciallärare säger sig utgå från elevens behov 
och initierar inte alltid diagnostisering i första hand. Enligt informanternas uppfattningar är det 
inte antingen träning eller kompensation, utan både och. Individanpassningen visade sig variera 
beroende på kompetens, tillgång till datorer, attityder samt samverkan inom organisationerna. 
Alla specialpedagoger och speciallärare talade varmt om datorn som komplement till den 
ordinarie undervisningen. De ansåg att datorn är motivationshöjande och leder till ökad 
koncentrationsförmåga. Eleverna kan enligt informanterna tydligt se sina framsteg vilket bidrar 
till positiva effekter för eleven.   

 

Nyckelord 

kompensatoriska hjälpmedel, alternativa verktyg, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, datorstödd 
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Förord 

Vi vill tacka respondenterna som på ett tillmötesgående sätt tog sig tid att svara på våra frågor. 
Utan deras delaktighet skulle denna undersökning inte kunnat genomföras.  

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Ulf Sivertun för hans kloka respons och lugnande 
handledning. 
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1 Inledning 

Utgångspunkten är alltid att varje elev har resurser som  

ska utvecklas snarare än brister som ska åtgärdas. 1

 
Under vår tid i skolan har vi kommit i kontakt med elever som har svårare än andra för att lära sig 
läsa och skriva. Vi anser att de, precis som andra, ska kunna lämna skolan rakryggade och med en 
god självbild i behåll. Det är inte alltid så. Kan vi med tekniska hjälpmedel finna vägar att träna och 
kompensera läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett konstruktivt sätt för eleven? Om kunskapen om 
de alternativa verktygen gör att dessa ingår som en naturlig del i elevernas skolgång, kan det då 
underlätta? Vi har själva inte hittills hunnit fördjupa oss i de pedagogiska programvaror som finns 
att tillgå, men vill med denna studie ta reda på den kompetens som några specialpedagoger och 
speciallärare har. Som blivande specialpedagog/speciallärare ska vi kunna fungera som 
kvalificerade samtalspartners och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, kolleger och andra 
berörda yrkesutövare. Vi ska även kunna genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i 
ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever (SFS 
1993:100). Därför anser vi att behovet är stort av att öka vår egen och andra aktiva pedagogers 
medvetenhet kring de datorprogram som kan vara alternativ att ta till för en del elever som får 
problem inom områdena läs- och skrivutveckling. Förmågan att analysera program och hitta rätt 
anpassning för eleven kräver erfarenhet. Det är viktigt att det finns personal på skolorna som har 
kompetens och som professionellt kan välja program som har visat sig ge goda resultat. I framtiden 
kommer många av de erkänt duktiga lärarna med lång erfarenhet av läs- och skrivutveckling att gå i 
pension och vår generation kommer att ta vid. Har vi tillräckliga kunskaper och är de datorprogram 
som används på de utvalda skolorna beprövade och utvärderade?  

1.1 Val av ämne 
Varför vi har valt att fördjupa oss i just datorbaserade träningsprogram samt alternativa verktyg via 
datorn, är för att behovet hos elever ser olika ut och vi tror att både kompensation och träning kan 
vara viktigt. Detta kan vara ett alternativ till traditionella metoder för läs- och skrivutveckling, 
kanske framför allt för elever som tycker om att arbeta med datorn. Att använda sig av datorn som 
hjälpmedel i klassrummet kan i ett inledande skede leda till segregerande lösningar då inlärningen 
främjas bäst genom individuell träning, men kan leda till större möjlighet för inkludering på längre 
sikt då självständigheten ökar. Vi vill också ta reda på hur elevernas motivation påverkas när de 
använder sig av datorer i lärandet och vilka effekter det medför i strävan mot att nå sina individuella 
mål trots läs- och skrivsvårigheter.  

 
1 Lärarförbundet (2002). Framtidens lärande - utbildningspolitiskt program. 
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2 Bakgrund 

I dagens samhälle blir informationen via text allt viktigare och kraven på att kunna läsa och skriva 
är stora. Läskunnigheten öppnar dörrar till ny och annan kunskap (Föhrer & Magnusson, 2003). 
Mycket talar för att det i framtiden är specialundervisningen som kan bli den stora vinnaren när det 
gäller att utnyttja datorn som pedagogiskt hjälpmedel i grundskolan just för att det visat sig att det 
kan leda till ökad elevaktivitet och ger andra möjligheter till individualisering (Johansson, 2003). 
Enligt Taube (1997) kan barnen uppleva stor glädje om programmen är utformade så att de ganska 
snart ser sina framsteg i förhållande till sig själva för att både erövra större kunskap men också 
stärka självkänslan. God pedagogik och kompensatoriskt tänkande går hand i hand. Datorn kan 
användas lika elegant och klumpigt som andra pedagogiska hjälpmedel (Johansson, 2003). Här 
måste det handla om att läraren har förmågan att använda verktyget eller programmet på rätt sätt 
(Johansson, 2003). 

2.1 Styrdokumenten 
I arbetet som specialpedagog/speciallärare är det viktigt att känna till de styrdokument som styr 
skolans verksamhet. I Lpo 94 (2006) står det att ”alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande” (s 12). För elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan det vara svårt att 
följa med i undervisningen. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen”. Därför ”kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla” (Lpo 94, 2006, s 4). Enligt Grundskoleförordningen ska elever som inte når kunskapsmålen få 
stöd. Detta stöd ska helst ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör (SFS 1994:1194, 5 kap 
5§). I Skollagens 4 kapitel 4§ står det att eleverna ska ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 
och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Ingenstans i skolans styrdokument 
finns krav på att eleven ska ha fått en ställd diagnos för att få tillgång till särskilt stöd. 

Enligt Handlingsplanen för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektor för åren 2002-
2010 gäller nedanstående citat: 

”Det är skolans skyldighet att hitta och använda andra vägar att främja elevens lärande…och att 

utnyttja möjligheterna att använda hjälpmedel som t ex ordbehandlare, talsyntes, 

taligenkänningsprogram eller digital talbok. Dessa hjälpmedel måste också kunna användas i 

situationer där elevens kunskaper bedöms.” (Skolverkets rapport ”Likvärdig bedömning och 

betygssättning, 2004, s 37) 

I internationella fördrag och konventioner, som Sverige förbundit sig att verka för i skolan, 
däribland Salamancadeklarationen, står om undervisning för barn i behov av särskilt stöd: 

”Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till 

framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning. Tekniska 

hjälpmedel kan erbjudas på ett ekonomiskt och effektivare sätt om det tillhandahålls från en 

central resursbank på varje ort där det finns sakkunskap för val av lämpliga hjälpbehov med 

hänsyn till individuella behov…” (Salamancadeklarationen, 2006). 
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2.2 Begrepp 

2.2.1 Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

Angående begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi används dessa begrepp ofta synonymt.   

 

”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är stora svårigheter att läsa eller skriva, eller både och. 

Forskning har visat att dyslexi är ärftligt… Barn som har problem med att dela upp talade ord i 

fonem har särskilt stora svårigheter att komma till rätta med den alfabetiska koden. Man talar 

här om grundläggande brister i den fonologiska utvecklingen, ett bristfälligt "ordsinne" som inte 

behöver ha med allmänna kognitiva brister att göra… De fonologiska problemen ger i första hand 

upphov till svårigheter att snabbt, säkert och automatiskt identifiera och känna igen skrivna ord… 

Mellan 5 och 10 procent av Sveriges befolkning lever med dyslexi… Alla som har läs- och 

skrivsvårigheter har inte dyslexi. Svårigheterna kan i stället bero på att man till exempel hör eller 

ser dåligt eller att man har fått dålig undervisning”. (Nationalencyklopedin, 2008) 

 

Dyslexi är alltså en form av läs- och skrivsvårigheter där kärnan anses vara fonologiska minnes- 
och ordmobiliseringsproblem (Myrberg, 2007b). Elevernas läs- och skrivsvårigheter beror på olika 
saker och det tycks vara ett mycket komplext område där hjärnforskare har kommit en bit på väg 
men har åtskilligt kvar att ta reda på. Många elever har inte enbart läs- och skrivsvårigheter utan 
detta kan ofta sammanfalla med andra problem. I studien är vi inte beroende av att skilja på 
begreppen. I fortsättningen benämner vi läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med enbart läs- och 
skrivsvårigheter.  Eleverna som berörs i vår undersökning innefattas allmänt av elever i läs- och 
skrivsvårigheter och behöver inte ha fått diagnosen dyslexi. Uttrycket elever i läs- och 
skrivsvårigheter antyder att det är i omgivande lärmiljö vi finner orsakerna till elevens svårigheter, 
att det är organisationen som kan påverka utfallet för eleven. Uttrycket elever med läs- och 
skrivsvårigheter vittnar om att det är eleven som är bärare av problematiken. Vi har valt att använda 
oss av elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi anser inte att orsakerna går att finna hos enbart en part, 
utan kan ofta vara en kombination.   

2.2.2 Pedagogiska program och alternativa verktyg 

Pedagogiska träningsprogram är programvaror som används utifrån ett pedagogiskt syfte. Dessa har 
ett bestämt innehåll vilket är knutet till ett speciellt ämne. Vi kallar dessa för träningsprogram. Det 
mest kända programmet är Lexia. De träningsprogram som benämns i uppsatsen finns beskrivna i 
bilaga 3. 

Begreppet alternativa verktyg används numer allt oftare framför benämningen kompensatoriska 
hjälpmedel. Vi har valt att använda båda benämningarna för variationens skull, utan att lägga 
värderingar i uttrycken. Begreppet alternativa verktyg fokuserar på omgivningen och hur den ska 
anpassas efter människans förutsättningar och behov istället för att se det som en kompensation för 
en brist. Vi anser att det visar på en mer positiv grundsyn. Samtidigt kan vi också se på det som en 
kompensation för barn som har specifika problem med att lära sig läsa och skriva. Enligt oss är det 
en självklarhet att använda glasögon, hörapparat eller rullstol om man behöver det. På samma sätt 
borde det också vara självklart att man har rätt till de hjälpmedel som finns att tillgå om man har 
uppenbara svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Med alternativa verktyg kanske likvärdiga 
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möjligheter skulle kunna skapas för dessa elever i den ordinarie undervisningssituationen och 
därmed också möjliggöra inkludering. Kan det vara en väg mot elevernas lika värde? Vi avgränsar 
oss till de alternativa verktyg som är datorbaserade. De alternativa verktyg som benämns i 
uppsatsen finns beskrivna i bilaga 3. 

2.2.3 Inkludering 

Det finns flera definitioner på inkludering. När vi använder oss av begreppet i uppsatsen menar vi 
att elever i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga inom den ordinarie undervisningen i 
klassrummet, och att skolan ska kunna möta den naturliga variationen av elevers olikheter 
(Nilholm, 2006). 

2.3 Språk-, läs- och skrivutveckling 

2.3.1 Fonologisk medvetenhet 

Barnets fonologiska system är fullständigt vid 4-5 årsåldern (Fridolfsson, 2008). Fonologi är läran 
om språkljuden och handlar om förmågan att uppfatta de ljud, vokaler och konsonanter, som finns 
representerade i talet (Fridolfsson, 2008). Systematiska språklekar med början i förskoleklass kan 
hjälpa till att utveckla fonologisk medvetenhet hos barn som inte utvecklar detta spontant (Myrberg, 
2007b). Den fonologiska medvetenheten byggs upp genom koncentration på stavelser, genom att 
skilja språkljud från andra ljud, flytta, ta bort och stoppa in språkljud i ord. Enligt Myrberg (2007a) 
kan detta förebygga risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Vägen till de skrivna orden blir då 
kort, även för barn som hade sämre förutsättningar vid start skriver Myrberg (2007b). Författaren 
menar vidare att det inte finns några bevis för att fonologisk träning hjälper alla barn. 

2.3.2 Phonics och Whole language  

Två huvudinriktningar inom läs- och skrivundervisningen anses vara Phonics och Whole language. 
Utgångspunkten i Phonics är i ordningen bokstäver och ljud (grafem och fonem) - stavelse 
(morfem) – ord – meningar - text. Läsning enligt Phonics definieras som avkodning × förståelse och 
den alfabetiska principen. Relationen mellan ljud och bokstav är grunden för läsning. 
Utgångspunkten i Whole language är text – meningar – ord – stavelser – morfem – grafem - fonem. 
Whole language definierar läsning som en meningsskapande × problemlösande aktivitet där 
processen styrs av viljan att förstå och skapa mening. (Fridolfsson, 2008)  

Flera forskare (Myrberg, 2007a, Fridolfsson, 2007, Elbro, 2004) menar att båda inriktningarna har 
positiva sidor. Den erkänt skicklige läraren har bred pedagogisk kunskap och låter sig inte beskrivas 
i sin helhet vare sig i Whole language- eller Phonicstermer (Myrberg, 2007a). Sunda förnuftet säger 
att en kombination av metoderna kan vara naturligt. Ofta avkodas längre ord men vanliga ord 
känner vi till ordbilder av. Phonics förespråkas i Sverige för riskbarnen, genom sitt strukturerade 
arbetssätt med noggrann träning av fonologin som tar mer hänsyn till de svagaste barnen 
(Fridolfsson, 2008, Myrberg, 2007a). Både Fridolfsson och Myrberg betonar att den systematiska 
träningen måste kombineras med egen fri läsning av barnböcker och undervisning i 
läsförståelsestrategier. För en del barn och i en del klasser och i andra länder används ett mer 
Whole language inspirerat arbetssätt. Det anses som något friare och självständigare och utgår från 
barnets egen mognad och motivation (Fridolfsson, 2008). I detta fall krävs rik tillgång till 
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inspirerande och noga uttänkt material samt en lyhörd lärare med förmåga att organisera 
klassrumsmiljön och möjligheter att ge elever extra stöd vid behov (Fridolfsson, 2008).  

2.3.3 Den första läsinlärningen 

Den senaste forskningen i Sverige har enats om att läsning är = automatisering × förståelse × 
motivation (Myrberg, 2007b). Teorier är till hjälp när läsningen inte går av sig självt. Senare års 
forskning har visat att det är viktigt att barnen redan i första klass blir säkra på att avkoda ord utan 
att behöva hoppa över svårlästa ord. Därför ligger tyngdpunkten på detta redan i skolstarten 
(Fridolfsson, 2008, Elbro, 2004). Forskning visar att bokstavskunskap, följt av fonologisk 
medvetenhet, bra korttidsminne samt förmåga att snabbt kunna namnge vanliga föremål som barnet 
redan känner till samt att muntligt kunna återberätta en text minimerar kommande problem 
(Fridolfsson, 2008). Att kunna många ord och veta vad de betyder innebär goda förutsättningar för 
att bereda vägen för barn när de ska börja sin läsutveckling (Elbro, 2004). Enligt vissa har korta, 
ljudenligt stavade ord visat sig lära eleverna att snabbare knäcka läskoden och få upp flyt i 
läsningen för att kunna gå över till texter som ger mer upplevelse (Elbro, 2004). Whole language- 
anhängare hävdar motsatsen; att läsning är något barn lär sig naturligt om texterna motiverar barnet 
tillräckligt. Barn som ska lära sig läsa och skriva befinner sig i både en lockande och riskfylld 
situation. Vi kan göra den lockande med ett öppet bemötande, bra pedagogik och känslomässigt 
stöd från engagerade vuxna. Taube (1997) skriver att ”omgivningens attityder utgör de största 
riskerna för att elevens självförtroende ska sänkas” (s 89). Enligt Myrberg (2007b) förfogar skolan 
över den kanske enskilt viktigaste faktorn – lärarkompetensen. 

2.3.4 Ett diagnostiskt förhållningssätt 

Läsning och skrivning är fundamentala basfärdigheter för att klara skolgången. Det är egentligen 
inte orsakerna till elevens läs- och skrivsvårigheter som ska ligga till grund för rätten till stöd 
(Lundgren, 2002). Verksamheten i barnomsorg och skola kan aldrig utformas lika för alla barn. De 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få detta. 
Stödet skall utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar (Skolverket u.å.). Om 
en elev har svårigheter är eleven i behov av särskilt stöd och ska så få. Däremot kan det vara till 
hjälp att ta reda på orsakerna till problemen för att hitta rätt stöd för varje barn (Lundgren, 2002). 
Genom metodisk kartläggning anser en del att genom att upptäcka barn i riskzonen tidigt finns 
möjligheter att sätta in rätt stöd i tid (Fridolfsson, 2008). Barn och ungdomar med språkliga 
svårigheter i skolåldern får sägas utgöra en både heterogen och svårdiagnostiserad grupp som 
noggrant bör kartläggas genom alla utvecklingsfaser (Bruce, 2006, Fridolfsson, 2008, Nielsen, 
2005). En grundlig utredning som genomförs av kvalitetssäkrade experter kan bidra till skillnaden 
på en bra eller dålig självkänsla. Olika typer av läs- och skrivsvårigheter kräver olika åtgärder. Det 
är viktigt med ett kontinuerligt diagnostiskt tänkande för att ta reda på vad eleven kan, inte kan och 
vad eleven utvecklar. Diagnosmaterial är inriktade på olika färdigheter och det är av vikt att göra ett 
noggrant val av diagnos för att testet ska ge besked om rätt sak (Bruce, 2006). Avsikten är aldrig att 
rangordna elever, utan det handlar om att ge riktad hjälp (Fridolfsson 2008). För att kontinuerligt 
dokumentera elevernas läsutveckling finns flera material att välja mellan. I Nielsens (2005) 
avhandling kan vi läsa att en utredning bör vara bred där man både analyserar den allmänna 
språkförmågan samt mer specifikt själva läs- och skivinlärningen samt elevens kognitiva och 
känslomässiga utveckling. Utredningen bör ta reda på om svårigheterna kan vara av auditiv eller 
visuell natur eller bådadera samtidigt.  En brist i den auditiva perceptionen leder till auditiv dyslexi 
medan visuell dyslexi har med minnet att göra, d.v.s. förmågan att känna igen och tolka 
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skrivtecken, symboler och ord (Nielsen, 2005). Utredningen bör också enligt Nielsen visa på om 
problemen kan vara av psyko-social art samt hur den pedagogiska miljön omkring eleven är 
utformad. Synundersökning, hörselkoll och en motorisk bedömning kan också ge värdefull 
information. Flera forskare tillhör denna tradition som förespråkar diagnostisering av dyslexi och 
Nielsen (2005) menar att dessa forskare hör hemma inom det kategoriska perspektivet. Ett annat 
sätt är att kontinuerligt följa elevens språkliga utveckling genom att metodiskt observera eleven i 
olika språkliga sammanhang för att ta reda på elevens inlärningsstrategier (Skolverket, 2009). 
Läraren stödjer och utmanar när så behövs. 

2.3.5 Negativa följder 

Uppgivenhet och avståndstagande till skriftliga aktiviteter ökar gradvis för elever som inte lyckas 
utveckla sin skriftspråkliga förmåga (Lundgren, 2002). Vartefter kraven höjs i läsning för att kunna 
tillägna sig nya kunskaper inser eleven att den egna förmågan inte motsvarar de krav som ställs. Det 
kan då vara lätt att tappa sugen från allt vad ”pluggande” heter (Lundberg, 2008). Eleverna 
misslyckas sedan inte enbart i svenska utan i samtliga ämnen som kräver skriftspråklighet 
(Gibbons, 2002). Det får till följd ett allt sämre självförtroende som påverkar hela personen (Taube, 
1997). Detta gäller barn med dyslexi, elever med annat modersmål, elever som har svårt att 
koncentrera sig i storgrupp – ja det gäller alla som får problem med språket på ett eller annat sätt 
och inte får det stöd de är i behov av (Taube, 1997). Att på ett tidigt stadium ringa in dessa elever 
och ge dem adekvat hjälp kan medföra att kunskapsglappet mellan duktiga elever och de med 
svårigheter inte ska öka ytterligare under tiden i skolan (Myrberg, 2007b).  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Forskning om läs- och skrivsvårigheter 

Forskningen om elevers språkutveckling utökas och är betydelsefull. Många faktorer samverkar när 
varje individ tillägnar sig och utvecklar sitt språk (Skolverket, 2009). Hela språkliga miljön 
omkring ett barn har betydelse för utvecklingen av språket (Skolverket, 2009). Centralt för läs- och 
skrivforskningen anses vara att förebygga problem och att underlätta inlärningen (Myrberg, 2003). 
Språk-, läs- och skrivutveckling börjar redan på skötbordet och fortsätter livet igenom. Barnet 
upptäcker språket kreativt i lek och i samspel med andra (Nielsen, 2005). Om barnen får rätt hjälp 
och språklig stimulans bör inte det nutida samhällets höga krav på läsbarhet vålla några större 
problem. Att forskningen under senare tid har börjat intressera sig för hur barn spontant lär sig sitt 
modersmål har till stor del förändrat synen på hur barn lär sig på bästa sätt (Skolverket, 2009). Det 
påverkar våra val i hur läs- och skrivinlärningen bör gå till. Betydelsen av sammanhang och 
meningsfullhet vid allt lärande poängteras (Frost, 2002). Elevernas språkundervisning bör 
sammanflätas med barnens erfarenheter och rådande populärkultur för att påverka motivation och 
aktivt lärande (Fast, 2007). Att utgå från vad barnet redan vet härstammar från formuleringar i Lgr 
80. Det påverkar vår syn på hur lärare kan individanpassa tillvägagångssätten för elever som har 
extra svårt att lära sig läsa och skriva. Att hitta nyckeln till den unika individens lärande är en av 
specialpedagogens/speciallärarens största utmaning. De fyra formerna lyssna, tala, läsa och skriva 
är beroende av varandra och att sträva efter att använda flera sinnen parallellt i undervisningen 
påverkar ofta inlärningsförmågan positivt, speciellt för de som har specifika inlärningssvårigheter 
(Björk & Liberg, 1996). Dagens tekniska hjälpmedel kan erbjuda möjligheter där flera sinnen kan 
samverka.  
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Några, 3-7 % av befolkningen, får extra svårt med läs- och skrivutvecklingen beroende på dyslexi 
(Myrberg, 2007b). Andra får läs- och skrivproblem beroende på skolsystem, språkliga faktorer, 
svårigheter på familjenivå eller individnivå (Myrberg, 2007b). Enligt Myrberg (2003) är 
invandrarelever överrepresenterade i gruppen med läs- och skrivsvårigheter. Deras svårigheter 
beror oftast på andra saker än ren dyslexi. Deras problem är oftast att den talspråkliga grunden är 
för osäker för att bygga ett skriftspråkslärande på (Myrberg, 2007a). Dessa barns förförståelse ger 
dem inte stöd nog i sitt skriftspråkliga lärande. De behöver först arbeta mycket med det talade 
språket och bygga upp ett ordförråd som de kan använda sig av i sitt lärande (Nielsen, 2007, 
Gibbons, 2006). Forskningen om läs- och skrivsvårigheter har kraftigt ökat i omfattning under de 
senaste två decennierna (Myrberg, 2007a). Det pågår tvärvetenskaplig forskning som lett till 
tillförlitliga och allmängiltiga resultat enligt Myrberg (2007a). Han anser att erfarna och skickliga 
lärare tillsammans med modern läsforskning kan ge goda resultat. En lärare med hög 
lärarkompetens är den som behärskar många metoder, arbetssätt och material och har förmågan att 
välja utifrån vad som passar gruppen eller den enskilde eleven bäst vid ett givet tillfälle (Myrberg, 
2007a). Generella råd som flera forskare inom koncensusgruppen har kunnat enas kring är att tidiga 
insatser är verkningsfulla, test på fonologisk förmåga i förskoleklass kan avslöja kommande 
problem, systematiska språklekar ger alla barn ett mjukare möte med det skrivna språket, en till en 
undervisning är kostnadseffektivt i längden samt att metodisk undervisning i läsförståelse ger bättre 
möjligheter för alla (Myrberg, 2007a). Det finns flera pedagogiska metoder för att förebygga och 
träna barnen i läsningens konst. Av utrymmesskäl går vi inte in på dessa metoder närmre utan 
koncentrerar oss på de datorbaserade pedagogiska verktyg som har utvecklats till hjälp för elever i 
läs- och skrivsvårigheter. 

2.4.2 Forskning om datorbaserade pedagogiska träningsprogram 

För att ge stöd åt elever i läs- och skrivsvårigheter har skolan och den specialpedagogiska 
undervisningen traditionellt sett fokuserat på att öva och träna det som eleven har svårigheter med 
(Jacobson, 2001). Datorn i skolan har under en längre period funnits som ett pedagogiskt 
hjälpmedel i att träna, utveckla och stärka förmågor. Forskningen har främst handlat om datorer 
som ett pedagogiskt hjälpmedel (Myrberg, 2007a).  

Magnan och Ecalle (2004) har i sin studie undersökt om datorbaserad läsning kan främja fonologisk 
medvetenhet och läsinlärning hos yngre barn med dyslexi eller som ligger i riskzonen för att uppnå 
dyslexi. Syftet med deras studie var att undersöka effektiviteten av den audiovisuella träningen i 
olika undervisningssammanhang. Den första undersökningen handlade om användandet av 
audiovisuell träning på barn i förskoleklass. I den andra undersöktes vilken inverkan träningen hade 
för dyslektiska barn i form av fonologiska uppgifter. Den tredje undersökningen utforskade 
dyslektiska barns erfarenhet av användandet av datorstödd läsning både i hemmet och i skolan. I 
alla tre studierna visade det sig att interventionsgrupperna, som fått träning i form av audiovisuella 
övningar i fonologisk medvetenhet, hade ökat sin fonologiska registrering och medvetenhet. 
Träningen gav ökad ordigenkänning och läsförmåga. Det fanns dock yttre omständigheter som 
kunde ha bidragit till de ökade framstegen som träning med talpedagog och en grupp barn som gick 
i en specialklass. De vuxnas, lärares och föräldrars, delaktighet och positiva inställning ansågs vara 
en avgörande faktor. Det finns annan forskning som också visat på att dyslektiska barn tillägnar sig 
kunskaper bättre om de samtidigt får både höra och se texter (Björk & Liberg, 1996). 
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Olson och Wise (2006, refererad i Myrberg, 2007a) har sammanfattat resultaten av deras egna och 
andras studier gjorda på elever i skolår 2 och 3 i läs- och skrivsvårigheter. Studierna visade på en 
positiv effekt av den datorbaserade träningen i fonologisk medvetenhet och fonologisk avkodning.  

En studie i läs- och skrivinlärning gjord i Norge visade ett bättre resultat hos elever som använde 
sig av datorn än de som lärt sig på traditionellt sätt. Datoranvändarna visade på en säkrare 
avkodning och en bättre stavningsförmåga (Trageton, 2005). 

2.4.3 Forskning om datorbaserade alternativa verktyg 

Under det senaste årtiondet har datorstöd för elever i läs- och skrivsvårigheter ökat. Det har 
utvecklats kompensatoriska programvaror och annan teknisk utrustning. Statliga myndigheter, 
stiftelser och privata aktörer har satsat mycket på att utveckla området. Trots detta finns det ytterst 
liten forskning och utvärdering av datorstöd för elever i läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007a). 
I Sverige har det mest handlat om forskning kring talböcker och läromedelskassetter (Föhrer & 
Magnusson, 2003). Tidigare forskning inom området handlar främst om äldre elever medan 
forskning om yngre elever inte finns i samma utsträckning (Svensson, Jacobson, Björkman & 
Sandell, 2002, Föhrer & Magnusson, 2003), så tycks även fallet vara idag (Myrberg, 2007a).  

Svensson m fl (2002) undersökte i en pilotstudie om alternativa verktyg kunde användas av yngre 
skolbarn i åk 4-8. Studien innefattades av sju skolor och på förhand valda alternativa verktyg, där 
de flesta var datorbaserade. Projektet visade att det var möjligt att yngre elever använde sig av 
alternativa verktyg om de introducerades en i taget och elevens behov noggrant utreddes. Eleverna 
med svagare läsförmåga använde inte de alternativa verktygen i samma omfattning. I vilken 
utsträckning eleverna valde att använda sig av de alternativa verktygen berodde till stor del på 
lärarnas kunskaper i att använda dem i undervisningen. (Svensson m fl, 2002)          

Föhrer & Magnusson (2003) har visat på några nationella och internationella studier om alternativa 
verktyg för elever i åldern 10-18 och i läs- och skrivsvårigheter. De ansåg att: ”Specialundervisning 
bör inte enbart inriktas på färdighetsträning utan även, och kanske framför allt, på att utveckla 
kompenserande inlärningsstrategier” (Föhrer & Magnusson, 2003, s 23).  Dessa studier har visat att 
läsandet och skrivandet underlättas samt att läs- och skrivförmågan förbättras för elever i läs- och 
skrivsvårigheter genom att använda alternativa verktyg. Vidare har författarna uttryckt att det 
kompenserande stödet ska individualiseras. Alla hjälpmedel passar inte alla elever utan det är av 
stor vikt att finna rätt hjälpmedel för varje elevs särskilda behov. Även undervisningen och 
träningen av de alternativa verktygen är av stor vikt. Om datorn ska bli ett hjälpmedel i skrivandet 
är tangentbordsträning en nödvändig del av undervisningen. En korrekt fingersättning och en 
tillräckligt hög skrivhastighet krävs för att inte skrivandet på datorn ska bli en belastning. Många 
studier av skrivstöd har inte visat den positiva effekt som väntat pga för lite tangentbordsträning. 
Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver fyra gånger så lång träningstid för att nå samma färdighet 
som elever som inte har läs- och skrivsvårigheter. (Föhrer & Magnusson, 2003) 

Jacobsson och Svensson (2006) har i ”10 uppsatser om läs- och skrivsvårigheter” gjort en 
sammanfattning av olika akademiska uppsatser. Uppsatserna sex till nio redogör för datorn som ett 
alternativt hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. I Rönnåsen och Ekstedts studie 
undersöks i vilken omfattning skolor i sex kommuner använder sig av alternativa verktyg på 
grundskolan samt personalens attityder och kompetens kring dessa. Resultatet visade att det var mer 
vanligt att datorn användes i färdighetstränande syfte och att få elever hade tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel. Pedagogernas kompetens i att använda verktygen som kompensation i 
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undervisningen visade sig vara otillräcklig. Bonn har i sin studie utvärderat effekten av att utbilda 
lärare inom grundskolan i kompenserande datorhjälpmedel. Lärarna var positiva till alternativa 
verktyg och kunde se vikten av dem för att göra elever mer delaktiga och stärka deras 
självförtroende. Det framkom dock att det krävs mer än att utbilda för att införliva dessa verktyg i 
det vardagliga arbetet. Lärarna ansåg att möjligheterna och förutsättningarna att möta elever i läs- 
och skrivsvårigheter hade ökat, men såg samtidigt arbetssätt och rådande organisation på skolan 
som en svårighet för ett ökat användande av verktygen. Gustafsson och Jaensson har i sin studie 
undersökt elevers uppfattningar kring användandet av alternativa verktyg. Elevernas motivation 
ökade och de kände sig mer självständiga. De såg även att det gav resultat och att det var mindre 
tidskrävande att använda sig av verktygen. Flertalet använde sig mest av de kompenserande 
verktygen hemma eller i grupprum. Känslor av att sticka ut och att inte bli förstådd uttrycktes av 
flera elever. Henricson undersökte i sin studie om det datorbaserade läskompensatoriska 
hjälpmedlet ViTex kunde förenkla skolarbetet i klassrummet för elever med bristande 
avkodningsförmåga. Eleverna var positivare än lärarna till den läshjälp som programmet 
tillhandahöll. Lärarna ansåg att rutinerna kring inskanningsprocessen var bristfällig, där planering 
och framförhållning var ett måste. Programmet gav eleverna större möjligheter till delaktighet i 
klassrummet, då de kunde delta i diskussioner och grupparbeten. En ökad motivation och 
självkänsla hos eleverna har flera studier kunnat konstatera. (Jacobsson & Svensson, 2006) 

Senare forskning som gjorts tyder på att bra kompensatoriska möjligheter ger stöd för elever med 
bristande läs- och skrivförmåga. Även dessa studier har visat på att användandet av 
kompensatoriska datorprogram och övriga alternativa verktyg underlättar kunskapsinhämtningen 
för dessa elever (Damsby, 2008 & 2007). Två studier som har lyft fram detta har Damsby (2007 & 
2008) gjort i samarbete med Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi (SKED). Den ena 
studien (Damsby, 2007) har visat hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi arbetar 
med kompensatoriska datorprogram i undervisningen tillsammans med sin specialpedagog eller 
speciallärare. Studien har också visat på problematiken kring tekniken och bristande resurser. 
Behovet av en fördjupad kunskap hos lärarna i vad det innebär att ha dyslexi har även lyfts fram 
(Damsby, 2007).  

Den andra studien gjord av Damsby (2008) har utgått från specialpedagogers och speciallärares 
utprovning av kompensatoriska datorprogram på SKED tillsammans med föräldrar och elever. 
Studien undersökte vilka faktorer som var av vikt för att kompensation i form av alternativa verktyg 
i undervisningen ska bli lyckad. Resultatet visade att kunskapen om dyslexi, kunskapen kring 
kompensatoriska datorhjälpmedel, organisation och tidsaspekten var viktiga faktorer. Det som 
visade sig ha störst betydelse var pedagogernas inställning till dyslexi och vad det innebär att ha 
dyslexi samt personalens insikt om förutsättningarna med kompensatoriska hjälpmedel. Samverkan 
och ansvar var andra viktiga faktorer. (Damsby, 2008)    

Datorn kan dock för vissa elever med läs- och skrivinlärningsproblem vara ett för avancerat stöd. 
Istället för att hjälpa kan det stjälpa en del elever (Myrberg & Lange, 2006). Det är därför av vikt att 
dessa verktyg introduceras, tränas och utvärderas tillsammans med elever, föräldrar och pedagoger 
(Föhrer & Magnusson, 2003).            

Stödet för elever i läs- och skrivsvårigheter har i hög grad utökats med hjälp av datorstödd 
undervisning under det senaste årtiondet. Hjälpmedel har marknadsförts och inhandlats utan att vi 
på förhand kunnat bedöma värdet av dessa. Det har visat sig vara stor brist på vetenskapligt baserad 
forskning inom området. I Vetenskapsrådets kunskapsöversikt (Myrberg, 2007a) kring dyslexi kan 
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vi läsa om några allmänna riktlinjer som bör gälla för att datorstöd för barn och ungdomar ska ge 
positiva effekter: 

• Språkutveckling förutsätter språkligt samspel människor emellan, hjälpmedlet får inte 
hämma kommunikationen mellan lärare och elev. 

• Datorer kan ge större möjligheter att visa sina verkliga kunskaper utan att funktionshindret 
är i vägen. 

• För att ge positiva effekter måste datorstödet sättas in i ett pedagogiskt sammanhang som 
eleven förstår. Färdighetsträningen får inte vara en isolerad verksamhet från pedagogiken i 
övrigt. 

• Datorprogram är inte alltid så enkla som man kan tro. För elever i läs- och skrivsvårigheter 
är det ett arbetssätt som kan vara särskilt komplicerat. 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att forskningen visade på att de alternativa verktygen kan vara en 
förutsättning för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna följa med i skolundervisningens 
senare år. Detta ska kunna användas som vilket annat hjälpmedel som helst. Många studier har lyft 
fram vikten av att ägna tid åt tangentbordsträning så att eleven skriver minst lika fort på datorn som 
för hand. Undersökningar har visat att det är viktigt att noggrant utreda elevens behov och ge rätt 
hjälpmedel samt utvärdera effekterna av dem. De flesta alternativa verktyg ansågs med fördel 
kunna användas i större utsträckning av de yngre eleverna. Lärarna upplevde att det var mer positivt 
hos de elever som redan börjat med det tidigt. Flera studier visade på vikten av att ha kompetens 
inom området, men att även positiva attityder och samverkan i förändringsarbetet i arbetssätt och 
organisation krävdes. 

2.5 Teoretiska utgångspunkter för vår studie 
”En teori är en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och 
systematiserar vår kunskap om dem” (Nationalencyklopedin, 2008). Teorier är utsagor om olika 
fenomens orsaksförhållanden till varandra och för att vi ska vinna en allt större förståelse av vår 
värld måste därför teorierna utvecklas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002).  

I samhället pågår en kamp för människors skilda rättigheter (Danermark, 2005). I dagens samhälle 
då kraven på läs- och skrivkunnighet ständigt ökar kan läs- och skrivsvårigheter ses som ett 
funktionshinder i vissa situationer, till exempel då barnet går i skolan. Föräldrar till elever som har 
svårigheter i skolan måste ibland själva kämpa för barnens rättigheter. Det är inte enkelt om de inte 
är mycket väl insatta i vilka krav de kan ställa. Därför är det skolan som i första hand bör ta det 
demokratiska perspektivet i beaktning när det gäller alla barns rättigheter till att undervisningen 
anpassas individuellt efter varje barns förutsättningar (Handikappombudsmannen, 2001). Om de 
anammar det kategoriska perspektivet anses det som att svårigheterna är knutna till individen 
(Nilholm, 2006). Med detta perspektiv söker man orsakerna till individens problem utifrån 
psykologiska och neurologiska grunder och talar om elever med svårigheter (Nilholm, 2006). Om 
de istället väljer att inta det relationella perspektivet får de en annan utgångspunkt. Persson (2001) 
skriver om det relationella perspektivet som säger att individens svårigheter uppstår i ett förhållande 
mellan individ och miljö. Med ett relationellt perspektiv ligger fokus på samspelet mellan individ 
och omgivning och svårigheter bedöms utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå (Persson, 
2001). Den relationella forskningen om specialpedagogik blir ofta normativ, vilket betyder att det 
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finns en lösning på alla problem specialpedagogiken har att hantera (Nilholm, 2006). Däremot är 
det grundläggande inom dilemmaperspektivet att samtidigt som alla elever ska få ut något 
gemensamt av undervisningen så ska utbildningen samtidigt möta elevers olikheter (Nilholm, 
2006). Ska barn kategoriseras eller ska varje elev mötas som en individ? Är elevers olikheter 
tillgångar och kan vissa olikheter värderas positivt medan andra olikheter nedvärderas? Inom en del 
av dilemmaperspektivet syftar man till att inte låsa sig vid en specifik bild av vad som är den bästa 
lösningen, utan man försöker undersöka vilka följder olika beslut och sociala processer får, framför 
allt för de som befinner sig i verksamheten (Nilholm, 2006). Åtgärderna riktas då mot eleven, 
läraren och lärandemiljön och har ett långsiktigt perspektiv (Nielsen, 2005). I ett 
dilemmaperspektiv verkar forskningen och verksamheten parallellt med varandra och är ganska 
likartade i sina förutsättningar. Enligt Nilholm (2006) möter forskare och aktiva inom 
verksamheterna dilemman som uppstår inom utbildningssystemet genom samtal. Nilholm kallar 
dilemmaperspektivet för ett sociokulturellt perspektiv, vilket medför att verksamheten inom det 
specialpedagogiska fältet alltid tampas med de olika perspektiven parallellt. Detta gäller i 
utformandet av åtgärdsprogram, när man samtalar om elevers förmågor och olikheter samt i den 
övergripande organisationen av lärande (Nilholm, 2007). Betoningen har förflyttats från individen 
till omgivningen och samhället, med individens rättigheter som grund. Möjligheten att välja att inte 
se perspektiven som konkurrerande, utan att se dem som komplementära har ett värde i att skapa en 
helhetsförståelse (Danermark, 2005). Det är skillnad på att uppfatta en person som dyslektiker 
respektive som en person med dyslexi och en person i svårigheter eller en person med svårigheter. 
Det fordras en öppenhet och vilja att utgå från den enskilda individen. Svårigheterna uppstår i 
förhållandet mellan den enskilde, de medmänniskor och den värld hon eller han lever i.  

En människas svårigheter ses som relativa mot de krav som för tillfället ställs i samhälle och skola, 
men eftersom dessa förändras kommer svårigheterna att variera mellan olika tider och i olika 
kulturer (Nielsen, 2005). Vissa brister gör en person till en avvikare i vissa kulturer och i vissa 
situationer men inte i en annan. Om synen på läs- och skrivsvårigheter tar sin utgångspunkt i endast 
ett perspektiv blir synen på problemen reduktionistiskt enligt Skidmore (Nielsen, 2005). 
Specialpedagogisk forskning med denna utgångspunkt blir en förenkling och ett förytligande av 
elevernas erfarna verklighet. Att reflektera över och förena flera perspektiv är därför nödvändigt. 
Vilka faktorer runtomkring eleven kan vi påverka för att inlärningen ska bli mer gynnsam för just 
honom eller henne? Att vuxna förmedlar en positiv attityd till barnet påverkar denne genom hela 
skolgången (Fridolfsson, 2008). Att sträva till att forma elevens skoltid på bästa möjliga sätt inom 
de begränsningar vi har, kan påverka barnet för resten av livet. 

Hur väljer specialpedagoger/speciallärare att se på elever som visar tydliga tecken på att de inte 
utvecklas som de ska inom området läsning och skrivning? Vilka åtgärder de väljer att sätta in beror 
på vilket/vilka perspektiv de har och på hur de ser på elever i behov av särskilt stöd. Denna 
undersökning syftar till att utgå från individens behov, men att lösningarna kan utgå ifrån 
organisationen eller samhället runt omkring dem. Vi vill undersöka om pedagogerna anpassar 
träningen till individen, om individen ska anpassa sig till skolan eller om det är en kombination. 
Vilka perspektiv kan vi ana utifrån de svar vi får i våra intervjuer? 



18 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
I studien undersöks vilka datorbaserade träningsprogram samt alternativa verktyg tre 
specialpedagoger och två speciallärare använder sig av och deras uppfattningar om dessa program. 
Vi strävar efter att undersöka vad specialpedagoger/speciallärare anser i fråga om 
individanpassning av datorbaserade träningsprogram och alternativa verktyg, med hänsyn till 
elevernas motivation och individuellt uppsatta mål.  

3.2 Frågeställningar 
Vilka program använder specialpedagogerna/speciallärarna och hur väljer de ut elevens 
träningsprogram och alternativa verktyg? 

Hur ser, enligt specialpedagogerna/speciallärarna, eleven sina egna framsteg, måluppfyllelser och 
sin utveckling på ett tydligt sätt? 

Anser specialpedagogerna/speciallärarna att eleverna blir mer motiverade för sitt skolarbete, trots 
läs- och skrivsvårigheterna genom att använda programmen? 
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de olika överväganden vi har gjort angående val av 
metod, urval och genomförande. Vi har även dokumenterat de etiska principer vi har tagit hänsyn 
till. 

4.1 Val av metod 
Syftet har varit att undersöka specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur de anpassar 
träning och stöd för den enskilda eleven. Vid studier då vetskapen om hur individer upplever och 
tolkar sin verklighet är kvalitativa intervjuer ett bra val av metod enligt Trost (2005). Vi har gjort 
detta val eftersom problemställningen styr metodvalet och inte tvärtom (Berge & Hult, 1999). Vi 
har i denna undersökning använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Fördelen med detta är att 
denna intervjuform ger ett kvalitativt djup då den är anpassningsbar och kan ge nyanserad 
information eftersom intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor (Bell, 2006).  

4.2 Urval av informanter 
Syftet är inte att ge en generell helhetssyn av de datorbaserade programmen som finns på 
marknaden, utan av de program som specialpedagogerna och speciallärarna lyfter i studien och som 
inkluderas inom fonologisk medvetenhet, färdighetsträning, skrivträning samt läsförståelseträning. 
Vi har avgränsat oss till att granska de aktuella programvaror som används av informanterna som 
finns inom området läs- och skrivutveckling, och som är avsedda för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa överväganden har vi gjort för att rimligtvis klara av att slutföra en uppsats 
på grundnivå inom stipulerad tid (Bell, 2006).  

I avgränsningen avsåg vi att genom ett riktat urval (Trost, 2005) begränsa oss till att intervjua 
specialpedagoger/speciallärare med erfarenhet av elever i läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till 
att vi tänkte oss ett riktat urval var att vi ville intervjua personer som hade relevant kunskap inom 
ämnet. Det visade sig att en av informanterna inte hade rika kunskaper i ämnet och inte heller 
använde sig av datorbaserad undervisning i den omfattning som var önskvärt. Hon arbetade med 
elever i år sex, men också med äldre barn. Hennes intervju behölls eftersom den bidrog till en mer 
nyanserad bild av verkligheten och om hur variationerna skiljer sig åt skolor emellan.  Studiens 
inriktning på specialpedagoger och speciallärare som informanter, beror på att de anses vara 
ansvariga för den specialpedagogiska verksamheten på skolorna. Valet att välja specialpedagoger 
och speciallärare som är verksamma inom skolår 1-6 beror på att det visat sig finnas lite forskning 
inriktat på de tidiga skolåren inom ämnet.  Därför anser vi att vår inriktning är relevant. 

De inledande kontakterna i sökandet efter lämpliga intervjupersoner skedde via personliga möten, 
per telefon och via e-post. Vi presenterade oss som studerande på Stockholms Universitet och som 
studenter på ”Förberedande kurs i specialpedagogik”.  

Med kvalitativa intervjuer önskas variation i urvalet (Trost, 2005). Enligt Trosts modell på 
strategiskt urval eftersträvas ett så heterogent urval som möjligt. Vi bestämde variablerna ålder, 
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specialpedagoger/speciallärare med erfarenhet av elever med svensk bakgrund och elever med 
invandrarbakgrund samt år 1-3 och år 4-6. Den primära prioriteringen var dock att hitta erfarna och 
erkänt duktiga specialpedagoger/speciallärare inom datorbaserad undervisning för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Önskvärt var att de intervjuade skulle arbeta kontinuerligt och praktiknära 
eleverna. Svårigheterna att tillgodose kriterierna för urvalet har varit att finna just erfarna och 
duktiga specialpedagoger/speciallärare som har rik erfarenhet av att arbeta med datorbaserad 
undervisning kontinuerligt. Begränsningar i utrustning och fortbildning märks direkt i 
sökandeprocessen. Det var inte lätt att hitta lämpliga personer utifrån våra önskemål. Av våra 
informanter var tre specialpedagoger och två speciallärare. Av dem hade fyra lång erfarenhet och en 
hade endast arbetat i tre år. De fyra skolor vi besökte hade ganska likartade förutsättningar i 
elevrepresentation. Majoriteten hade svenska som modersmål och flertalet kom från familjer med 
medelinkomst. Vi har inte tillgodosett de önskemål som finns på ett så heterogent urval att det går 
att få fram data av varierande slag i någon vidare mening. Urvalet kan sägas grunda sig på det goda 
urvalet (Bell, 2000).  

4.3 Genomförande 
Vi genomförde en pilotintervju innan själva intervjustudien eftersom vi har liten vana av att 
genomföra intervjuer av objektiv karaktär (Bell, 2006). Den pilotintervjun har vi senare valt att 
inkludera i vårt resultat. Detta poängterar Trost (2005) är ett giltigt förfarande eftersom intervjun 
innehöll viktiga aspekter att ta vara på. Inför varje intervjutillfälle har vi förberett ett strukturerat 
frågeschema med eventuella följdfrågor som styr upp och fördjupar intervjun (Bell, 2006). 
Forskningsmässiga intervjuer har som syfte att föra forskningen framåt för att vi ska lära oss mer 
om den sociala verklighet vi lever i (Trost, 2005). 

Intervjuerna ägde rum i avskilda rum och tog ca en timme. Bandinspelning och transkribering är ett 
bra tillvägagångssätt för dokumentation av informanternas svar och för att inte riskera att förlora 
viktig information (Trost, 2005). Vi hade tillgång till en Mp3-spelare med inspelningsfunktion. 
Under intervjutillfällena deltog båda, den ena intervjuade aktivt och den andra förde 
minnesanteckningar samt ställde kompletterande frågor i slutskedet av intervjun. Därefter har vi 
transkriberat intervjuerna i sin helhet. Delar av intervjuerna som inte tillförde vår undersökning 
något, transkriberades inte. De utskrivna intervjuerna klipptes isär, sorterades och sammanställdes i 
undergrupper utifrån frågeställningarna i syftet.   

Vi gjorde studiebesök på Skoldatateket och Dyslexiförbundet FMLS. På Skoldatateket fick vi 
tillfälle att ställa våra första trevande frågor. Vi fick en del namnförslag på specialpedagoger och 
speciallärare som vi skulle kunna använda oss av i våra intervjuer samt tips på aktuell litteratur. De 
gav oss en översiktlig genomgång i de vanligaste pedagogiska programmen och de alternativa 
verktygen. Skoldatatekets personal blev en tillgång i vårt arbete och verkade även handledande i vår 
process. Vid vårt besök på Dyslexiförbundet FMLS fick vi även där tips på litteratur. Där finns en 
utställning med datorhjälpmedel, ett referensbibliotek och personer att rådfråga angående läs- och 
skrivsvårigheter.  
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4.4 Etiska aspekter 
För att vi ska kunna anse att vi har tagit Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav på 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i beaktning har vi 
varit noga med att informera skriftligt i form av ett introduktionsbrev och muntligt i början av 
intervjun om syftet med studien och om hur den kommer att användas. Redan vid förfrågan om 
medverkan i studien måste de etiska aspekterna tas upp, och så har vi gjort (Trost, 2005). Vi har 
upplyst om att det är frivilligt att delta och att det är var och ens rättighet att avbryta sitt deltagande 
vid önskad tidpunkt om man så önskar. Vi har upplyst om att alla uppgifter kommer att bearbetas 
konfidentiellt samt att materialet endast kommer att nyttjas i forskningssyfte. Detta har vi 
informerat om både vid den första kontakten och innan själva inspelningen av intervjun. Stor 
hänsyn måste tas till de riktlinjer som gäller etiska aspekter i form av anonymitet (Bell, 2006).  För 
att inte riskera att brista i de etiska direktiven avstår vi från närmare beskrivningar av 
informanterna. Vi använder oss av fingerade namn i de transkriberade intervjusvaren för att hålla 
isär informanternas svar. Vissa stycken som är skrivna som citat är inte ordagrant återgivna, men så 
nära ursprungskällan som möjligt så att texten blir enklare att läsa. Enligt Trost (2005) kan sätt att 
uttrycka sig kopplas till en speciell person. Detta ville vi undvika. 

4.5 Tillförlitlighet 
En svaghet med vårt val av kvalitativa intervjuer som metod är att resultatet från intervjuerna inte 
kan leda till allmänna generaliseringar, utan enbart till våra tolkningar utifrån de intervjuade 
personernas uppfattningar. Vi strävade till att hålla oss objektiva under intervjuerna. Inspelningarna 
ökade tillförlitligheten i och med att vi kunde gå tillbaka till ursprungskällan vid behov. De 
halvstrukturerade intervjuerna medförde att oklarheter kunde förtydligas direkt. Detta bidrog till att 
eventuella misstolkningar kunde förhindras och vi anser även här att det har ökat tillförlitligheten.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redogör vi för informanternas svar vi fått fram i genomförda intervjuer.   

5.1 Val av stöd 

5.1.1 Vanliga program 

Tillgången till datorer och programvara ser lite olika ut på skolorna i studien. Två skolor har gjort 
stora satsningar på ny utrustning. De har köpt in ett flertal bärbara datorer och maskinparken är 
uppdaterad. På de andra två skolorna önskade speciallärarna och specialpedagogen fler och 
modernare datorer. Både tillgången och placeringen av dem kunde vara bättre. För att kunna arbeta 
strukturerat och få kontinuitet i undervisningen med datorbaserade verktyg anser informanterna att 
tillgången till datorer är ett måste. Ett önskemål från alla är att elever i läs- och skrivsvårigheter ska 
ha tillgång till en egen dator med aktuella datorprogram som hjälpmedel. Detta har också några 
elever på varje skola som antingen skolan eller kommunen köpt in. Andra vanliga alternativa 
verktyg förutom datorer som används på skolorna och/eller hemma är Stava Rex 
(rättstavningsprogram för svenska), SpellRight (rättstavningsprogram för engelska), Tangenta, Tio 
fingrar, ABC på PC eller Kunskapsstjärnan (tangentbordsträningsprogram), ViTal, WordReadPlus 
(talsyntes), ordbehandlare, Elevskrivbordet (i detta ingår alla tidigare nämnda program), 
Daisyspelare (talbok), AlphaSmart (ett bärbart tangentbord med redigeringsfönster) samt hörlurar. 
Beskrivning av de alternativa verktygen finns i bilaga 3. 

Det träningsprogram som samtliga specialpedagoger och speciallärare använder sig av är Lexia och 
det tillhörande testprogrammet Provia. Andra träningsprogram som används är Lystring (språklig 
ljudmedvetenhet med fokus på att lyssna i år 2-6), Rotfrukt (morfologisk och fonologisk träning), 
Shejken (förbättra läs- och stavningsförmåga i år 4-6), Fyra sagor (väcka läslust och nyfikenhet i år 
2-4), Läs-skriv-läs (ordavkodning), Multigram (svenska), Studieknep i svenska och engelska (tränar 
läsförståelse i både svenska och engelska), Från ord till ord (läsning, skrivning och stavning auditivt 
och visuellt i engelska), Hitta ord (svensk ordkunskap). Utförligare beskrivning av träningsprogram 
finns i bilaga 3. 

I alla tre kommunerna finns programmen på en central server. Detta medför enligt 
specialpedagogerna och speciallärarna svårigheter att påverka vilka program de kan ha tillgång till, 
vilket de tycker är negativt. De vill ha större möjligheter att påverka programvalen. En positiv följd 
av centrala servrar är att tekniken fungerar bättre sedan detta började träda i kraft och att det är 
ekonomiskt fördelaktigt att köpa in programvaror. Kommunlicens är vanligast för de större 
programmen. Vissa program som informanterna vill ha går inte att få inlagda då de krockar med 
filer i andra program.  

5.1.2 Vad krävs för att få tillgång till programmen?  

Alla intervjuade specialpedagoger och speciallärare anser att det är elevens behov som ska styra 
vilket stöd och vilken kompensation som kan vara aktuellt i sammanhanget. Det finns sålunda inga 
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uttalade kriterier på någon av skolorna för att elever ska få tillgång till alternativa verktyg. En av 
skolorna har dock ett så begränsat utbud av hjälpmedel att endast de elever som har specifika läs- 
och skrivsvårigheter eller som har gjort en dyslexiutredning får tillgång till dessa. En 
specialpedagog anser att elever som har svårt att koncentrera sig kan ha behov av alternativa vägar 
eftersom en bristande koncentrationsförmåga kan leda till läs- och skrivsvårigheter. En annan 
specialpedagog menar att det är okunskap och brist på datorer som leder till att elever inte erbjuds 
det alternativa stöd som de kan ha behov av. Hon uttrycker vidare att det finns elever som skulle 
kunna få arbetsro om de fick använda sig av pedagogiska träningsprogram samt alternativa verktyg 
i undervisningen. Enligt henne är också klasslärarnas motvilja mot att bedriva undervisning på mer 
än ett sätt ännu ett skäl till att hon inte ägnar mer tid åt att satsa på träningsprogram för eleverna. 
Hon önskar också mer kunskaper om vad som finns. Enligt fyra av informanterna erbjuder de 
elever i specifika läs- och skrivsvårigheter allt stöd som finns att tillgå. En av speciallärarna påtalar 
att datorn inte är allenasalig. Hon använder den mest som ett komplement till övriga väl beprövade 
metoder med papper och penna, studsmattor för att rabbla alfabet och ordmobilisering, 
balansbrädor för koncentration osv. Kan träningen av samma sak ske på ett annat sätt än via datorn 
väljer hon lika gärna det. Samtidigt betonar hon att datorn är ett bra verktyg, då många elever blir 
motiverade av det arbetssättet. En specialpedagog bekräftar samma åsikt och poängterar att datorn 
är ett hjälpmedel – inte enda vägen.  

5.1.3 Kartläggning av elever 

Enligt alla specialpedagoger och speciallärare som deltog i studien hittar de elever som är i behov 
av extra stöd genom ett flertal olika återkommande screeningtest. Detta sker minst två gånger per år 
under de tidiga åren i skolan och vanligtvis en eller flera gånger per år i årskurs fyra, fem och sex. 
Ett datorbaserat sådant test som de använde var Provia.  Samtliga genomför både diagnoser 
individuellt och i helklass då klasslärarna är delaktiga. Alla kartlägger barnen i förskoleklasserna 
extra noga. Båda speciallärarna trycker på vikten av att inte bara utgå från den enskilda elevens 
resultat, utan att även se på resultatet i relation till hela klassens kunskapsnivå som en viktig del. En 
av dessa menar att det kanske inte bara är den enskilda eleven som har svårigheter utan hela klassen 
kan vara i behov av riktad språkundervisning, t ex i fonologisk medvetenhet. Den andra nämner 
vikten av använda normerade test för att kunna jämföra med åldersadekvata kunskaper. De 
nationella proven ser specialpedagogerna och speciallärarna som en form av screening i år 3 och 5, 
vilket ger viktig information om eleverna anser alla. 

Samtliga informanter talar om hur de samarbetar med övrig personal på olika nivåer inom 
organisationen för att ingen elev ska riskera att falla mellan stolarna. Klasslärare och 
specialpedagoger/speciallärare träffas i början av höstterminen för en genomgång av de elever som 
behöver uppmärksammas extra noga. Möten med arbetslag, klasslärare, rektorer, elevvårdsteam är 
andra fortlöpande tillfällen då en inventering görs kring varje elev. Eleven diskuteras utifrån olika 
perspektiv för att kunna utgå från elevens hela situation och eventuellt besluta om fortsatta åtgärder. 
Om behovet finns av ytterligare utredningar kontaktar specialpedagogerna/speciallärarna kunniga 
experter inom respektive område. I samtliga kommuner finns resursteam att rådfråga och vända sig 
till. 

Specialpedagogerna och speciallärarna följer elevernas utveckling löpande och helhetsbilden av 
eleven utgår från ett samarbete med klasslärarna. I olika forum diskuterar de med andra ansvariga 
personer om elevens situation i skolan. Skolpsykologer, rektorer, skolsköterskor och 
specialpedagoger/speciallärare blir inkopplade vid regelbundna tillfällen och ibland vid extrainsatta 
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möten vid behov. Alla har återkommande möten med klassläraren, eleven och föräldrar då de 
uppdaterar elevernas åtgärdsprogram. Uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammens 
mål kan ske allt från varannan vecka till två gånger per termin beroende på vad det är för 
svårigheter. De preciserade målen i åtgärdsprogrammen kan testas och utvärderas för att se om 
träningen har varit rätt riktad eller om andra alternativ på träning kan ge bättre resultat. I Lexia och 
Provia följs utvecklingen genom att specialpedagogen/specialläraren kan dra ut protokoll som finns 
att tillgå i programmen. Dessa kan vara bra att ha som underlag i ett samtal med eleven t ex då en 
elev tycker att övningarna är för enkla medan protokollet tydligt visar motsatsen. Det är ett bra stöd 
i en resultatavstämning. Detta kan man göra för hela klasser eller individuellt. Specialpedagogerna 
och speciallärarna nämner också att de skriver korta minnesanteckningar efter i stort sätt varje gång 
de jobbat med en elev. 

5.1.4 Utvärdering 

Övergripande utvärdering av programvaror görs centralt i alla tre kommunerna och IT-ansvariga 
personer analyserar programvaran innan den installeras. Resultaten av elevens träning utvärderas i 
dialog tillsammans med eleven under arbetets gång och vid uppföljning av åtgärdsprogram. Tre av 
informanterna är inte direkt inblandade i utvärderingen av programvara utan litar på Skoldatatekens 
analyser. I de kommuner där Skoldatatek finns analyseras programvarorna ingående. Ingen av 
specialpedagogerna eller speciallärarna har någon strukturerad utvärderingsplan. Det är 
specialpedagogerna/speciallärarna själva, Skoldatateket eller under möten som tillfällen ges att 
diskutera program. ”Om ungarna är motiverade att arbeta med ett program är det en utvärdering så 
god som någon säger en av dem.” Denna specialpedagog tycker att programmen ska vara lätta för 
klasslärarna att förstå så att eleverna kan jobba med dem i klassrummen, annars blir det inte av. En 
speciallärare tycker att det är viktigt att inköp inte genomförs ”bara för att programmet verkar 
roligt.” Det måste vara noggrant utvärderat menar hon. 

5.2 Hur går anpassningen till? 

5.2.1 Introduktionen av datorprogram 

Merparten av specialpedagogerna och speciallärarna tar själva initiativ till att köpa in och sätta 
igång med träningsprogram och alternativa verktyg på skolorna. Alla anser att det kan underlätta 
kunskapsinhämtningen för elever i läs- och skrivsvårigheter att använda sig av datorn i lärandet. 
Det finns även ett fåtal klasslärare på berörda skolor som själva efterfrågar alternativa hjälpmedel 
hos specialpedagogen/specialläraren. Dessa får hjälp i inträningsfasen från Skoldatatek eller 
specialpedagog/speciallärare. De allra flesta av informanterna börjar med att introducera Lexia 
redan i de första skolåren. På en skola gör en vidareutbildad barnskötare enkla datorövningar på 
fritids redan från 6-års. En-till-en-undervisning är bästa sättet enligt alla intervjuade i 
introduktionsfasen. Därefter arbetar några av specialpedagogerna och speciallärarna ibland också i 
mindre grupper med flera barn vid datorerna samtidigt. Men en-till-en är vanligaste arbetssättet 
även i det fortsatta arbetet. 

Valet att arbeta med datorn innebär för specialpedagogerna och speciallärarna själva en viss 
tidsåtgång när nya program eller verktyg ska läras in. Det påtalar alla. Inlärningsfasen för vissa 
program kräver mycket tid för de små barnen säger en av speciallärarna. En specialpedagog som 
arbetar med elever i årskurs 4-6 menar att eleverna kommer igång snabbt när det gäller alternativa 



25 

verktyg och att äldre elever kan introducera yngre. Hon säger att de snabbt provar sig fram genom 
att testa istället för att göra som hon, läsa instruktionsboken först. Eleverna kan också förklara på ett 
bättre sätt än en vuxen gör, uttrycker en annan av informanterna. På detta sätt förstärks också den 
äldre elevens självkänsla då denne får visa sina kunskaper menar hon. 

Vare sig det gäller pedagogiska träningsprogram eller alternativa verktyg som introduceras måste 
detta ske stegvis enligt alla specialpedagogerna och speciallärarna. Eleverna kan inte ta emot allt på 
en gång menar de. Detta gäller speciellt för de elever i läs- och skrivsvårigheter som också ofta har 
andra svårigheter. 

5.2.2 Vad styr valet av program? 

En av de intervjuade tycker att elevens motivation och mognad är viktig i valet av program. 
”Eleven ska vara motiverad att öva föreslagna övningar och eleven ska klara av att använda 
programmet i det sammanhang som det är tänkt även om klassläraren har andra elever att ta hand 
om också.” På samma skola använder specialpedagogen teknisk kompensation även om en elev inte 
direkt har läs- och skrivsvårigheter, men som kanske har stannat upp lite för länge och är i behov av 
en skjuts framåt. ”Det kan bli lite mer spännande bara” menar hon. Hon säger att de alternativa 
verktygen kan användas till att träna läsning genom att skriva och tvärtom. Det är enligt henne extra 
bra för de elever som behöver stöd i den fonologiska träningen att använda auditiva och visuella 
hjälpmedel i kombination med varandra. 

En av speciallärarna poängterar att hon skulle vilja vara mer involverad i klassrumsarbetet för att få 
en bättre bild av vad hela klasserna arbetar med. Detta för att hon ska kunna observera helheten och 
därifrån avgöra vad eleven behöver enskild stöttning med och vad hela klassen är i behov av. Hon 
vill hålla korta riktade kurser i klasserna. Lärarna har hittills inte varit pigga på idén. De elever som 
efter gemensamma kurser behöver fortsatt träning kan med datorns hjälp träna enskilt med henne 
och i hemmet under en period.  

5.2.3 Det fortsatta arbetet 

Efter att inträningsperioden i t ex Lexia är genomförd kan eleven arbeta på egen hand med stöd av 
klassläraren i klassrummet eller i nära anslutning till klassen. På ett fåtal skolor finns oftast en dator 
i klassrummet där eleverna kan turas om att arbeta med sina anpassade program efter att 
specialpedagogen/specialläraren först introducerat programmet. Alla utom en stämmer med jämna 
mellanrum av med klasslärarna om hur arbetet fortlöper. De har återkommande träffar med varje 
elev för att stämma av övningarna och resultaten. De kan även följa elevernas utveckling genom att 
gå in på deras profiler och se resultatet av övningarna. Vid behov kan specialpedagogerna och 
speciallärarna gå in och stötta eleverna. Samtliga specialpedagoger och speciallärare tycker att 
kommunikationen med klasslärarna är viktig för att få deras syn på eleven. Efter varje genomfört 
test träffas de och diskuterar fortsatt träning, eventuella datorprogram och om åtgärdsprogram ska 
upprättas.  

Periodvisa stöttningar ger bäst effekt uttalar två av informanterna. De betonar att stöttning en 4-6 
veckors period med efterföljande utvärdering visar på om stöttningen är rätt riktad för eleven. Detta 
ger bättre resultat och motivationen ökar mer hos eleven än om eleven kommer till 
specialpedagogen/specialläraren en gång i veckan under hela terminen säger en. Enligt henne är 
eleverna i behov av en pausperiod för att inte bli uttråkade, för att sedan fortsätta med en intensiv 
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period igen. Elever med stora problem eller dyslexi är dock ständigt i behov av extra stöd enligt alla 
intervjuade. 

Informanterna tycker att det är viktigt att sitta med när eleverna arbetar vid datorn för att kunna 
stötta om de anser att det behövs. ”Det kan vara lite tråkigt, men annars kan viktig information 
missas”, sade en av speciallärarna. 

Alla intervjuade arbetar oftast individuellt med barnen i ett avskilt arbetsrum eftersom de anser att 
det är mest effektivt och främjar koncentrationsförmågan för de flesta av eleverna. ”Många är i 
behov av lugn och ro och det är lättare att anpassa sig till elevernas individuella behov.” Ibland sker 
arbetet med eleverna i klassrummet eller i ett grupprum intill den ordinarie undervisningen. Det 
långsiktiga målet med alternativa verktyg, enligt två av informanterna, är självständigt arbete i den 
ordinarie klassen. En av eleverna som har läs- och skrivsvårigheter som en följd av sina 
koncentrationssvårigheter fungerar riktigt bra i klassrummet när han får arbeta vid datorn. På den 
skolan finns två klassuppsättningar bärbara datorer som lånas in i klassrummen så att hela klassen 
kan arbeta med datorn samtidigt. Det blir till en naturlig del i undervisningen menar hon. 

Viss träning kan eleverna göra hemma anser alla informanter. Många föräldrar är väldigt 
intresserade och vill göra något, men det får inte bli för mycket. Att hitta en lagom balans och 
minska på andra läxor är viktigt anser de alla. ”Man får inte köra ihjäl dem” som en uttrycker det. 
Kanske tio minuter 3-4 ggr i veckan under en period kan vara lagom enligt henne. ”Det får aldrig 
bli evighetsträning” säger en annan. Det är enkelt att skicka hem övningar med usb-minne eller via 
e-post tycker alla. Alla är tydliga med att de program som skickas hem måste eleverna kunna väl. 
Två elever har det alternativa hjälpmedlet Elevskrivbordet som medför att de har tillgång till flera 
kompensatoriska program dygnet runt och är anpassat till varje elevs behov. Den ena eleven 
uppskattar framför allt att han kan få engelskaläxan uppläst för sig med talsyntesfunktionen. Elever 
kan också ladda ner läsprogram för att göra t ex läsläxor eller lyssna på ett avsnitt i geografiboken. 
Samtliga informanter erbjuder elever och föräldrar träningsprogram att arbeta med i hemmet. 
Alternativa verktyg för att använda hemma, erbjuds på alla skolorna i vår studie i mer eller mindre 
omfattning, men är dock inte lika vanligt som träningsprogram. En specialpedagog nämnde att hon 
erbjuder möjlighet att göra övningar på skoltid om inte eleven har tillgång till dator hemma. 

En av specialpedagogerna använder varken träningsprogram eller alternativa verktyg i någon större 
omfattning, eftersom lärarmotståndet är alldeles för stort på den skolan och hennes egen kunskap är 
otillräcklig anser hon. Enligt henne så anser klasslärarna på skolan att allt som är lite utöver den 
ordinarie kursen, det ska specialpedagogen/specialläraren sköta. Hon uttrycker att datorn inte 
används som ett levande verktyg på det sätt som hon skulle önska. 

5.2.4 Lämplig tidpunkt för introduktion 

En specialpedagog säger att det inte finns någon specifik ålder när introduktionen av 
träningsprogram är lämplig. Hon menar att det beror på barnets motivation och att datorn är ett 
verktyg bland alla andra. Vidare menar hon att vi får vänja oss vid tanken att det här är till även för 
mycket små barn. De övriga specialpedagogerna/speciallärarna uttalar att det är lämpligt att börja i 
förskoleklassen. En säger ”ju tidigare ju bättre. Datorn är inget unikt för dagens sjuåringar.” 
Specialpedagogerna och speciallärarna använder olika pedagogiska träningsprogram för olika åldrar 
för att ha någonting nytt att erbjuda under resans gång. De går stegvis fram i allt och ökar 
svårighetsgraden vartefter.     
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Merparten av specialpedagogerna och speciallärarna anser att elevens mognad och hur långt denne 
har kommit rent kunskapsmässigt styr valen. Informanterna delar uppfattningen av att de bör ha 
uppnått vissa läs- och skrivfärdigheter innan ett verkligt behov finns. ”Det är väldigt olika beroende 
på vilket hjälpmedel det gäller” säger två specialpedagoger. AlphaSmart och tangentbordsträning 
anser dessa två kan införas tidigt, redan i slutet av ettan eller i tvåan. En av speciallärarna tyckte 
dock att tangentbordsträning kan vara för tålamodsprövande för så små barn och att de måste vara 
motoriskt mogna. En av specialpedagogerna menar att elever måste ha uppnått en viss ålder för att 
klara av de många moment som det innebär att använda alternativa verktyg. Tekniken anser hon 
inte alltid är så lätt för dem att hantera och arbeta självständigt med i klassrummet. En av 
informanterna uttrycker att eleverna inte visar ett behov av de funktioner som talsyntesprogram 
innebär förrän i år fyra när texterna blir mer avancerade och eleverna börjar söka information på 
Internet.   

En specialpedagog tycker att när en elev inser att alla andra i klassen kommit så långt att de kan 
inhämta kunskap på egen hand, men att denne behöver hjälp med detta, har behovet för alternativa 
verktyg uppstått. Det är då viktigt att eleverna lär sig hantera tekniska hjälpmedel så att de kan 
kompensera sina tillkortakommanden.    

5.3 Resonemang om kompensation och träning 
Samtliga specialpedagoger och speciallärare i undersökningen uttalar att de pedagogiska 
träningsprogrammen används mer i de tidiga skolåren än i de senare. En specialpedagog menar att 
datorbaserat arbete ofta börjar i tränande syfte i de lägre åldrarna, men behovet att använda 
alternativa verktyg ökar ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. De behöver då dessa verktyg för 
att inhämta övrig kunskap för att producera något snarare än att fortsätta träna för att lära sig läsa 
och skriva anser hon. Övriga instämmer i detta, men trycker på att om en elev visar tydliga tecken 
på dyslexi kommer den eleven att behöva använda kompensatoriska hjälpmedel hela livet. 
Samtidigt får vi inte glömma att dyslexi kan tränas och är inget statiskt tillstånd säger en av dem. 
En specialpedagog uttrycker det så här; 

Jag tänker att det ena inte utesluter det andra. För jag tror att elever som har specifika läs- och 

skrivsvårigheter behöver träna hela tiden. Det är en del av det hela, men samtidigt ska det inte 

utesluta dem från att hänga med eller använda samma läromedel eller göra samma saker som de 

andra. När man kan kompensera ska man definitivt göra det. Det är inte antingen eller utan det 

är både och tycker jag.  

En annan specialpedagog uttalar motsatsen;  

De flesta lärarna ser det som att det man inte kan ska man träna mer på. Jag tror att vi 

specialpedagoger/speciallärare ser det nog på ett annat sätt. Men eftersom det i slutändan är 

lärarna som ska sätta betyg så vill de att alla, om jag får generalisera, ska ha fått samma 

kunskap på samma sätt Det är okunskap också förstås. Att man glömmer att se vad orsakerna 

kan vara till att man inte lyckas i skolarbetet. Jag tror att vi jobbar mycket emot att täppa till de 

luckor som finns.  
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5.4 Specialpedagogernas och speciallärarnas 
kunskaper 

5.4.1 Kunskaper om läs- och skrivsvårigheter 

I samtalet med en av specialpedagogerna uttrycker hon tydligt att hon saknar tillräckliga kunskaper 
om datorbaserade program och även inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, då hon 
vidareutbildat sig till specialpedagog från en tjänst som slöjdlärare. Att vidareutbilda sig till 
specialpedagog från en slöjdlärarutbildning innehåller ingen grundläggande utbildning i språk-, läs- 
och skrivutveckling upplyser hon. Hon anser även att lärarna på skolan har otillräckliga kunskaper. 
En annan specialpedagog skulle behöva ännu mer kunskaper i läs- och skrisvårigheter. De övriga 
tre upplever att de har kompetens inom området. 

5.4.2 Kunskaper om datorbaserade alternativa verktyg 

Två specialpedagoger tycker att de har använt datorbaserad undervisning så pass mycket att de är 
tillräckligt kompetenta. De ser inga hinder i att använda sig av utrustningen. Samtliga uttrycker att 
det ständigt kommer nya saker och att de hela tiden måste hålla sig uppdaterade genom att använda 
programmen samt aktivt söka nya kunskaper. De uppger Skoldatateken och Pedagogcentrum som 
viktiga enheter för deras fortsatta kompetensutveckling. En av speciallärarna känner sig stressad 
över att hinna med detta inom sin arbetstid. Hon säger att det inte är hennes intresseområde 
egentligen, men vill göra det för barnens skull. Hon försöker prioritera tid för detta. 

5.5 Möjligheter och hinder med datorn som 
hjälpmedel  
Allmänt anser specialpedagogerna och speciallärarna att datorn har blivit ett lyft för 
undervisningen. ”Datorn blir ett komplement till mig själv som specialpedagog”, säger en av dem. 
Hon fortsätter med att det är viktigt att stötta, visa nyfikenhet och stimulera så att eleven lyfts. Det 
passar många barn väldigt bra att sitta vid datorn och arbeta. De har lättare att koncentrera sig och 
fokusera. Eleverna känner att de styr över sin lärsituation själva, säger hon.      

Överlag anser alla att själva tekniken fungerar bra för det mesta och medför inga större hinder. På 
en skola har de haft problem med tekniken i samband med bytet av e-plattform som bidrog till att 
vissa omtyckta program försvann. Brist på datorer och lättillgänglig förvaring av bärbara datorer 
ses som en nackdel. Några specialpedagoger och speciallärare anser att det är krångligt att logga in 
på datorerna vilket ibland medför svårigheter för de yngre eleverna att självständigt plocka fram 
sina program i klassrummet. På två av skolorna är datorerna gamla, vilket innebär vissa 
begränsningar och dessa efterlängtade nya datorer. En speciallärare anser att för lärare som inte är 
teknikintresserade kan tröskeln vara för stor för att använda de alternativa verktygen. 

Enligt specialpedagogernas och speciallärarnas uppfattningar känner några av eleverna sig utpekade 
då de behöver vissa typer av hjälpmedel och för att ibland lämna klassen för enskilt arbete. Bärbara 
datorer har hög status bland eleverna, medan det råder olika uppfattningar om Daisyspelare och 
AlphaSmart. Två av specialpedagogerna anser att det är mycket upp till dem själva och lärarna hur 
man introducerar det för klassen. Dessa upplever inte alls att eleverna anser sig utpekade. De inför 
hjälpmedel som en naturlig del i undervisningen redan på ett tidigt stadium. De anser att alternativa 
verktyg är en del av skolans utveckling mot att arbeta differentierat även i den ordinarie 



29 

undervisningen. Det är inga konstigheter idag att ha olika material. Dyslexi är numer något de talar 
öppet om på dessa skolor och de tror att en bidragande orsak till detta är att man inför alternativa 
verktyg tidigt, informerar föräldrar och låter utrustningen vara tillgänglig i möjligaste mån för alla. 
På de två skolor där speciallärarna uttrycker att eleverna känner sig utpekade och att det är lite 
pinsamt med hjälpmedlen blir det mest påtagligt när eleverna kommer upp i årskurs fem. Mycket 
hänger på elevens inre trygghet anser de.  

Alla program som används av våra intervjuade anses vara pedagogiskt upplagda. De är mest nöjda 
med Provia, Lexia, Stava Rex, SpellRight, Studieknep och talsyntesfunktionen. Programmet Lexia 
är väldigt väl genomtänkt och är inte bara kunskapsutvecklande för eleven utan även 
kompetensutvecklande för läraren, säger en av dem. Programmet visar tydligt hur man kan tänka 
och vad som är viktigt att träna med barnen. Lärare som inte har läs- och skrivinlärning i sin 
grundutbildning kan ha stor hjälp av programmet menar hon. Lexia är användarvänligt, ger respons 
på träningen i form av staplar och programmet kan också användas hemma. Specialpedagogerna 
och speciallärarna använder sig av Lexia mest under de tidiga skolåren, men betonar att det krävs 
variation för att hålla motivationen vid liv. Om eleven gör ett test i Provia får eleven 
individanpassade övningar i Lexia. En av specialpedagogerna uttrycker det som att ”det finns en 
pedagog inbyggd i programmet.” Tanken med programmet är att efterföljande övningar ska vara på 
en sådan nivå att elevens självförtroende stärks och upplevelsen av att lyckas blir tydlig. Negativt 
med detta kan vara att det blir för lätt så att det inte utmanar eleven tillräckligt. ”Men hellre för lätt 
än för svårt uttrycker en av informanterna, eftersom känslan av att lyckas är så viktig.” En 
specialpedagog såg svårigheter i att individanpassa övningar i Lexia, då det finns väldigt många 
övningar att välja mellan. Studieknep är ett uppskattat program för läsförståelseövningar. Det är bra 
för att det är på olika nivåer. Negativt med programmen är att många är dyra. Det tar tid att lära sig 
nya program och hålla sig uppdaterad med vad som finns på marknaden anser flera av dem. Tiden 
räcker inte till anser specialpedagogerna och speciallärarna.    

De alternativa verktygen främjar inkludering anser samtliga informanter. Elever med svårigheter 
kan göra samma sak som de andra i klassen. De kan med talsyntesens hjälp hitta fakta på internet 
och använda samma läromedel som sina klasskamrater fast på sitt sätt. Negativt kan vara att det 
finns en viss exkluderingsrisk när eleverna behöver gå ifrån klassen, framförallt i inträningsfasen.   

En nackdel är att hitta en kontinuitet i att träna och använda sig av alternativa verktyg. De vanligt 
förekommande avbrotten i skolans värld gör att det ständigt blir förändringar, då den tänkta 
träningen avbryts.  

5.5.1 Motivation och effekter 

Alla anser att elevernas motivation ökar i arbetet med datorer. Det blir variation i skolarbetet, flera 
sinnen samverkar, koncentrationsförmågan ökar och det finns användarvänliga och motiverande 
program att använda. De flesta tycker att eleverna är mer motiverade av datorprogram och 
datorövningar än med enbart papper och penna. 

Det kan vara bra att använda de alternativa verktygen periodvis för att ta pausperioder däremellan 
för att eleverna ska behålla motivationen. Elevernas motor kan vi inte påverka och det mesta är 
roligt till en början men inte i längden säger en av dem. Även datorbaserade arbetssätt behöver 
erbjuda eleverna variation. 

En specialpedagog talar om vinsten med att ständigt kunna hålla koll på elevens framsteg. Att 
kunna gå in direkt och stötta vid behov samt att hitta nya sätt att gå vidare är två fördelar enligt en 
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av dem. Den kontinuerliga dialogen med eleven angående resultat, träning och framsteg ökar 
elevens motivation. I kommunikationen med eleverna kommer det fram att eleverna själva är 
ganska medvetna om vad de har lärt sig och vad de behöver träna. Alla informanter tyckte att 
staplarna i Lexia gör att eleverna tydligt ser sina egna framsteg. De blir glada av det och ser att de 
har blivit bättre. Många av programmen är självrättande och ger en snabb feedback så att eleven ser 
resultatet direkt. Eleven lär sig se sitt eget lärande. Om fler lärare använde sig av Provia även för 
lite äldre elever kontinuerligt skulle de inte behöva ägna så mycket tid åt att uppdatera sig om 
elevernas kunskaper. Det kommer tydligt fram i programmet menar en av dem. Eleverna skulle 
själva få insikt genom detta tillvägagångssätt. I programmet Läsknep kan specialpedagogen 
tillsammans med barnet se en tydlig utveckling. Resultatet visas i form av en stapel. Programmet 
innehåller korta texter med en väldig spännvidd. Det kan användas från små barn ända upp till 
högskoleproven. Det går att läsa på olika sätt, t ex läsa hela texter, ord för ord samt ta reda på 
barnets läshastighet. Programmet är gammalt, men bra och omtyckt, enligt en av speciallärarna. 

Specialpedagogerna och speciallärarna är eniga om att alla träningsprogram som de använder ger 
jättebra effekt för läs- och skrivutvecklingen. En av speciallärarna uttrycker att motoriska 
svårigheter kan leda till att orken och motivationen för att nå framsteg i tangentbordsträning inte 
räcker till. Om det går att hitta motiverande träningsprogram som passar eleven medför det att 
träningen inte blir till ett motstånd. Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver just mycket träning 
och det får de om de självmant sätter sig och arbetar med programmen, gärna och ofta, menar en 
specialpedagog. En specialpedagog kan däremot inte uttala sig om någon effekt av detta arbetssätt 
då de på hennes enhet inte använder sig av alternativa verktyg eller träningsprogram i någon större 
utsträckning. Hon anser sig inte ha några längre perioder av träning att underbygga sina argument 
med. När eleven kommer upp i en ålder då det kan bli aktuellt för en dyslexiutredning är det lättare 
att göra en utredning om barnet har fått en tillräcklig pedagogisk träning redan tidigare. Då kan 
vissa faktorer i utredningen uteslutas säger en av specialpedagogerna. 

Självförtroendet har blivit mycket starkare när elever har insett att det bara är skrivandet och 

läsandet som är problematiken. De upplever att de kan minst lika bra som alla andra om de bara 

får lyssna. Dessa elever hade helt kunnat tappa lusten för skolan om de inte fått insikten i tid.  

För de elever som har använt alternativa verktyg flitigt och varit mer ambitiösa har vi sett bra 
resultat säger flera av informanterna. Självständigheten ökar och förutsättningarna för att inhämta 
kunskap på egen hand ökar. Det är en bra förberedelse inför högstadiet när eleverna kan hantera 
hjälpmedlen redan innan de börjar där menar en. 

En annan större effekt uppnås när eleven får flera tillfällen till träning och extra uppmärksamhet 
från flera olika håll; från specialpedagogen, i hemmet och av klassläraren. Uppmärksamheten i sig 
gör att eleven växer och självförtroendet likaså tror en av de intervjuade.  

5.6 Ansvarsfördelning, samverkan och attityder 
kring kompensation 
Båda speciallärarna och två av specialpedagogerna uttalar sig överlag positivt om samarbetet med 
andra kring datorbaserade alternativa verktyg och träningsprogram. Den som uttrycker sig negativt 
om attityderna hos lärare och rektor säger att enligt henne beror detta på okunskap och tidsbrist. 
Hon upplever att lärarna inte tycker att det ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter att sätta sig in i 
detta, det är specialpedagogens ansvar. I övrigt är det positiva ordalag angående samverkan. 
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Personalen ser det som någonting bra att det är datorbaserat. Det finns absolut en vilja att hjälpa 
barnen på bästa sätt. Klasslärarna efterfrågar hjälp och stöd kring elever i läs- och skrivsvårigheter, 
t ex inlästa läromedel och skönlitteratur. Det är endast ett fåtal lärare som specifikt efterfrågar just 
alternativa lösningar för berörda elever. De är tacksamma för allt stöd som de kan få, vad det än är. 
”Som lärare har de inte tillräckliga kunskaper och hinner inte sätta sig in i detta, då är det bra att det 
finns någon som har ett övergripande ansvar.” En specialpedagog tycker inte att det är ett 
attitydproblem att få in alternativa arbetssätt utan att det handlar mer om att få in tänket. ”Lärarna 
glömmer bort att prioritera tid för eleverna att arbeta med Lexiaövningar och samtidigt plocka bort 
någon annan skoluppgift.” En av specialpedagogerna uttrycker att organisationen är ett hinder i 
utvecklingen av detta. ”Arbetslagen är för stora och det ingår personal som inte har egentligt 
intresse för de här frågorna.” En speciallärare uttrycker att det är positivt att specialpedagogerna 
och speciallärarna på den skolan samverkar i ett eget forum där tanken är att specialundervisningen 
ska gå som en röd tråd genom hela skolan.  

Rektorerna på alla undersökta skolor anses prioritera pengar till utrustning och försöker skaka fram 
pengar för ändamålet. Enligt flertalet av informanterna är rektorernas inställningar till förekomsten 
av dessa program mycket positiva. De ger ekonomiskt stöd även om det skiljer sig åt mellan 
skolorna. En av informanterna tycker tvärtemot sin kollega att rektorn inte satsar på detta.  

Jag upplever inte att rektorn satsar på det här. Det är nog på grund av tidsbrist. Det är inte 

ovilja, tror jag. Jag tror att hans kunskap är ganska begränsad och jag tror att det ligger mycket 

på mig att lägga fram det och ha en plan för hur det ska implementeras, säger en av 

specialpedagogerna.  

Hon uttrycker vidare att många lärare tänker att elever i läs- och skrivsvårigheter också ofta har 
andra problem. Det blir då lätt att lärarna ser hela eleven som ett problem och läser in att denne är 
lat och okoncentrerad. I de fall som lärarna kan se att det kan vara en vinst för vissa elever att kunna 
lyssna in kunskaper är mycket vunnet. Det ser lite olika ut beroende på ämne t ex är det ganska 
oväsentligt hur kunskaperna i historia har tagits in. Lärare i språk ser stavning och läsförståelse som 
en viktig del fortsätter hon. De har inte förståelsen för att ett språk i lika hög grad kan användas 
muntligt.  

En fritidspedagog på en av skolorna tar aktiv del i att utbilda sexåringar i enkla datorövningar. 
Detta ger goda förutsättningar för elevernas fortsatta datorarbete i ordinarie klassrum. 

I vår undersökning ingick inga specifika frågor angående samarbetet med elevernas föräldrar. 
Specialpedagogerna och speciallärarna nämner dock ofta att detta samarbete är oerhört viktigt och 
några av dem erbjuder också utbildning för föräldrar om alternativa verktyg och träningsprogram. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

Under denna rubrik sammanfattar vi informanternas svar utifrån våra huvudfrågeställningar och gör 
även litteraturanknytningar. Vi reflekterar kring perspektiv på elever i svårigheter och vår valda 
metod. Vi avslutar med egna reflektioner och ger förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Elevanpassning 
Det är viktigt att träna, minska negativa konsekvenser och att kompensera genom hjälpmedel menar 
Bruce (2006). Val av metod verkar inte vara avgörande för barn i läs- och skrivsvårigheter men 
fokus inom modern forskning ligger på den fonologiska grunden för personer som har 
diagnostiserad dyslexi (Myrberg, 2007a) och därför rekommenderas i Sverige extra träning på 
fonologisk medvetenhet på ett tidigt stadium (Fridolfsson, 2008). Om så sker klarar de flesta sina 
studier utan större problem menar Myrberg (2007a) och Fridolfsson (2008). Genom att förbättra 
elevernas språkliga förmåga stärker man deras kommunikativa färdigheter och övrig 
kunskapsinlärning i alla ämnen (Bruce, 2006).  

Samtliga intervjuade specialpedagoger och speciallärare grundar sina elevers åtgärder utifrån 
screeningresultat, klasslärares observationer och genom att uppmärksamt iaktta eleven i arbetet hos 
dem. Det övergripande långsiktiga målet som vi kan utläsa från våra intervjuade specialpedagoger 
och speciallärare är att eleverna ska kunna ta del av undervisningen på ett så inkluderande sätt som 
möjligt. Elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna tillägna sig kunskaper precis som alla andra 
fast med alternativa metoder. Specialpedagogerna och speciallärarna satsar mycket på fonologisk 
träning under de tidiga skolåren för att övergå mer och mer till alternativa verktyg allteftersom 
elevens behov för detta blir uppenbart. Det verkar logiskt, men inget hindrar införandet av 
alternativa verktyg tidigt om eleven visar motivation för detta menar flera av dem.  

Vi kan inte tala om likvärdiga möjligheter till individanpassning för elever med dyslexi på de 
undersökta skolorna och utbudet av alternativa verktyg som skolorna kan erbjuda varierar. 
Kunskaperna och förståelsen för vad det innebär ur elevens perspektiv att ha läs- och 
skrivsvårigheter varierar och så även insikten om vilka möjligheter som finns för kompensation. I 
Lpo 94 står det att undervisningen ska anpassas till elevens förutsättningar och behov. Fyra av de 
intervjuade hade en ständig dialog med återkommande uppföljning tillsammans med eleverna 
angående deras träning och kompensation. Specialpedagogerna och speciallärarna gav i 
intervjusvaren intryck av att den anpassade träningen och valet av kompensatoriska hjälpmedel 
gjordes utifrån elevens behov, mognad och motivation. De hade kontinuerliga avstämningsmöten 
med föräldrar, klasslärare och elevvårdsteam. Vi kan inte dra några generella slutsatser från denna 
studie, men vi kan ana att ”en skola för alla” med en likvärdig utbildning för barn i Sverige som har 
extra svårt med att lära sig läsa och skriva, inte stämmer överens med verkligheten. 

Våra reflektioner utifrån intervjuerna kan sammanfattas i en insikt om att de finns rika kunskaper i 
att kombinera metoder och att anpassa dessa till eleven. Datorn är inte bästa sättet för alla, men kan 
fungera som ett bra komplement i undervisningen. Barn som börjar skolan har olika förutsättningar 
att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Bakgrunderna skiljer sig åt från barn till barn, från klass 



33 

till klass, från skola till skola. Det har inte varit primärt i vårt uppsatsarbete att se på de många 
orsaker som kan ge upphov till läs- och skrivsvårigheter. Men vi anser att det är varje skola och 
lärares utmaning att hitta bästa sättet för varje elev – speciellt gäller det specialläraren i samarbete 
med sina elever där det finns större möjligheter till individualisering. 

6.2 Ser eleven sina egna framsteg? 
De första sex åren i skolan anses ofta som svåra för barn med dyslexi (Ingesson, 2007). Flera har 
berättat att de har upplevt att de haft dåliga kamratrelationer och låg självkänsla där frustration och 
förvirring har varit vanligt. De har vid någon tidpunkt haft känslan av att de inte duger (ibid). 
Damsby (2008) har i sin studie kommit fram till att det verkar som att elevernas självkänsla dock 
ökar när de använder sig av alternativa hjälpmedel som underlättar för dem i skolan. Ett begrepp 
som Groth (2007) använder i sin avhandling är uttrycket self-efficacy. Det handlar om en persons 
egen syn på sin kapacitet eller effektivitet när det gäller att utföra uppgifter. Övergripande handlar 
det om ”personens förmåga att ha inflytande över sitt liv” (Groth, 2007, s 56). För svagt presterande 
elever har klasskamraterna en stor inverkan när det gäller elevens self-efficacy, större än lärarens 
inverkan (Groth, 2007). Det är också så att de elever som väljer att i för stor utsträckning fästa sig 
vid de negativa aspekterna av sina resultat tenderar att på sikt undervärdera sin kompetens enligt 
Skaalvik (Groth, 2007). Om detta stämmer är det extra viktigt att ständigt bygga på framgång och 
utveckling med barnets känsla av att lyckas som en viktig utgångspunkt. Groth betonar också vikten 
av att i arbetet med att bygga upp elevens självförtroende handlar det inte i första hand om att 
bygga upp elevernas föreställning om sig själva, utan snarare om att sluta jämföra sig med andra 
(Groth, 2007). Ökad självkänsla leder i sin tur till att de blir mer självständiga, vågar ta fler initiativ 
och ett större ansvar för skolarbetet. De får då en rättvis chans att visa sina verkliga kunskaper 
(Damsby, 2008). Som framtida specialpedagoger/speciallärare kommer vi att möta elever som har 
tappat tron på sig själva och som är omotiverade för sitt skolarbete. Det gäller att med positivt 
bemötande vända dem i tid kanske genom att kunna erbjuda alternativa arbetssätt. Detta har vi 
kommit fram till efter intervjuerna med specialpedagogerna och speciallärarna som använt sig av 
pedagogiska datorprogram samt alternativa verktyg under en längre period. Enligt dem ser eleven 
sin utveckling tydligt i många av programmen. De alternativa verktygen har förenklat skolarbetet 
på många plan och goda effekter har uppnåtts för de elever som har varit ambitiösa och övervunnit 
tekniskt strul som det ibland har medfört. Tillgång till kompetent och närvarande It-support verkar 
vara viktigt i sammanhanget. Vi upplever att en styrka som de datorbaserade träningsprogrammen 
och de tillhörande testprogrammen har är att de fokuserar på antalet rätt eleven får och inte på 
antalet fel. Programmen lyfter elevens framsteg vilket vi anser skiljer sig från många andra 
traditionella tester.   

6.3 Blir eleverna mer motiverade? 
”Datorer motiverar elever att arbeta mer med sina svårigheter, och att försöka sig på svårare och 

längre texter. Möjligheter till talpresentation är viktig. Om datorstöd används för barn med stora 

problem, eller tidigt i läsinlärningen, krävs ett aktiv lärarstöd. Om datorprogram används så att 

eleven arbetar självtändigt i detta stadium finns en risk att resultaten blir sämre än med 

konventionell pedagogik. De allra bästa resultaten av datorstöd får man för barn som hunnit en 
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bit på väg i sin läsutveckling, men som tenderar att stanna av utan extra stöd” (Myrberg 1997 s 

389). 

Specialpedagogerna och speciallärarna i vår undersökning anser att det är viktigt med mycket och 
varierad träning, främst för elever i de tidiga skolåren. Detta bör ske stegvis och med direkt 
feedback. Detta kan flera pedagogiska programvaror erbjuda som mer eller mindre har en pedagog 
inbyggd i programmet, vilket kan vara till stor hjälp framför allt för oerfarna lärare. Lundberg 
(2008) anser att många lärare driver in barnen på ord som de inte har möjlighet att klara av. Att 
provocera barnens inlärning kan till och med skapa en utveckling mot dyslexi säger han. Att lärare 
har kunskap om vilka ljud och vilka ord som bör läras in i vilken ordning och på vilket sätt har fallit 
bort från lärarutbildningarna (Lundberg, 2008). Väl beprövade pedagogiska program som först 
testar och sedan individanpassar träningen kan vara till hjälp. Dessa program kan inkluderas i 
ordinarie klassrumsarbete på ett tidigt stadium. 

När läsmängden blir större ökar elevens behov av att hitta kompenserande hjälpmedel för att kunna 
följa med i den ordinarie undervisningen och hålla jämna steg med sina klasskamrater. Samtliga 
intervjuade specialpedagoger och speciallärare bekräftar även detta, men de ser också fördelar med 
att införa vissa alternativa verktyg tidigt. Svensson m fl (2002) visade att även yngre elever lär sig 
behärska alternativa metoder om de införs stegvis och elevens behov är noggrant utredda. Vidare 
menar han att redan under lågstadieåldern går det att finna vägar runt barnets avkodningsproblem 
genom att hitta lämpliga metoder med teknisk kompensation. Flera studier (Damsby, 2008, 
Jacobson & Svensson, 2006) visar på att lärarkompetens inom området är av vikt, men även 
positiva attityder och samverkan krävs. De skolor vi har besökt har överlag god samverkan inom 
den egna verksamheten och vill satsa på elever i läs- och skrivsvårigheter. De flesta verksamheterna 
genomsyras av en vilja och nyfikenhet. Den specialpedagog som anser sig ha bristfälliga kunskaper 
om datorbaserade programvaror uttrycker en insikt om att det hämmar möjligheterna för utveckling 
inom området och utvecklingen på skolan. I grundskolans läroplan står det att det är rektors ansvar 
att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex genom bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel” ( Lpo 94, 1998, s 17).   

Att lära sig läsa handlar om att automatisera avkodningen av ord. Det handlar om att få möta 
fonologiska kontraster gång på gång. Det kräver meningsfull träning och tålamod. 85% av barnen 
lär sig det oberoende av vilken metodik som används (Lundberg, 2008). Den resterande gruppen är 
i stort behov av systematisk och genomtänkt undervisning för att inte halka efter från start. Länge 
har perspektivet, att träna mer på det man inte kan, dominerat inom svensk skoltradition. Många av 
dagens barn är i behov av bekräftelse, stimulans och variation. Vi behöver reflektera över 
perspektiven tränande och kompenserande. På vilket sätt och hur länge ska eleven träna mer på det 
den inte kan för att det fortfarande ska vara utvecklande för eleven? Hur kan träningen varieras så 
att barnen behåller motivation och självkänsla under träningen? När är det dags att sätta in 
kompensation? Vilken kompensation är barnet i behov av och på vilket sätt ska detta ske? Enligt 
Föhrer och Magnusson (2003) bör specialundervisning både inriktas på färdighetsträning men  
kanske framför allt på att utveckla kompenserande inlärningsstrategier. Flera studier visar på att 
användandet av kompensatoriska datorprogram och övriga alternativa verktyg underlättar 
kunskapsinhämtningen för dessa elever (Damsby, 2008 & 2007).  Att motivationen och 
självkänslan ökar hos eleverna har flera tidigare studier visat (Jacobson & Svensson, 2006).  Det 
framgick även i denna undersökning.  
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Tillgång till datorer och kunskaper om både läs- och skrivsvårigheter och datorbaserat arbete 
varierar. Specialpedagogerna och speciallärarna i vår undersökning tog eget ansvar för sin 
kompetensutveckling och kände sig manade att ständigt tillägna sig nya kunskaper. 

6.4 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer då möjligheter ges till att ställa 
följdfrågor under intervjuernas gång. Vi ville ta reda på några specialpedagogers och speciallärares 
uppfattningar och då är kvalitativa intervjuer ett bra val av metod för att ta del av individers 
upplevelser och erfarenheter (Trost, 2005). Det anser vi var en bra metod i denna studie då 
intervjuerna fick karaktären av ett samtal med omfattande svar. I intervjuerna fick vi otydligheter 
utförligare beskrivna och resultatet blev därför lättare att tolka. Under intervjusituationen upplevde 
vi att det rådde en avslappnad stämning. Vi ser ingen skillnad i trovärdighet mellan de informanter 
som redan innan intervjutillfällena var kända för oss och de två som inte fanns inom vårt tidigare 
kontaktnät. Vi upplevde svaren som sanna och trovärdiga då både negativa och positiva aspekter 
togs upp. I och med detta anser vi att tillförlitligheten ökade. Inspelningarna och transkriptionerna 
av intervjuerna var ett stöd i resultatarbetet. Det var tryggt att vi båda deltog i samtliga intervjuer 
eftersom intervjusituationen var ny för oss båda. I sammanställningen av intervjusvaren var det 
också lättare att förstå och komma ihåg informanternas svar när dessa var kopplade till en verklig 
person. Det svåra under intervjuerna var att samtidigt hålla sig neutral men ändå intresserad, då det 
är viktigt att förhålla sig objektiv i vetenskapliga undersökningar. En svaghet i undersökningen var 
att antalet informanter var få. Vi hade önskat ett större och ett mer heterogent urval av informanter 
för att få mer variation i resultatdelen. Det var svårt att tillgodose detta inom stipulerad tid. I 
slutskedet insåg vi att det skulle ha berikat undersökningen att även inkludera klasslärare och 
elever.  

Vår undersökning hade tre stora huvudfrågor med tyngdpunkt på specialpedagoger/speciallärares 
uppfattningar om datorbaserade träningsprogram och alternativa verktyg. Vi hade från början tänkt 
oss att informanterna skulle ha svarat med utgångspunkt utifrån enskilda elevärenden. Därigenom 
skulle vi ha kunnat uttolka vilket perspektiv specialpedagogerna/speciallärarna hade som grund för 
sina åtgärder. Men intervjufrågorna var inte tillräckligt precist formulerade för att informanterna 
skulle kunna svara så att vi skulle kunna dra slutsatser utifrån detta. Vi hade kunnat förtydliga vissa 
intervjufrågor för att bättre kunna tolka vilka perspektiv som rådde. 

6.5 Reflektioner kring elever i svårigheter 
Under denna studies genomförande har vi reflekterat över de perspektiv på svårigheter som finns att 
ha i beaktande. Att ha en utgångspunkt i det demokratiska perspektivet som säger att ”alla har rätt 
till en likvärdig utbildning” (Skollagen 1 kap, 2 §) kan tyckas självklart, men innebär också viktiga 
prioriteringar och val. Att alla ska kunna läsa är en rättvisefråga och är nödvändigt för att kunna 
delta i dagens demokratiska processer (Block, Gambrell & Presley, 2002, Myrberg, 2007a). Om 
eleven bemöts och behandlas som en person med svårigheter kan det skapa en osäker och sårbar 
självbild, bilden av att vara annorlunda (Nielsen, 2005). Tilltron till den egna förmågan försvagas 
sakta men säkert. Oron för att inte kunna, gör att vissa uppgifter blir oöverkomliga (Nielsen, 2005). 
Hur motverkar vi detta? ”Om barnet lär sig att ha en grundläggande tilltro till den egna förmågan 
orkar det också tampas med de svårigheter det behöver klara av” (Nielsen, 2005, s 81). Negativ 
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ängslan tömmer oss på vital styrka och många av de svårigheter barn möter i skolan har snarare 
negativ än positiv värdeladdning. Hur stärker vi varje individ i det lilla och i det stora?  

6.6 Avslutande reflektion 
Har vi i vår undersökning funnit att det är ett perspektiv som dominerar, eller visar det på en 
kombination av perspektiv? Finns det endast ett svar på detta? Kan svaret på en sådan stor fråga 
vara svart eller vit? Den litteratur vi har läst vittnar om att ett kategoriskt perspektiv poängteras då 
flera forskare betonar noggrann och bred diagnostisering, för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt 
utifrån varje elevs problematik. Utifrån intervjuerna kan vi dock utläsa att dessa specialpedagoger 
och speciallärare utgår från elevens behov och initierar inte alltid diagnostisering i första hand, även 
om resultaten från dessa ses som ett stöd i att finna rätt åtgärder för eleven. I vår studie och i ny 
forskning kan vi utläsa att flera perspektiv kombineras. Vi anser att de undersökta skolornas 
verksamheter visar på att det relationella perspektivet dominerar med en viss förankring i 
dilemmaperspektivet. Specialpedagogerna och speciallärarna ser till elevens behov samtidigt som 
åtgärderna måste anpassas till helheten i organisationen. Forskning och verksamhet integreras. På 
en av skolorna kan vi dock uttolka att ett kategoriskt perspektiv fortfarande råder med en önskan 
om förändring. Vi kan inte dra några generella slutsatser om vilka perspektiv som framträder på alla 
skolor utifrån denna studie. En slutsats vi dock kan dra är att det inte finns ett entydigt svar. Vi kan 
ana att det ständigt sker dialog, förändring och utveckling där allting inte är lätt att förena. 
Observation av elevens klassrumsundervisning, dialog med eleven och klasslärares åsikter anses 
som viktiga ingredienser i anpassningen av elevens stöd. Det finns inga krav på diagnos för att få 
tillgång till alternativa verktyg. För att en elev ska få tillgång till kompenserande hjälpmedel anser 
specialpedagogerna och speciallärarna att det ligger under deras ansvar att anpassa och förmedla 
kunskaperna kring alternativa verktyg. Alternativa verktyg bidrar till elevens inkludering på lång 
sikt, men i ett initialt inträningsskede sker arbetet individuellt med mycket stöd från 
specialpedagogen/specialläraren. Utifrån elevens mognad och motivation ökar också förutsättningar 
för självständighet och ansvar i arbetet med de alternativa verktygen. Möjligheterna för inkludering 
för elever i läs- och skrivsvårigheter är inte så utbrett som det skulle kunna vara om fler hade 
kunskaper, och om resurser prioriterades för ändamålet. Samarbete mellan klasslärare och 
specialpedagog/speciallärare kan säkert förbättras med fler öppna dörrar inom skolan och ett 
gemensamt ansvar för hela elevens situation. Det är viktigt att betona att datorn inte ersätter det 
mänskliga stöd eleven är i behov av. Med datorns hjälp finns bra möjligheter till varierad och 
motiverande träning av färdigheter. På lång sikt finner vi förutsättningar för elevaktiva och 
självständiga arbetssätt även för elever i läs- och skrivsvårigheter. Med en accepterande och öppen 
inställning för individers olikheter kan alternativa verktyg ingå som en naturlig del i den ordinarie 
klassrumsundervisningen. 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att vi i denna studie fått en inblick i specialpedagogernas och speciallärarnas syn på datorns 
alternativa möjligheter i undervisningen har ett ökat intresse väckts för att hur klasslärare och elever 
kan använda sig av detta i inkluderande lösningar i ordinarie klassrumsundervisning. Vilka hinder 
och möjligheter finns för detta? Vad säger lärarna och vad säger eleverna? Hur påverkas elevers 
självkänsla? Vilka organisationsförändringar krävs för att detta ska kunna realiseras? Hur skulle 
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detta kunna utformas under de tidiga skolåren? Vi hade svårt att få tag på specialpedagoger och 
speciallärare som använde datorn på skolor med många barn med annat modersmål. Det skulle vara 
intressant att fortsätta detta sökande. Vi skulle vilja jämföra skillnader och likheter mellan 
invandrartäta skolor och icke invandrartäta skolor och hur datorn kan användas som komplement i 
undervisningen.
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Bilagor 
Bilaga 1 

 Hej  

  
Vi studerar på det Förberedande programmet för specialpedagogisk utbildning vid 
Stockholms universitet. Vi ska under denna termin skriva vår uppsats på grundnivå utifrån 
ett specialpedagogiskt perspektiv. Den kommer att handla om hur specialpedagoger och 
speciallärare individanpassar datorbaserade träningsprogram och alternativa verktyg 
(kompenserande hjälpmedel) för elever i läs- och skrivsvårigheter. Med alternativa verktyg 
(kompensatoriska hjälpmedel) menar vi de olika datorbaserade programvaror som 
finns som kompensation för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
  
Vi vill ta reda på om du kan se elevernas ökade motivation för skolan och skolarbetet 
genom att de får använda sig av datorer i undervisningen och om de har större chans att nå 
sina individuella mål trots läs- och skrivsvårigheterna. Undersökningen innefattas av elever 
i år 1-6. 
  
Intervjuerna är semistrukturerade och utforskande och genomförs som ett samtal omkring 
dina erfarenheter, val och reflektioner. Intervjuerna kommer att spelas in på band och vi 
beräknar att det kommer att ta ca 60 minuter i anspråk. Materialet kommer att 
transkriberas, bearbetas konfidentiellt och endast nyttjas i forskningssyftet. Det är frivilligt 
att delta och man kan avbryta sitt deltagande när man vill. 
  
Tack för hjälpen! 

Mvh  

Anne-Marie Cederberg och Åsa Thorling 

Om du har några frågor eller funderingar så hör av dig per e-post eller telefon. 

Mail: asa.thorling@telia.com och anne-marie.cederberg@telia.com

 
 

https://mail.sigtuna.se/owa/redir.aspx?C=c7ffffd37db9497ebab032df2dc5a960&URL=mailto%3aasa.thorling%40telia.com
https://mail.sigtuna.se/owa/redir.aspx?C=c7ffffd37db9497ebab032df2dc5a960&URL=mailto%3aanne-marie.cederberg%40telia.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1 a. Hur hittar du/skolan de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter? 

1 b. Hur ofta gör du/ni detta? 

2 a. Vilka datorbaserade träningsprogram finns på skolan och vilka av dem använder du dig av 
för dina elever? (t. ex. Lexia, Provia m. fl) 

2 b. När och hur/i vilka sammanhang använder du dessa program? 

2 c. Från vilken ålder tycker du att man kan introducera datorbaserade träningsprogram? 

3 a. Vilka datorbaserade alternativa verktyg (kompenserande hjälpmedel) finns på skolan och 
vilka av dem använder du dig av för dina elever? 

3 b. När och hur/i vilka sammanhang använder du dessa program? 

3 c. Från vilken ålder tycker du att man kan introducera alternativa verktyg (kompenserande 
program)? 

3 d. Vad krävs för att en elev ska få till gång till alternativa verktyg? 

4. Vem analyserar programmen? Vem köper in programvaror? Hur utvärderar ni programmen? 

5. Hur tänker du när du väljer ut elevens datorbaserade träningsprogram och alternativa verktyg 
(kompenserande hjälpmedel) och hur går du till väga rent praktiskt? Hur går själva 
inträningen till och hur lång tid tar det? 

6. Hur ofta och på vilket sätt kartlägger du dina elevers utveckling? Vilka metoder använder du 
för att dokumentera elevens utveckling? 

7 a. Vilka fördelar och nackdelar kan du se utifrån den enskilda elevens behov utifrån de olika 
programmen? 

7 b. Vilken effekt anser du att träningen har haft? 

7 c. Vilken effekt anser du att kompensationen har lett till? 

8. Känner du att du har tillräckligt med kompetens inom både området dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter samt kunskap om de datorbaserade program och hjälpmedel som finns att 
tillgå? 

9 a. Vilka positiva uppfattningar har du kring de olika träningsprogram som du använder? 

9 b. Vilka negativa uppfattningar har du kring de olika träningsprogram som du använder? 
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10 a. Vilka positiva uppfattningar har du kring de olika datorbaserade alternativa verktyg som du 
använder? 

10 b. Vilka negativa uppfattningar har du kring de olika datorbaserade alternativa verktyg som du 
använder? 

11. Om du skulle resonera kring perspektiven tränande eller kompenserande. Hur tänker du då? 
Påverkar det dina val du gör för dina elever? 

12. Vilka är attityderna och hur fungerar samverkan mellan specialpedagoger/speciallärare, 
lärare och rektorer på skolan kring datorbaserad träning och alternativa verktyg för elever i 
läs- och skrivsvårigheter? 
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Bilaga 3 

Alternativa verktyg som benämns i uppsatsen 

Läshjälpmedel 

Talsyntes (WordReadPlus, ViTal, WordReadPlusPro)  Det finns ett antal sådana, som gör det 
möjligt att låta en syntetisk röst läsa upp texten. Många elever har stort stöd av den ljudåterkoppling 
de på så sätt kan få, både vid läsning och skrivning. Talsynteserna blir ständigt bättre och 
ljudkvaliteten närmar sig alltmer digitaliserat tal.  

Läsare för inlästa läromedel och skönlitteratur (Daisyskivor) i datorn (EasyReader, VictorReader, 
Lexiläser, Amis för Vista, TPB-reader http://www.daisy.org/tpbreader finns att ladda ner gratis på 
nätet). LexiLäser är ett datorprogram för att läsa olika material- Daisyböcker, Microsoft Word, 
textdokument och Internetfiler. Programmet kan även läsa från klippbordet i datorn. LexiLäser är 
en multimedia-mjukvaruspelare, som erbjuder synkroniserad text, tal och bild. Talsyntes ingår och 
den har både svensk och engelsk röst. 

DAISY-spelare (VictorReader, TelexScholar,) TelexScholar Daisyspelare är en liten spelare för 
inlästa läromedel och skönlitteratur. Många olika funktioner gör det enkelt att navigera i texten, 
lägga in bokmärken, anpassa läshastigheten mm. Inlästa läromedel i DAISY-format kan köpas från 
Inläsningstjänst. Om de inte har läst in ett läromedel vänder man sig till Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten så läser de in. Alla skönlitterära böcker finns att låna från Tal- och 
punktskriftsbiblioteket. 

Skanner, skannas sidor ur böcker till datorn för uppläsning av talsyntes eller för redigering_ 
Skanner + OCR-program – Det är möjligt att skanna in en text och med hjälp av ett så kallat OCR-
program återomvandla den till text. På så sätt kan man få brev och andra enklare texter upplästa 
med talsyntesen. 

WordPoint Quicktionary är ett program för översättning direkt på Pc. Läs översättningen och hör 
ordet som översätts korrekt uttalat (engelska) med en manlig alternativ kvinnlig röst. 

Ingen av våra informanter använder sig just nu av Handskanner, C-Pen 20_ Skannerpennor – en 
liten skanner som man kan dra över ett ord, en mening eller ett stycke ur en bok. Urklippet sparas i 
pennan tills man överför det till datorn, där man kan införa det i sin almanacka, 
ordbehandlingsprogram eller andra program. Svensk talpenna har två viktiga funktioner; inbyggd 
ordbok på svenska som ger förklaring till ordet samt inbyggd talsyntes som läser upp ordet. 
Engelskt lexikon och tal kan väljas till. Det är en digital ordbok i fickformat. Ingen i vår 
undersökning använde en sådan, men hade tillgång. 

Med en översättningspenna (Quicktionary) översätter engelska ord till svenska på sekunden och 
man hör hur ordet uttalas.  

Skrivhjälpmedel 

Elevskrivbordet är ett helt koncept som man prenumererar på där kompensatoriska programvaror 
ingår och nås via en terminalserverlösning som finns tillgänglig för eleverna dygnet runt där det 
finns en dator som är ansluten till Internet. Elevskrivbordet fungerar med olika kompensatoriska 
kringutrustningar och kan behålla personliga inställningar. Det är speciellt framtaget för 
gymnasieskolan men anses enligt Ekhöjd (2006) även lämplig för elever från och med årskurs 6. 

Rättstavningsprogram på svenska (Stava Rätt 3, Stava Rex) är utvecklade för personer med dyslexi 
eller andra läs- och skrivsvårigheter. 

Rättstavningsprogram på engelska (SpellRight) är till för svenska dyslektiker eller personer med 
läs- och skrivsvårigheter. Engelsk ortografi och uttal vållar stora problem för många dyslektiker. 
Sverige är på väg mot att bli ett tvåspråkigt land, och man kan underlätta inlärningen genom att 
höra, skriva och läsa engelska med kompensatoriska program. 

http://www.daisy.org/tpbreader
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Ordprediktion (Saida) föreslår ord som skribenten kanske vill skriva och som är troliga i 
sammanhanget. Med en enda tangenttryckning kan man välja ett ord från förslagslistan. Kan 
hantera felstavning t ex om man skriver ”sjo” kan man få förslaget ”choklad”. Det fungerar på 
samma sätt som T9-funktionen i mobiltelefoner. Det är ofta en inbyggd funktion i talsyntes-
programmen.  

Digitala ordböcker (Gustavas ordböcker) är en svensk ordbok- engelsk ordbok. Skriv in ordet 
felstavat och ändå hamna på det ord man avser. Ex om jag vill slå upp ”skärp” men stavar det 
”schärp” eller ”sjerp” eller något annat felaktigt. Datorn svarar direkt och på skärmen visas ordet 
med rätta stavningen och samtidigt även ordklass, böjning, förklaring, synonym etc. 

Tangentbordsträning och talande tangentbord (ABC på PC, Skolstil, Tangenta, Tio fingrar, 
Kunskapstjärnan) återges ett bokstavsljud för varje bokstav som trycks ned på tangentbordet. I t.ex. 
ordbehandling ”hör du” vilken bokstav du trycker, en suverän förstärkning vid skrivning av text. 

Lexin, lexikon över en mängd språk är ett gratis lexikon som finns på Myndigheten för 
Skolutvecklings webbplats. http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.shtml 
http://www.skolutveckling.se/skolnet/lexikon/ 

Anteckningshjälpmedel 

Ett bärbart tangentbord med minne (AlphaSmart) används som ett skrivhjälpmedel med 2-6-radig 
display. Lagrade texter överförs till en dator för vidare redigering och textbearbetning.  

Interaktiv whiteboard (Activboard, Cleverboard, Smartboard) skapar olika sätt att bevara det som 
skrivs på en whiteboard så att det går att spara i datorn eller på papper.  

Listan är inte komplett, men den visar på integrationsmöjligheter. Se vidare information på 
Skoldatatekens hemsidor och information hos Dyslexiförbundet, hos Specialpedagogiska 
skolmyndigheten samt hos SKED (Skånes kunskapscentrum för elever med dyslexi). 

Träningsprogram som benämns i uppsatsen 

De flesta texter nedan är försäljarnas egna formuleringar och används i marknadsföringssyfte. 
 
Lexia och tillhörande Provia: (Författare/producent: Olle Gunnilstam, Martti Mårtens, Stiftelsen 
Stora Sköndal) 
Syfte: Lexia är ett träningsprogram för personer med dyslexi, afasi, läs- och skrivsvårigheter, 
grammatiska svårigheter och språkförståelsesvårigheter. Det kan även användas i undervisningen i 
svenska för invandrare. I programmet kombineras bilder, ljud och text på en mängd olika sätt. 
Programmet innehåller ett stort antal övningstyper, färdiga övningar, bilder och ljudinspelningar. 
Det finns mycket stora möjligheter att ändra och anpassa i programmet. Tanken är att Lexia ska 
skräddarsys för varje användare och att man ska kunna göra anpassade övningar som eleverna t.ex. 
ska kunna arbeta med i sin egen dator hemma. Lexia är tänkt för åldrarna 5-6 år och uppåt.  
Programbeskrivning: Lexia är ett mycket innehållsrikt program för språkträning. Det innehåller 87 
olika delövningar inom 11 olika områden och tränar många olika aspekter av det svenska språket. 
Lexia har funnits sedan 1992 och har vidareutvecklats och kommit i flera nya versioner sedan dess. 
Övningarna i Lexia är indelade efter följande rubriker: Insikt, Ljud, Oord, Ord, Begrepp, Mening, 
Text, Rymd, Klocka, Räkning och Övrigt. För varje rubrik finns det mellan tre och tio olika 
delövningar. För varje övning kan man välja vilka ordlistor, ljud och bilder som ska användas. Man 
kan också välja svårighetsgrad på övningen, om frågan ska presenteras med ljud eller text, om man 
ska få göra fel m.m. Lexia innehåller färdiga övningar till alla 87 uppgiftstyperna. 
 
Fyra sagor:� (LYSTRA specialpedagogik AB, inger.tibell@lystring.se) 
Utgår ifrån fyra klassiska sagor Askungen, Rödluvan… 
Fyra sagor är tänkt för elever som går i årskurs 2 – 4. Materialet kan användas enskilt eller i en liten 
grupp och gärna i samarbete med föräldrar. Läromedlet vänder sig till elever, som trots att de har 
knäckt läskoden, inte får något ”flyt” i sin läsning. Det går helt enkelt åt för mycket energi till 
själva avkodningen för att de ska kunna ta till sig texten och få känslan och glädjen, som 

http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.shtml
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upplevelseläsningen ger. Tanken med det här materialet är just att försöka väcka läslust, nyfikenhet 
och att stärka elevens självförtroende vid läsningen. Fyra sagor kan med fördel användas av 
föräldrar som vill hjälpa sitt barn i dess läsutveckling. 
 
Shejken: (www.bonnierutbildning.se) 
Utgår ifrån Min vän Shejken av Ulf Stark 
Shejken vänder sig till elever, åk 4 – 6, som trots att de knäckt läskoden tycker att det är svårt att ta 
till sig en text och är osäkra på stavning. �Vi rekommenderar att man på skolan bjuder in elever till 
en studiecirkel, ca 60-90 minuter/vecka. 8 - 10 elever ger dynamik i gruppen. Under trivsamma 
former får eleverna på detta sätt möjlighet att förbättra sin läs- och 
stavningsförmåga.�Färdighetsträning sker på datorn.�För att få optimal utdelning av läromedlet 
betonar vi vikten av kontinuitet och samarbete med hemmet.� det är ett heltäckande underlag för 
17 veckor framåt. �Enda förberedelsen är att, inför varje lektion, kopiera 3 A4-sidor. Shejken kan 
med fördel användas av en förälder som vill hjälpa sitt barn i läs- och skrivutvecklingen. 
 
Lystring: (LYSTRA specialpedagogik AB, inger.tibell@lystring.se) 
Utgår ifrån Tsatsiki och morsan av Moni Brännström 
Lystring har fokus på språklig ljudmedvetenhet. Som det hörs på namnet är det i detta läromedel 
lyssnandet som är det centrala. Vi vänder oss till elever i årskurs 2 – 6, som har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, normal hörsel men auditiva svårigheter eller måttlig hörselnedsättning. 
�Läromedlet är konstruerat så att det passar alldeles utmärkt för elever med Cochleaimplantan /CI . 
Elever med annat modersmål än svenska har också nytta och glädje av Lystring.�Vi kommunicerar 
med våra sinnen främst auditivt och visuellt. Förutom att lyssna och läsa har vi i detta läromedel 
tagit till vara på ytterligare två komponenter i kommunikationen, att se på munrörelserna och känna 
igen språkets rytm. Lystring kan användas i skolan, i samarbete med hemmet eller enbart av 
föräldrar som vill hjälpa sitt barn. Ett axplock av de tio olika övningarna som finns i programmet; 
Vokalerna, Diskrimination, Ljudanalys, Lyssningsövningar. 
Rubriker för resterande övningar är Ljud i vardagen, Associationer, Rimma, Bildillustrationer, 
Sammansatta ord och Språkrytm. 
 
Rotfrukt: (www.ordfabriken.se)  
Morfologisk övning på CD. Programmet riktar sig främst till elever på mellanstadiet men passar 
också lite äldre elever. Det omfattar mer än 1600 övningsuppgifter fördelade på nio strukturerade 
övningar förutom Bluff eller äkta? Har karaktären av ett spel.  
 
Läs-Skriv och Hitta ord: MG-programmen (MG Läs- och Skrivkonsult AB) 
Träningsprogram för elever med svenska som modersmål. Programmen innehåller fyra  
datorprogram; Läs - Skriv, Vilket ord, Hitta ord och Läsning ord. De två första tränar både läsning 
och stavning medan de två sistnämnda endast tränar läsning. I programmen Läs –Skriv 
och Hitta ord används flash-card metoden – ord och orddelar blinkar fram på skärmen. MG – 
programmen är datoriserade drillprogram i ordläsning och stavning där eleven arbetar med 
individanpassade övningar. Talstöd kan kopplas till övningarna. Lärare och elev kan skriva in egna 
övningsord och göra egna ordsegmenteringar. Det går att ställa in valbar tidsexponering och eleven 
får poäng på övningarna.  
 
Från ord till ord: (www.frolundadata.se) 
Talande korsordsprogram för Windows. Programmet innehåller korsord både på svenska och 
engelska i olika svårighetsgrader. Att lösa korsord är ett bra sätt att träna stavning och 
ordkunskap.� 
 
Multigram: (www.frolundadata.se) 
Passar från årskurs 1-6. Innehåller uppgifter inom rättstavning, språklära, ordkunskap, NO, SO, 
engelsk grammatik, engelska läsövningar samt engelsk ordkunskap.

http://www.bonnierutbildning.se/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.frolundadata.se/
http://www.frolundadata.se/


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	Anne-Marie Cederberg och Åsa Thorling
	Sammanfattning
	Nyckelord
	 Förord
	 
	 1 Inledning
	Utgångspunkten är alltid att varje elev har resurser som 
	ska utvecklas snarare än brister som ska åtgärdas.  
	1.1 Val av ämne

	2 Bakgrund
	2.1 Styrdokumenten
	2.2 Begrepp
	2.2.1 Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
	2.2.2 Pedagogiska program och alternativa verktyg
	2.2.3 Inkludering

	2.3 Språk-, läs- och skrivutveckling
	2.3.1 Fonologisk medvetenhet
	2.3.2 Phonics och Whole language 
	2.3.3 Den första läsinlärningen
	2.3.4 Ett diagnostiskt förhållningssätt
	2.3.5 Negativa följder

	2.4 Tidigare forskning
	2.4.1 Forskning om läs- och skrivsvårigheter
	2.4.2 Forskning om datorbaserade pedagogiska träningsprogram
	2.4.3 Forskning om datorbaserade alternativa verktyg

	2.5 Teoretiska utgångspunkter för vår studie

	 3 Syfte och frågeställningar
	3.1 Syfte
	3.2 Frågeställningar

	 4 Metod
	4.1 Val av metod
	4.2 Urval av informanter
	4.3 Genomförande
	4.4 Etiska aspekter
	4.5 Tillförlitlighet

	 5 Resultat
	5.1 Val av stöd
	5.1.1 Vanliga program
	5.1.2 Vad krävs för att få tillgång till programmen? 
	5.1.3 Kartläggning av elever
	5.1.4 Utvärdering

	5.2 Hur går anpassningen till?
	5.2.1 Introduktionen av datorprogram
	5.2.2 Vad styr valet av program?
	5.2.3 Det fortsatta arbetet
	5.2.4 Lämplig tidpunkt för introduktion

	5.3 Resonemang om kompensation och träning
	5.4 Specialpedagogernas och speciallärarnas kunskaper
	5.4.1 Kunskaper om läs- och skrivsvårigheter
	5.4.2 Kunskaper om datorbaserade alternativa verktyg

	5.5 Möjligheter och hinder med datorn som hjälpmedel 
	5.5.1 Motivation och effekter

	5.6 Ansvarsfördelning, samverkan och attityder kring kompensation

	 6 Sammanfattning och diskussion
	6.1 Elevanpassning
	6.2 Ser eleven sina egna framsteg?
	6.3 Blir eleverna mer motiverade?
	6.4 Metoddiskussion
	6.5 Reflektioner kring elever i svårigheter
	6.6 Avslutande reflektion
	6.7 Förslag till fortsatt forskning
	Referenser


