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Förord

Mitt intresse för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi började i och med att jag
skrev en C-uppsats i ämnet vid pedagogiska institutionen i Uppsala. Däref-
ter blev det både D-uppsats och olika utvärderingsarbeten kring läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi för Skolverkets räkning. Mina studier i ämnet har
speciellt varit inriktade på elevers möjligheter att kompensera läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi. Under projektet  Läromedelskassetter för dyslektiker,
vilket var initierat av Utbildningsdepartementet och givits som uppdrag till
Skolverket 1994, väcktes tankar kring vad nya former av hjälpmedel kan
öppna för vägar för elever med svårigheter i läsning och skrivning. Frågor
kring vad datorer med olika programvaror kan göra för elever med dessa
svårigheter var särskilt intressanta med tanke på den snabba datoriseringen
på allt fler skolor i landet. Med denna bakgrund och med mitt intresse för
vad människor säger att de tänker och hur de handlar kring datorstöd i sko-
lans verksamhet påbörjade jag studien. Datorstödd undervisning för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, vilken ligger till grund för min licen-
tiatuppsats. Studien har finansierats av Skolverket.

I mitt arbete med licentiatuppsatsen har jag fått mycket stöd och upp-
muntran från många människor i min omgivning. Jag vill särskilt uppmärk-
samma några personer som varit viktiga för mig. Först vill jag rikta ett
varmt tack till min handledare, professor Staffan Selander, som under en
lång tid följt mig i mitt arbete inom läs- och skrivområdet, och som alltid
har ställt upp genom att lyssna, diskutera, ge goda råd och uppmuntran i det
många gånger svåra och mödosamma arbetet.

Jag vill även tacka Erik Röjestål och Sten Pettersson – Skolverket. Tack
också till alla i FOKUS-gruppen, i synnerhet till Tore West som var min
opponent vid ett lässeminarium, Luis Ajagán-Lester som bidragit till många
värdefulla lästips och Lena Geijer som bistått med många goda råd och
varit mitt »bollplank«. Jag vill också tacka Sextant-gruppen – Moira von
Wright, Monica Söderberg-Forslund, Birgitta Fagrell och Lena Geijer för
värdefulla och konstruktiva synpunkter på manus. Tack också till Johan
Liljestrand – Högskolan i Örebro, Karin Ohlis – ReLS för synpunkter på de
teoretiska delarna, mamma Lena Svärdemo för korrekturläsning samt min
make Johan för allt stöd under arbetets gång. Slutligen vill jag rikta ett stort
tack till mina urvalsskolor, särskilt till alla lärare och elever som så gene-
röst ställt upp i min studie.

Stockholm i december 1998
Eva Svärdemo Åberg
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Abstract

The aim of the study has been to investigate and analyse how teaching are
formed when computer-aided-facilities are used as a complement to other
teaching materials for students with reading and writing disabilities. The
study highlights specific learning settings, both in the compulsory school
and in the upper secondary school. In the study the computer-aided-facili-
ties are restricted to include – word processing programs, Internet, train-
ing-programs, textbooks on CD-ROM, speech-recognition-programs and
text-to-speech-programs. A related purpose of the study is to illuminate
teachers and student’s opinions concerning the organisation of the school-
work, the new methods used the studentís co-operation with other students
and the learning process.

The theoretical grounding of the study is to be found in a sociocultural
approach. The theories of »ediated action« or the »agent-acting-with-cul-
tural tools« by Wertsch and Vygotskij respectively have been used to inter-
pret and evaluate the results. Spoken and written language as well as com-
puters are thought as cultural tools, used in »mediated action«.

In its methodological approach, the framework of ethnography influenc-
es the study. A case study was carried out in three different schools: two
compulsory schools and one upper secondary school. The empirical data
are collected through the means of field notes, non-participant observations,
informal interviews, video-documentation and stimulated-recall interviews.
The last method was used to focus on specific situations in the computer-
aided-teaching.

The results show that teaching patterns, teachers co-operation, the size
of classes and working groups, working methods, available computers and
appropriate software all influence the way computer-aided-teaching works
out for students with reading and writing disabilities. The findings also in-
dicate that teacher's interest and competence and the studentís experience
of using the computers in the school have an impact on how the computer-
aided-work will turn out for them.

Teacherís and the studentís opinions show variations in how well the
students with reading and writing disabilities can be helped by the compu-
ter-aided-teaching. The result shows that cultural tools are not often easily
and smoothly appropriated by the students, without any help from the teach-
ers. However, the study also shows that computers, as its best, help students
with reading and writing disabilities to compensate their insufficient skills
in reading and writing.
Keywords: Computer-aided teaching, reading and writing disabilities, eth-
nography, mediated action, cultural tools, tools for compensation.
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1 Inledning

Den här studien handlar om hur undervisningen för elever med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig när datorstöd, dvs. ordbehandlingspro-
gram, övningsprogram, Internet, IT-läromedel och kompensatoriska hjälp-
medel i form av taligenkänningsprogram och talsyntes, används som kom-
plement till övriga läromedel i olika undervisningssituationer i grundsko-
lan och gymnasieskolan. Det handlar om att lyfta fram lärares och elevers
uppfattningar om skolarbetets organisering, arbetssätt, samverkan med an-
dra elever och inlärningsmöjligheter i datorstödd undervisning. Det hand-
lar också om att förstå datorn som ett kulturellt verktyg och vad datorstöd
kan ha för betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

I detta kapitel kommer jag att kortfattat redogöra för den aktuella forsk-
ningen om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och beskriva olika funktions-
kompenserande hjälpmedel som finns till förfogande för elever med dessa
problem, samt presentera mitt syfte för studien.

Mitt intresse för dessa frågor har väckts i och med att jag fått ökad kun-
skap om vad läs- och skrivsvårigheter kan komma att innebära för männis-
kor när kraven på god läs- och skrivförmåga ökar i vårt samhälle. Somliga
hävdar att andelen människor med läs- och skrivsvårigheter bara ökar. Det
är dock mer troligt att det är kraven på god läs- och skrivförmåga som ökar
i vårt samhälle och därmed uppmärksammas fler människor som inte når
upp till de uppställda kraven. Människor med funktionshinder som läs- och
skrivsvårigheter upplever att de har ett handikapp först när de möter en
sådan miljö som kräver just de funktioner som de helt eller delvis saknar.
Läs- och skrivförmågan bedöms utifrån de krav som ställs ute i samhället,
och dessa krav skiljer sig åt i olika kulturer och från en tid till en annan. I
vissa kulturer och för olika grupper av människor har skriftspråket en un-
derordnad roll i vardagslivet och för det övriga engagemanget i samhället. I
dessa sociokulturella miljöer finns det andra tillvägagångssätt för att kom-
municera. I samhällen där t.ex. muntlig tradition är starkt utbredd finns san-
nolikt människor som i vår skriftspråkliga kultur skulle betecknas som läs-
och skrivsvaga om de ställdes för våra ofta avancerade skriftspråkliga verk-
samheter. Det samma gäller för en del människor i vårt eget samhälle, dvs.
att läsning och skrivning inte alltid har samma framträdande roll i det dag-
liga livet som de har i t.ex. skolans arbete och därför uppkommer svårighe-
ter för dessa människor när de möter den skriftspråkliga kulturen i skolan.
Det är också troligt att människor som i dag uppfattas som läs- och skriv-
svaga kan dock ha en så pass god läs- och skrivförmåga att den skulle varit
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fullt tillräcklig för trettio eller femtio år sedan. Det innebär att läs- och skriv-
förmågan är något relativt (jmf WHO:s relativa handikappbegrepp). Det är
först när människor ställs inför situationer som de inte klarar av som de får
ett handikapp och det är således i detta möte med miljön som funktionshin-
dret blir ett relativt handikapp.

Läs- och skrivsvårigheter, specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
är begrepp som används för att beteckna att en människa har problem med
att läsa och skriva. Det är viktigt att känna till att läs- och skrivsvårigheter är
ett heterogent och komplext problem med varierande symtombilder och
svårighetsgrader, och där skilda orsaker kan ligga bakom svårigheterna.
Forskare tvistar dock om orsakerna till problemen och om vad man ska
lägga mest tyngd på, arv eller miljö. Detta har ofta skapat förvirring och
även motsättningar mellan grupper med olika synsätt avseende läs- och skriv-
problemens natur. Numera är man inom forskningen tämligen överens om
att orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är kombinationer av arv och mil-
jö. Många forskare särskiljer begreppen läs- och skrivsvårigheter och dys-
lexi, eftersom orsakerna till svårigheterna kan beror på en mängd olika fak-
torer. När det gäller det allmänna begreppet läs- och skrivsvårigheter är de
vanligaste orsakerna till svårigheterna av social, kulturell, pedagogisk och
psykologisk art. Oavsett orsak till svårigheterna föreligger det alltid en grad-
skillnad i hur stora läs- och skrivsvårigheterna är och hur lätt de går att
åtgärda. En vanlig förekommande definition av dyslexi är att det är en stör-
ning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja
textens principer vid kodning av språket.1 Den språkliga funktionsstörning-
en ger sig till känna som svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning2

vid läsning samt bristfällig stavning vid skrivning. På grund av avkodnings-
svårigheterna får individen samtidigt svårigheter med förståelsen av textin-
nehållet. När det gäller orsakerna till dyslexi föreligger det en genetisk-
biologisk förklaringsmodell. Dyslexi kan också karaktäriseras som ett syn-
drom där andra svårigheter kan tillkomma samtidigt med den språkliga funk-
tionsstörningen. Det kan t.ex. vara svårigheter med minnet, perception, in-
formationshantering, uppmärksamhet och koncentration.

Läs- och skrivproblemens komplexa natur innebär att det tilldrar sig stort
intresse inom olika pedagogiska sammanhang. Idag börjar allt fler skolor
utrustas med moderna datorer och tillgången till Internet börjar också bli
allt vanligare. Den ökade datoriseringen ställer också nya och ökade krav
på skolans övriga verksamhet, t.ex. på skolarbetets organisering samt på
lärarnas och elevernas roller i undervisningen. På många skolor komplette-
ras den traditionella katederundervisningen med eller byts ut mot mer under-
sökande elevaktiva arbetssätt, dvs. att lärare går från förmedlingspedago-
gik till aktivitetspedagogik.

Det centrala i aktivitetspedagogiken är att eleven ska söka sin egen kun-
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skap inte bara lära in det som redan finns. Kunskap betraktas inte som nå-
got statiskt som överförs från lärare till elev, utan den byggs upp av eleven
själv i samspel med andra människor. Undervisningen är ofta organiserad
utifrån problem, projekt och/eller teman som griper över ett brett och mång-
sidigt kunskapsstoff. Eleven får därmed genom egen undersökande aktivi-
tet lära sig att utveckla en process- och sammanhangskunskap. Inom aktivi-
tetspedagogiken är ambitionen hos lärarna att fungera som handledare, som
hjälper elever att inhämta och värdera information ur olika källor och hitta
strategier för problemlösningar. Eleverna ska därmed utvecklas till att bli
mer självständiga individer, som tar eget ansvar i sitt kunskapssökande för
att kunna förverkliga olika uppställda mål. Det krävs att eleverna lär sig
hantera och bearbeta information och av detta skaffa sig egen kunskap. Det
sociala samspelet mellan lärare och elev är lika betydelsefullt för eleven
som det självständiga arbetet och det är i detta sociala samspel som eleven
får möjlighet att pröva sina värderingar och sina kunskaper. När det gäller
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan aktivitetspedagogiken dock
medföra, om inte tillräckligt med stöd och kompenserande åtgärder erbjuds,
att eleverna får problem att tillgodogöra sig kunskapsstoff i stora textmäng-
der samt att producera text på samma villkor som normalläsande- och skri-
vande elever.

I skolan förekommer dock andra pedagogiska strategier. Förutom aktivi-
tetspedagogiken är förmedlingspedagogiken starkt utbredd inom flera un-
dervisningssituationer. I den förmedlingspedagogiska traditionen är sko-
lans uppgift att förmedla och reproducera redan befintlig och accepterad
kunskap. Det som förmedlas till eleverna i ett visst ämne bestäms utifrån
vad som anses som baskunskaper inom den vetenskapliga disciplinen. Den
förmedlade kunskapen testas oftast utifrån skriftliga prov och muntliga för-
hör genom att eleverna svarar rätt eller fel på frågor med givna svar. I un-
dervisningen är läraren experten som förmedlar ett i förväg definierat un-
dervisningsinnehåll till eleverna. Elevernas uppgift är att lära in dessa för-
medlade kunskaper och därefter kunna presentera dem så identiskt som lä-
raren tidigare har framställt dem. Ofta präglas undervisningen av mekanisk
drillning, färdighetsträning och/eller reproduktion av kunskapsstoff. I t.ex.
specialundervisningen med elever med läs- och skrivsvårigheter tillmäts
färdighetsträningen stort värde för läs- och skrivinlärningen. Den ökade
datoriseringen driver även på färdighetsträningen ytterligare i specialun-
dervisningen. Elever använder ofta övningsprogram i t.ex. svenska och ma-
tematik och arbetet bygger i allmänhet på upprepning och överinlärning av
träningsstoffet. Dessa pedagogiker kan ur teoretiska resonemang ses som
två motsatta ytterlighetsståndpunkter, vilka är omöjliga att renodla i empi-
riska sammanhang. Det förekommer alltid gradskillnader i användandet av
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olika pedagogiska strategier, och den pedagogiska praktiken är naturligtvis
mer komplex än de här förenklade schablonmässiga beskrivningarna. (Arf-
wedson 1991, SOU 1992:94, Forsberg 1994).

När datorer nu gör ett allt större inträde i den svenska skolan finns det
anledning att fråga sig: Vad kan datorstöd innebära för elever med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi i olika undervisningssituationer där både aktivi-
tetspedagogik och förmedlingspedagogik förekommer? I vilken utsträck-
ning kan läs- och skrivsvårigheter kompenseras med datorstöd och hur kan
dessa hjälpmedel användas i olika undervisningssituationer? Vi behöver
också förstå vilken betydelse datorstöd kan ha för undervisnings- och inlär-
ningsprocessen och hur lämpliga inlärningstillfällen kan skapas för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Läs- och skrivsvårigheter och funktionskompenserande
hjälpmedel

I takt med att dagens samhälle ställer allt högre krav på god läs- och skriv-
förmåga uppmärksammas allt fler människor med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. Men vad är då läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Vilka är
orsakerna och vilka symtombilder uppvisar dessa personer? Många använ-
der dessa begrepp synonymt, och en allmän accepterad definition saknas.
Under den senaste tiden har den biologiska förklaringsmodellen fått ett stort
utrymme i dyslexidebatten. Huruvida de miljöbetingade faktorerna, t.ex.
pedagogiska och sociala faktorer, utgör en primär orsak är dock fortfarande
ett tvisteämne bland forskare. Det har emellertid konstaterats att torftig språk-
miljö kan hämma språkutvecklingen, och för barn som visar tecken på att
utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det synnerligen viktigt att de
får språklig stimulans. Erfarenheter från Bornholmsmodellen3 har visat att
systematiskt uppbyggda språkstimulerande övningar förebygger läs- och
skrivproblem. Jag vill dock påpeka att läs- och skrivförmågan är en kultu-
rell företeelse, där biologiska betingelser finns för att utveckla färdighete-
rna. Läs- och skrivförmågan är inte något av naturen givet på samma sätt
som t.ex. förmågan att gå, tala och förstå ett språk. Läs- och skrivfärdig-
heterna utvecklas helt och hållet i en skriftspråklig kontext genom under-
visning och idog träning. I detta avsnitt kommer jag att kortfattat redogöra
för den nu rådande forskningen om läs- och skrivproblematiken, i synner-
het utifrån biologisk-genetisk, lingvistisk, psykologisk och pedagogisk för-
klaringsmodell, (dvs. att visa vad förklaringsmodellerna lägger mest beto-
ning på när det gäller orsaker till svårigheterna och vilka symtombilder som
uppvisas), samt presentera vilka datorhjälpmedel som kommer att använ-
das kompensatoriskt av eleverna i studien.
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Biologisk-genetisk förklaringsmodell

Inom den neurofysiologiska forskningen har det studerats och påvisats form-
skillnader i hjärnan vid dyslexi. Gerschwind och Galaburda (1984) har upp-
täckt hjärnavvikelser hos människor med dyslexi (om än utifrån ett litet
material): dels i form av anhopningar av nervceller lokaliserade i vänstra
hjärnhalvan, dels av formskillnad i den normala uppbyggnaden av hjärn-
barken.4 Gerschwind och Galaburda anser att det föreligger ett samband
mellan dyslexi och immunologiska och hormonella faktorer. Genom un-
dersökningar i laboratorier har man sett att könshormonet testosteron på-
verkar hjärnans utvecklingshastighet i vänster hemisfär, vilket medför en
kompensatorisk överutveckling i höger hemisfär. Utvecklingsdefekterna an-
ses ha en stor betydelse för språkutvecklingen och uppkomsten av dyslexi.

Redan i början av 1900-talet ansåg forskare att dyslexi måste ha en ärft-
lig orsaksförklaring. De hade uppmärksammat dyslexi hos flera familj- och
släktmedlemmar. Den svenska forskaren Bertil Hallgren (1950) skrev i sin
avhandling om dyslexins ärftlighet. Han gjorde en distinktion mellan speci-
fika och ospecifika läs- och skrivsvårigheter. Han menade att specifika läs-
och skrivsvårigheter är av medfödd och ärftlig karaktär. När det föreligger
ospecifika läs- och skrivsvårigheter beror det på fysiska faktorer (hjärnde-
fekter, syn-, hörsel- och talfel), mentala faktorer (svag intelligens, emotio-
nella störningar) och miljöfaktorer. Slutsatsen var att arvsgången för dys-
lexi var dominant och inte könsrelaterad. I sin studie hade han undersökt
276 barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras familjer. Han upp-
täckte att fler än 80 procent hade minst en anhörig med dyslexi. I kromo-
somanalyser har forskare (Smith 1983, Pennington 1987) funnit koppling
mellan dyslexi och kromosomerna 6 och 15. Enligt Olson (1989) finns ett
starkt genetiskt inflytande på lässvårigheter, »deficits in word recognition«.
Han menar att speciellt oförmågan till fonologisk avkodning beror på ärft-
liga faktorer.

Lingvistisk förklaringsmodell

Språket är en förmåga som vi föds med och som vi utvecklar genom kom-
munikation och samspel med andra människor. När två människor talar
med varandra är det inte bara det verbala budskapet som de förlitar sig på
utan ofta förstärks och förtydligas budskapet med betoningar, intonationer,
pauser och icke verbala ledtrådar. Vid läsning och skrivning måste man
däremot utveckla helt nya och analytiska förhållningssätt till språket. Det
innebär att det är två helt olika sätt att kommunicera. Läsaren respektive
skrivaren måste lära sig att tolka och analysera språkljudens relation till
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bokstäver, förstå hur bokstäver och stavelser bildar ord och hur ord bildar
satser och meningar samt att göra det lästa eller skrivna förståeligt.

Läsforskningen vet numera att språkliga färdigheter som fonologisk-,
morfologisk-, semantisk-, syntaktisk-, och pragmatisk förmåga är en förut-
sättning för en smidig läs- och skrivinlärning. Brister i språklig medveten-
het, främst i fonologisk och morfologisk förmåga, visar på det mest betydel-
sefulla sambandet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Elever med bris-
ter i fonologisk- och morfologisk medvetenhet har svårt att lyssna ut vilka
språkljud (fonologi) som motsvarar rätt bokstäver (ortografi) samt att för-
stå hur ord är sammansatta i olika delar (morfologi) (Nauclér 1992).

När man talar om läsprocessen brukar man ofta fokusera två komponen-
ter: ordavkodning och förståelse. Ordavkodning innebär att läsaren tyder
varje bokstav och bokstavsljud och formar det till ord. Förståelsen innebär
tolkningen av det lästa. I rådande dyslexiforskning framhålls att ordavkod-
ningsproblem, dvs. brister i den fonologiska förmågan, förefaller vara upp-
komsten till läsproblem. En läsare med avkodningsproblem har svårt att få
grepp om språkets och ordens uppbyggnad, och på grund av detta får läsa-
ren även svårigheter med förståelsen av textinnehållet (Myrberg 1997).

Till den komplexa symtombilden hör också att elever med läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi kan visa brister i semantisk-, syntaktisk- och pragma-
tisk förmåga (Webster 1994). Dessa språkliga brister visar sig i att eleven
kan ha svårt att förstå ord och formuleringar vid läsning samt svårt att sätta
sig in i vad som krävs för att en text ska kunna bli begriplig vid skrivning,
dvs. kunna ta läsarens perspektiv.

Psykologisk förklaringsmodell

Det abstrakta symboltänkandet som används i läsning och skrivning kräver
ett visst mått av kognition, vilket förklarar att svagbegåvade elever ofta har
svårare att lära sig läsa och skriva. Ett vanligt sätt att definiera dyslexi har
varit att betona skillnaden mellan elevens allmänna intelligensnivå och läs-
och skrivförmåga. Diskrepansteorin börjar dock alltmer ifrågasättas. Det
kan vara en fara att använda intelligensbegreppet i definitioner om man inte
utförligt beskriver vad som därmed avses, dvs. avgöra vilka kognitiva fak-
torer i läsförmågan man ska utgå ifrån vid bedömningen av läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi.

Enligt Høien och Lundberg (1992) finns elever med läs- och skrivsvå-
righeter/dyslexi på alla intelligensnivåer. Det kan dock vara viktigt för be-
handlingsarbetet att kartlägga elevens olika kognitiva förmågor för att få en
uppfattning om svaga respektive starka sidor. Det finns ett begåvningstest
som heter WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)5 som används
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ofta både i Sverige och utomlands. Enligt Miles och Miles (1990) visar
personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ofta en ojämn profil i olika
deltest i WISC. Svaga läsare och skrivare visar förhållandevis lägre resultat
i aritmetik (huvudräkning av matematiska problem), kodning (perceptuellt
snabbhetstest med papper och penna), information (allmänbildningsfrågor),
samt sifferrepetition (verbalt korttidsminne).

Personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi visar ofta brister i audi-
tivt minne, visuellt minne eller i båda. När det gäller det auditiva sekvens-
minnet har en del barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi svårt att upp-
fatta och tolka språkljud (fonem) och skilja  språkljud från varandra, t.ex.
b-p, g-k, d-t, y-i. Brister i auditivt sekvensminne visar sig också i problem
med att minnas månaders namn, veckans dagar, faktainformation och sif-
ferkombinationer som t.ex. telefonnummer. En del har också svårt att kom-
ma ihåg vad andra människor har sagt, t.ex. kunna återge innehållet i en
berättelse. De kan ha svårt att redogöra för vad som händer först, i mitten
och sist i en berättelse. Svårigheter med det visuella sekvensminnet påver-
kar elevens förmåga att minnas visuella mönster, t.ex. bokstävers utseende,
ord som liknar varandra i formen, t.ex. han-har-kan, siffror som liknar var-
andra i formen, t.ex. 6 kan bli 9 och 3 kan bli 5, samt att komma ihåg i
vilken ordning bokstäver och siffror ska läsas (Wallenkrans 1993 och Chinn
& Ashcroft 1993).

Enligt Talall (1993) och Lovegrove (1993) har personer med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi större svårigheter att bearbeta snabba auditiva och
visuella informationsflöden än normalläsande personer. Det kan vara svå-
righeter att hålla ordning på sekvenser av bokstäver eller verbal informa-
tion som presenteras i snabb följd. Tallal har visat att barn med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi ofta har svårigheter att uppfatta ljudtransitioner snab-
bare än 80 msec, dvs. barnen har svårt att diskriminera t.ex. konsonantljud
som ba och da. Detta beror på att många saknar de stora nervcellerna i
talamus, som normalt är uppbyggd av en blandning av små och stora nerv-
celler och som överför ljudintryck från örat till hörselcentrum. När det gäl-
ler visuella informationsflöden menar Lovegrove att personer med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi behöver längre tid för att bearbeta visuella stimuli.
I en studie kunde man se att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
behövde längre tid mellan två snabba ljussignaler för att kunna avgöra om
det var en eller två signaler. Denna kunskap har inneburit att man har för-
stått att omkringliggande ord kan störa vid läsning, dvs. störa de ord som
ögat och hjärnan försöker att tyda. Elever kan kompensera denna bristande
visuella informationshantering genom att använda s.k. läsfönster, dvs. en
övertäckning av textraden förutom de ord eller meningar som ska läsas.

Uppmärksamhet och koncentration6 är två andra mycket viktiga förut-



14

sättningar för att lära sig läsa och skriva. Vid all form av inlärning krävs
förmåga att visa uppmärksamhet inför och koncentration på det väsentliga
i sammanhanget. Man börjar alltmer uppmärksamma dessa faktorers bety-
delse vid tolkning av inlärning, såväl vid läs- och skrivinlärning som vid
inlärning av andra skolämnen.

Pedagogisk förklaringsmodell

När en del barn börjar skolan blir mötet med skriftspråket inte lika enkelt
och oproblematiskt som det blir för en del andra barn. Det finns barn som
kommer från sociokulturella miljöer där skriftspråkliga verksamheter är myck-
et ovanliga mellan vuxna och barn. Barnen kanske inte får den språkliga
stimulans som de behöver för att de på så smidigt sätt ska kunna tillägna sig
skriftspråket. Dessa barn kan senare känna sig främmande för skolans in-
tensiva förhållande med skriftspråkliga verksamheter, vilket kan leda till
förseningar i läs- och skrivinlärningen samt svårigheter att tillgodogöra sig
avancerade texter i olika ämnen. Det fordras en omgivning som stimulerar
kontakten med skriftspråket för att läs- och skrivfärdigheter ska kunna ut-
vecklas hos elever (Säljö 1997). Enligt Björk och Liberg (1996) kan skolan
förvärra inlärningssituationen och till och med förorsaka läs- och skrivsvå-
righeter för elever med olika bakgrund genom att inte upptäcka deras olika
skriftspråkliga förkunskaper för att tillägna sig skolans läs- och skrivunder-
visning. De framhåller ett flertal primära och sekundära pedagogiska orsa-
ker till läs- och skrivsvårigheter. En primär orsak kan vara att skolan inte
erbjuder en inlärningsmiljö som är tillräckligt anpassad för elevens kogniti-
va förutsättning, kulturella och sociopsykologiska förhållande. En annan
primär orsak kan vara att undervisningen endast inriktas på enstaka och
snäva läs- och skrivinlärningsmetoder, t.ex. metoder som enbart bygger på
ljudtekniken. En ytterligare primär orsak kan vara att eleven blir utsatt för
många skol- och lärarbyten samt att eleven har hög frånvaro i tidigt inlär-
ningsskede, vilket bidrar till att eleven inte får någon kontinuitet i läs- och
skrivutvecklingen. En sekundär orsak kan vara att eleven inte förenas med
skolmiljön p.g.a. dåligt självförtroende, låg kamratstatus, emotionella pro-
blem och/eller påfrestande hemmiljö
.

Kompensatoriska hjälpmedel

Många elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever mycket av
skolans arbete som svårt och otillgängligt, eftersom i stort sätt alla skoläm-
nen innehåller en stor mängd läsning och skrivning. För en del elever på-
verkar svårigheterna den egna självkänslan och det är inte sällan som det
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blir låsningar i mötet med skriftspråket. Läs- och skrivsvårigheter påverkar
inte bara förmågan att hantera det svenska språket utan även förmågan att
göra bra ifrån sig i andra teoretiska ämnen. I och med den snabba utveck-
lingen av datorteknik framkommer allt fler sofistikerade datorhjälpmedel.
Det intressanta är att datorn är ett instrument för både kunskapsinhämtning,
färdighetsträning och ett kommunikationsmedel för interaktion mellan an-
vändare samt ett funktionskompenserande hjälpmedel. Idag finns det en
mängd olika datorprogram som kan vara enkla och ovärderliga hjälpmedel
för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan vara kompensa-
toriska hjälpmedel i form av ordbehandlingsprogram med stavningskont-
roll, talsyntes, taligenkänningsprogram och IT-läromedel. I föreliggande
studie kommer lärare och elever att studeras när de bl.a. använder nedanstå-
ende datorhjälpmedel i olika undervisningssituationer. Urvalet av program-
varan utgjordes av vad urvalsskolorna själva hade tillgång till i sin under-
visning samt av några för studien initierade kompensatoriska hjälpmedel.
Dessa kompensatoriska programvaror valdes ut utifrån vad Handikappor-
ganisationen – Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) och Läs-
pedagogiskt centrum – Resurscentrum för vuxna med Läs- och Skrivsvå-
righeter (ReLS) rekommenderar människor med läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi att använda i såväl utbildning som yrkesliv.

Ordbehandling är ett verktygsprogram för att producera, redigera och
korrigera text. Användaren har möjlighet att påverka och förändra sina ar-
betsuppgifter utifrån vissa grundfunktioner. I ordbehandlingsprogrammen
finns inbyggda rättstavningskontroller och synonymordlistor. Många stav-
ningskontroller har dock en del brister, dvs. programmen kan både accepte-
ra felstavade ord (t.ex. särskrivningar som »person dator« eller samman-
sättningar som »kotakt« eller homofoner och närliggande ord som »gärna«
och »hjärna« samt syntaktiska fel) och inte acceptera rättstavade ord (t.ex.
fackuttryck som programmets ordlista inte känner till). Alternativlistorna
är ofta långa och svårlästa och det är inte alltid rätt alternativ som ges i
listan. Stavningskontrollen jämför de skrivna orden med de ord som finns i
ordlistan genom att matcha vilken ordning bokstäverna kommer ifrån bör-
jan. Skriver man »b« istället för »d« i början på ett ord kommer troligtvis
flera förslag på ord som börjar på »b« även om resten av ordet är korrekt
stavat (Wengelin 1995).

Som ett komplement till stavningskontrollen kan talsyntes användas. Tal-
syntes är ett text-till-tal-program som får datorn att läsa upp markerad text
(stycke för stycke, mening för mening, ord för ord och bokstav för bokstav)
eller så läser datorn allt eftersom användaren skriver. All text omvandlas
automatiskt till syntetiskt tal och användaren kan ställa in såväl läshastighet
som röstläge. Hur man använder talsyntesen varierar från användare till
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användare. En del använder talsyntesen bara vid skrivning då de lättare hör
om de skriver och stavar fel. Andra lyssnar till talsyntesen som stöd vid den
egna läsningen. Talsyntesen kan uppmärksamma användaren på att en me-
ning är syntaktiskt felaktig eller att fel ord har skrivits in i texten. Talsyntes-
programmet (Invofox) är en mjukvara som användaren installerar på da-
torns hårddisk.

Taligenkänningsprogram är ett avancerat tal-till-text-program. Via mik-
rofon, med head-set, talar användaren in sin text i datorn och datorn skriver
och stavar texten korrekt. Det krävs att användaren sätter sig in i och lär sig
kommandon i programmet för att det ska fungera tillfredsställande. Pro-
grammet kräver också att användaren artikulerar och uttalar orden med en
kort paus emellan. Programmet lär sig hur användaren talar och ju mer använ-
daren använder programmet desto mindre blir behovet av korrigeringar i tal-
igenkänningen. Taligenkänningsprogrammet (DragonDictate) har ett ordför-
råd på 120 000 ord varav 30 000 är aktiva, vilka snabbt kan hämtas och
bytas ut mot mer utnyttjade ord. Användaren kan dessutom lägga in egna ord.

IT-läromedel i form av »moderna« läromedelskassetter7 bygger på mo-
dern datorteknik, där text, bild och ljud och animationer kombineras med
interaktivitet. IT-läromedel finns vanligen på CD-Rom, och användaren har
ofta begränsade möjligheter att påverka och styra programmet. IT-läromed-
let behandlar ofta hela undervisningsområden och har målsättningen att er-
sätta eller komplettera läraren och/eller den tryckta läroboken. CD-Rom-
boken »Leva i samhället« är ett IT-läromedel i samhällskunskap, där det
går att få text uppläst, läshastigheten varierad, svåra ord och begrepp för-
klarade samt sökfunktionerna lätthanterade.Efter den här genomgången vill
jag klargöra att studien fokuserar på elever med läs- och skrivsvårigheter
oberoende av orsakerna till uppkomsten av svårigheterna eller vilka sym-
tombilder de uppvisar. Studien fokuserar även olika undervisningssituatio-
ner där datorstöd används av lärare och elever med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. Det intressanta är att förstå vad elever med läs- och skrivsvårig-
heter, dvs. elever med ett funktionshinder i läsning och skrivning, och deras
lärare och datorer med olika programvaror kan åstadkomma tillsammans,
och hur dessa lärare och elever uppfattar detta datorstöd utifrån skolarbe-
tets organisering, arbetssätt, samverkan med andra elever och inlärnings-
möjligheter i olika undervisningssituationer i skolan.

Under de senaste åren har ett antal vetenskapliga studier, både svenska
och utländska, bedrivits om datorstödd undervisning. Flertalet av studierna
har dock varit inriktade mot generell datoranvändning och inte mot dator-
stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den forskning som
bedrivits om elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har i huvudsak
varit inriktad mot kvantitativ studier, ofta med experimentell/medicinsk in-
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riktning. Det är därför betydelsefullt med kvalitativa studier. Föreliggande
studie, med sin etnografiska prägel, har således möjlighet att belysa hur
datorer med olika programvaror används av elever med läs- och skrivsvå-
righeter/dyslexi i olika undervisningssammanhang samt ge förståelse för
hur läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas och kompenseras i skolan.

Syfte

Studiens övergripande syfte är att studera hur undervisningen för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig när datorstöd används
som komplement till övriga läromedel i olika undervisningssituationer i
grundskolan och gymnasieskolan.

I studien avgränsas datorstöd till att omfatta ordbehandling, övningspro-
gram, Internet, IT-läromedel (moderna interaktiva multimediaprogram för
kunskapsinhämtning) och kompensatoriska hjälpmedel (talsyntes och tal-
igenkänningsprogram).

För att belysa det övergripande syftet kommer jag att arbeta med följan-
de delsyften:
– att beskriva elevgruppens8 arbetssätt, samverkan med andra elever och

inlärningsmöjligheter i datorstödd undervisning.

– att lyfta fram elevgruppens uppfattningar om arbetssätt, samverkan med
andra elever och inlärningsmöjligheter i datorstödd undervisning.

– att lyfta fram lärares uppfattningar om skolarbetets organisering och sina
arbetssätt med elevgruppen i datorstödd undervisning.

– att lyfta fram lärares uppfattningar om elevgruppens arbetssätt, samver-
kan med andra elever och inlärningsmöjligheter i datorstödd undervis-
ning.
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2 Teoretisk ansats

I detta kapitel kommer jag att redovisa mitt val av teoretisk ansats och vilka
begrepp som jag kommer att förhålla mig till när jag diskuterar studiens
resultat i femte kapitlet.

När det gäller teoretiskt perspektiv är jag i min studie inspirerad av ett
sociokulturellt synsätt. Detta synsätt handlar om att människor skapar kun-
skap i ett socialt sammanhang. Kunskap är inte bara något som finns inne i
människors psyke utan den utvecklas genom samspel mellan människor.
Vår kunskap är alltså uppburen av sociala processer i ett beroende av kultu-
rell, institutionell och historisk utveckling (Säljö 1992).

För mig är Lev Vygotskij, inlärningsteoretikern från den kulturhistoris-
ka skolan, en naturlig utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet.
Vygotskij myntade begreppet »mediering«, vilket kan översättas till »för-
medling«. Han menar att psychological tools (t.ex. språk, symboler, gester)
medierar (förmedlar) människans tänkande9. Han uppfattar att tänkandet
utvecklas i mötet med språket, dvs. att språket är ett verktyg för tänkandet.
Det talade yttre språket och gester blir verktyg för att göra sig förstådd och
utgör grunden för det inre språket som utgör grunden för tänkandet. Han
menar också att språket strukturerar tankeprocessen genom att detta sker i
ett socialt samspel. Tänkandet kommer som ett resultat av språklig social
kommunikation. Våra förmågor och kunskaper har således med hjälp av
medierade verktyg (t.ex. skriftspråket) utvecklats av människor genom ge-
nerationer. Vygotskij beskriver att våra mentala funktioner uppstår som en
följd av språklig interaktion mellan människor. Han menar att inlärningen
är en förutsättning för utvecklingen och den högre mentala utvecklingen
härrör från det sociala livet. Att utvecklas är att ta del av andra människors
språk, kunskaper och erfarenheter (Vygotskij 1980, 1986).

Wertsch (1991, 1995, 1998) är en av dem som har inspirerats av Vygot-
skijs teorier i sin forskning. Wertschs sociokulturella ansats handlar om att
förklara relationen mellan mänskligt handlande och kulturella, institutio-
nella och historiska kontexter, inom vilka detta handlande äger rum. Det
centrala begreppet för denna studie är medierat handlande (mediated ac-
tion)10, dvs. att människan handlar aktivt med hjälp av kulturella verktyg
(mediational means or cultural tools)11, dvs. med kulturens skapade pro-
dukter (individual-operating-with-mediational-means)12. Dessa kulturella
verktyg kan dels bestå av psychological tools (t.ex. språk, symboler, ges-
ter), dels av technical tools (t.ex. penna, miniräknare, dator).13  Allt mänsk-
ligt handlande är, enligt Wertsch, medierat handlande, och handlandet är
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beroende av såväl en aktör som ett kulturellt verktyg. Detta innebär att det
föreligger ett oundvikligt samspel mellan människan och de kulturella verk-
tygen. Det är alltså inte människan isolerat som utför handlingen, utan det
är människan tillsammans med det kulturella verktyget som ansvarar för
handlingen. Ordbehandling är t.ex. ett medierat handlande. När eleven skri-
ver text i ordbehandlingsprogrammet används både språket (skriftspråket)
och datorn som medierade verktyg för tänkandet. Det är båda intellektuella
och fysiska verktyg, vilka har utvecklats genom historien, och som gör det
möjligt för eleven att genomföra vissa intellektuella arbeten. Datorns möj-
ligheter hjälper eleven att använda språket för att bygga upp nya förståelse-
former. Tankar blir medvetna och stringenta i och med att eleven arbetar
med sitt skrivande, dvs. genom att formulera, omformulera, redigera och
korrigera text med hjälp av programmets funktioner. Eleven använder så-
väl språk som datorprogram som kulturella verktyg för tänkandets utveck-
ling. De kulturella verktygen kan således kvalitativt förändra och förbättra
elevens intellektuella och fysiska förmåga.

Likaväl som individuella faktorer påverkar elevens förmåga att hantera
kulturella verktyg har kulturella, institutionella och historiska faktorer av-
görande betydelse för det medierade handlandet. Kulturella verktyg är mer
eller mindre beroende av kulturell, institutionell och historisk utveckling.
Människan har i generationer varit med och skapat de kulturella verktygen,
såväl technical tools t.ex. yxa, hus och dator som psychological tools t.ex.
kunskaper om hur vi tillverkar yxor, hus och datorer. De kulturella verkty-
gen utvecklas hela tiden för att vi ska kunna förbättra våra handlingar och
fungera i olika kontexter. Det medierade handlandet har således en naturlig
koppling till kulturella, institutionella och historiska kontexter, eftersom de
kulturella verktygen är ofrånkomligt inneboende i dessa kontexter. I alla de
kulturella verktyg vi utnyttjar finns både möjligheter och begränsningar som
formar det medierade handlandet. Genom att förändra och utveckla nya
kulturella verktyg försöker vi komma förbi dessa problem och möjliggöra
nya former av medierat handlande. Men trots att nya kulturella verktyg be-
friar oss från tidigare begränsningar uppstår dock hela tiden nya begräns-
ningar som påverkar det medierade handlandet. När det gäller datoranvänd-
ning har utvecklingen av såväl hårdvara som mjukvara varit intensiv under
de senaste trettio åren. För bara femton år sedan krävdes t.ex. avancerade
programmeringskunskaper för att kunna hantera vanliga programvaror och
idag har programmens användarvänlighet bättre tillvaratagits i datoranvänd-
ningen.

Människans färdigheter i det medierade handlandet förändras således i
och med att de kulturella verktygen förändras och utvecklas. Det medierade
handlandet kan genomgå en fundamental förändring i mötet med det nya
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kulturella verktyget, vilket medför att våra föreställningar om det mediera-
de handlandet förändras. Detta leder alltid till diskussioner om hur det för-
ändrade medierade handlandet ska värderas och när de nya eller de gamla
kulturella verktygen ska användas i olika kontext. När det gäller matematik
kräver vi inte att elever ska kunna multiplicera med romerska siffror istället
för med arabiska siffror, men däremot är vi mer tveksamma till när och hur
ofta eleverna ska uppmuntras att använda miniräknare. Det samma gäller
undervisningen i det svenska språket. Vilka färdigheter ska eleverna lära
sig och vilka kulturella verktyg ska eleverna arbeta med? Frågar vi oss om
en elev med läs- och skrivsvårigheter är duktig i att skriva uppsatser i svens-
ka kan svaret variera beroende på om eleven använder dator med kompen-
satoriska hjälpmedel eller om eleven skriver för hand. Använder eleven
t.ex. ett taligenkänningsprogram som kulturellt verktyg vid textproduktion
finns möjligheter att utveckla färdigheter i att formulera, analysera och ar-
gumentera för tankar enligt de villkor som ställs för skriftspråket. ƒr man
däremot intresserad av att bedöma elevens färdigheter i rättstavning bör
eleven använda andra kulturella verktyg, t.ex. papper och penna, eftersom
taligenkänningsprogrammet kompenserar elevens bristande stavningsför-
måga genom att stava dikterad text korrekt. Wertsch menar att om en elev
ska uppfattas som begåvad inom ett område beror det på hur skicklig han
blir på att hantera de kulturella verktygen.

Wertsch framhåller att medierat handlande också är involverat i socialt
samspel. Medierat handlande förekommer på såväl det sociala planet (soci-
al interactional, intermental) som det individuella planet (individual, intra-
mental)14. Betydelsen av dessa begrepp bygger Wertsch på Vygotskijs defi-
nition av interpsykiska och intrapsykiska färdigheter. Vygotskij (1986) me-
nar att inlärning är en förutsättning för utveckling och det är genom social
interaktion som individen lär sig och utvecklas, dvs. individen internalise-
rar mentala funktioner genom aktivt samspel med omgivningen. Den men-
tala utvecklingen kan beskrivas som att den sker på två plan, dels på ett
socialt plan där interpsykiska färdigheter utvecklas i ett samspel med vux-
na, dels på ett individuellt plan där individen själv tillägnar sig intrapsykis-
ka, internaliserade färdigheter. De båda planen är naturligt relaterade till
varandra. Liksom Vygotskij menar Wertsch att mänsklig inlärning och ut-
veckling sker men hjälp av användning av kulturella verktyg i ett språkligt
samspel med vuxna som agerar mer avancerat. I detta språkliga samspel
mognar vissa färdigheter vilket leder till att det medierade handlandet kan
utföras på egen hand. Det medierade handlandet ser dock olika ut i olika
sammanhang, beroende på hur de kulturella verktygen används i dessa sam-
manhang.

I ett språkligt samspel uppstår såväl intermentala som intramentala pro-
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cesser hos de samtalande individerna. En form av intermental funktion som
har fått stor uppmärksamhet i forskning under 1970-talet är klassrumsdis-
kursen. Alla kulturella verktyg som t.ex. språkmönster och/eller språkgen-
re, utformningen av klassrummet och tillgången till hjälpmedel skapar och
formar undervisningsdiskursen. Inom den lingvistiska traditionen har flera
klassiska studier behandlat den språkliga strukturen av klassrumsinterak-
tionen och viktiga resultat har framkommit med hjälp av begrepp som tred-
jedelsregeln och I-R-E (Cazden 1986, Lindblad och Sahlström 1997). Flera
forskningsresultat av verbala interaktionsmönster visar samma grundläg-
gande struktur, dvs. att fråga-svarsmönster dominerar i klassrumsundervis-
ningen. Läraren ställer frågor och eleverna svarar (Bellack 1966, Sinclair
och Coulthard 1975, Mehan 1979). Tredjedelsregeln, var ett av Bellacks
(1966) viktigaste resultat, och innebär att läraren dominerar till två tredje-
delar klassrumsinteraktionen. Läraren talar två tredjedelar och eleverna ta-
lar en tredjedel, och av den tredjedelen dominerar pojkar två tredjedelar
och flickor en tredjedel. En turtagningsstruktur innebär hur deltagarna i en
språklig interaktion fördelar rätten till ordet mellan sig. Turtagningen är en
aspekt av samarbetet i genomförandet av ett samtal, och den har en yttre
och en inre form. Läraren kontrollerar dock såväl den yttre formen som den
inre formen av turtagandet i klassrummet. Läraren fördelar ordet samt be-
stämmer samtidigt innehållet, t.ex. vilket ämne och vilka aspekter av ämnet
som ska diskuteras. Elevspråket är dock ofta enstavigt och torftigt (Sahl-
ström 1993). Att läraren dominerar turtagningsstrukturen i klassrummet visar
sig också i I-R-E-analyser, en triptyk som Sinclair och Coulthard (1975) ut-
vecklade. Enligt Wells (1993) är det inte ovanligt att 70 procent av klass-
rumsdiskursen består av I-R-E strukturer. I-R-E står för initiering, respons
och evaluering, eller follow-up (I-R-F), och betyder att läraren initierar en
fråga, som eleven svarar på, varpå läraren värderar svaret om det är rätt
eller fel. Det vanliga är att läraren initierar, och att frågan är öppen samt att
den kräver ett bestämt svar. Lärare använder också ofta två språkliga strate-
gier i sitt frågeställande till eleverna när de förväntar sig ett specifikt svar.
French och MacLure (1981) myntade begreppen »preformulering och re-
formulering« för att beskriva detta tillvägagångssätt hos läraren. Begrep-
pen innebär att läraren ger ledtrådar i sitt frågeställande för att få fram det
förväntade svaret samt att han/hon gör tydliga omformuleringar av frågan
om eleven ändå inte svarar rätt (Cazden 1986). Dessa språkmönster upp-
muntrar inte eleverna att i särskild stor utsträckning använda språket som
tankeverktyg för en fortsatt diskussion i klassrumsdiskursen. Det kulturella
verktyget, dvs. språkmönstret, medför istället att skapa och/eller upprätt-
hålla makten hos läraren och den sociala kontrollen över eleverna i under-
visningen.
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En annan intermental funktion är reciprok undervisning. Palinscar och
Brown (1984) utvecklade ett elevaktiverande arbetssätt som kallas reciprok
undervisning. Det innebär att läraren arbetar med elever i grupper och lär
dem att behandla och tillgodogöra sig texter. Undervisningen går ut på att
läraren uppmuntrar eleverna att tänka högt kring texterna, ställa frågor, fun-
dera över tveksamheter, göra antaganden, fundera över slutet eller problem
i textläsningen. Eleverna får senare turas om att överta lärarens roll att leda
samtalet kring texterna. Eleverna utvecklar ett självständigt och förståelse-
kontrollerande arbetssätt. De hjälper också andra elever med det som de
själva klarar av. Enligt Wertsch lär läraren eleverna att använda ett språk-
mönster och/eller en språkgenre som tankeverktyg, genom att uppmuntra
dem att ställa och besvara frågor, sammanfatta och förklara text samt att dra
egna slutsatser. Enligt Wertsch främjar inte envägskommunikation förstå-
else, utan han anser att förståelse alltid kräver någon form av språkligt ut-
byte. Det språkliga samspelet i reciprok undervisning är ett medierat hand-
lande, vilket innebär att läraren lär eleven att behärska det kulturella verkty-
get, dvs. det specifika språkmönstret och/eller språkgenren. Enligt Wertsch
är det dock nödvändigt att eleven måste till viss del kunna hantera det kul-
turella verktyget på det sociala planet (intermental), dvs. att utveckla en
förmåga att använda språkmönstret och/eller språkgenren som inlärnings-
verktyg, för att det kulturella verktyget ska bli en del av det medierade
handlandet på det individuella planet (intramental).15 Det medierade hand-
landet inträffar på det social planet (intermental) när läraren genom kun-
skap om elevens proximala (potentiella) utvecklingszon16 stödjer och hjäl-
per eleven att hantera de kulturella verktygen t.ex. språket och datorn med
kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Därefter börjar eleven så
småningom behärska de kulturella verktygen vilket medför att det medierade
handlandet även äger rum på det individuella planet (intramental). Wertsch
hänvisar till Cazdens (1981) uttryck »performance before competence«17

och menar att utvecklingen av det medierade handlandet på det sociala pla-
net kan inträffa innan eleven fullständigt förstår vad det kulturella verkty-
get innebär och hur det fungerar. Eleven kan använda det kulturella verkty-
get innan han behärskar det självständigt på det individuella planet. Det är
alltså genom social interaktion, lärare och elev emellan, och användning av
kulturella verktyg, som eleven kan bygga upp sina erfarenheter och kun-
skaper och därmed sin förståelse för omvärlden. Wertsch framhåller dock
att kulturella, institutionella och historiska kontexter formar det medierade
handlandet, vilket således påverkar elevers möjligheter till inlärning i un-
dervisningen.
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3 Metod

Metodologisk ansats

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens metodologiska ansats, un-
dersökningens uppläggning och tillvägagångssätt vid bearbetning och analys.

De metodologiska ansatsen har en koppling till etnografin (från socialan-
tropologi och sociologi). Det innebär att jag kommer att använda mig av
etnografin som metodologiskt hjälpmedel. Inom etnografin strävar forska-
ren efter att söka förstå och få förklaring till människors olika sätt att handla
och lära genom att fånga deras erfarenheter, dvs. se vilka handlingar och
utsagor som framkommer i olika situationer. Min roll som forskare är att
uppehålla mig i den miljö som ska studeras, och genom att lyssna, observera
och fråga får jag kunskap om vad elever och lärare säger att de tänker och
hur de handlar kring det som jag studerar. Etnografin blir således ett hjälp-
medel för att systematiskt samla in, bearbeta och analysera insamlat mate-
rial. Det är dock betydelsefullt att vara medveten om att forskaren är en del
av det som studeras och på så sätt är med och interagerar och påverkar
detsamma. Ehn och Klein (1994) menar att man till och med är med och
skapar sitt ämne. De diskuterar begreppet reflexivitet och menar att genom
att studera andra studerar man även sig själv, sin egen roll, sitt eget medska-
pande av det som studeras. Det handlar, enligt dem, om att vara medveten
om sin egen medvetenhet. I den renodlade etnografiska studien är ambitio-
nen att undersöka fältet i en så naturlig miljö som möjligt. I föreliggande
studie har jag dock utgått från naturliga sammanhang där datorstöd används,
men det har dock förekommit en från studiens initierad intervention på forsk-
ningsområdet, dvs. samtliga urvalsskolor har fått möjlighet att använda ny
programvara i form av kompensatoriska hjälpmedel – taligenkänningspro-
grammet DragonDictate, talsyntesen Infovox och CD-Rom-boken »Leva i
samhället«. Melucci (1991) framhåller att inom kvalitativ forskning, t.ex.
inom antropologin och experimental- och socialpsykologin, betonas forska-
rens mer direkta intervention på det observerade området för att t.ex. stimu-
lera och upptäcka beteenden under specifika förhållanden.

Etnografisk forskning följer såväl bevisets som upptäckandets väg, dvs.
man arbetar induktivt och deduktivt för att förstå och analysera vad det
insamlade materialet teoretiskt kan generera. Hammersley (1992) menar
att all forskning mer eller mindre innefattar ett växelspel mellan induktion
och deduktion, och att man hela tiden rör sig från teori till data och från data
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till teori. Teoriskapandet sker alltså i ett samspel med det metodiska ge-
nomförandet. Enligt Kullberg (1996) innebär etnografin i egenskap att vara
induktiv att man förhåller sig öppen för hur människor uppfattar och förstår
sin omvärld. Denna öppenhet för olika omvärldsuppfattningar betyder att
forskaren tar till sig variationer i människors sätt att handla och uppfatta en
situation.

När det gäller etnografiska studier används ofta olika former av triangu-
lering. Det finns dock inga generella regler hur etnografisk datainsamling
och analys ska gå till. Cohen & Manion (1989) uppmärksammar Denzins
typologi av triangulering, vilken är en indelning av sex olika triangulering-
ar; tid-triangulering (time triangulation), rum-triangulering (space triangu-
lation), kombination-av-olika-nivåer-triangulering (combined levels of tringu-
lation), teoribaserad triangulering (theoretical triangulation), observatör-tri-
angulering (investigator triangulation) och metodologisk triangulering (met-
hodological triangualtion). I föreliggande studie används metodologisk tri-
angulering. Det anses som mycket fördelaktigt att undersöka fenomenet
utifrån samma delsyften och/eller frågeställningar med hjälp av olika käl-
lor, situationer och metoder. Olika människor i olika situationer kan ge oli-
ka slags information och den ena metoden kan hjälpa upp den andra. I stu-
dien har jag under ett år följt lärare och elever när de har arbetat med dator-
stöd i olika undervisningssituationer samt undersökt deras uppfattningar
kring det studerade fenomenet. Metoderna har i huvudsak varit observatio-
ner med fältanteckningar, videodokumenteringar och stimulated-recall in-
tervjuer18. Metoderna har varvats kontinuerligt under studiens gång beroen-
de på mitt informationsbehov.

Etnografisk forskning handlar också om att få tillträde till det fält som
man vill studera. Det kan innebära att både skolledare, lärare, elever och
föräldrar måste ge sitt samtycke till studien. Att få tillåtelse till att studera
fältet är dock inte för alltid givet, utan det handlar om att hela tiden bygga
upp ett förtroende hos människor för att få tillåtelse att tillträda såväl formel-
la som informella nivåer. Detta förtroendeskapande sker under hela forsk-
ningsprocessen (Hammersley och Atkinson 1987, Delamont 1992).

Undersökningens uppläggning

Urval av skolor

Tillvägagångssättet för att hitta ett adekvat urval för studien inleddes med
att jag först tog reda på vilka skolor som hade stor tillgång av datorer. Ge-
nom en förteckning över skolor som erhållit medel från KK-stiftelsen fick
jag en uppfattning om vad som har satsats på när det gäller datorer samt
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vilka profiler beträffande detta som har anammats. Dessa medel från KK-
stiftelsen är ämnade för att bygga upp en IT-verksamhet på skolorna. Sko-
lorna var väl spridda över hela landet, men eftersom kvalitativa metoder
lämpade sig bäst för studiens syfte, dvs. fallstudier, begränsade jag mig att
titta på skolor som låg i närheten av min egen vistelseort.

Jag tog kontakt med fem skolor från tre kommuner per telefon och avta-
lade tid med rektor/utbildningsledare och speciallärare för ett personligt
möte. Vid dessa personliga sammanträffanden informerade jag om studi-
ens syfte, val av undersökningsmetod, studiens genomförande samt anony-
mitets- och konfidentialitetsetik. Det innebär att alla namn, såväl skolnamn
som lärar- och elevnamn, är fingerade i studien. Skolorna redogjorde i sin
tur för hur och i vilken utsträckning datorer med kringutrustning användes
i undervisningen samt hur elever med läs- och skrivsvårigheter togs om
hand. Vilka sorters stöd- och hjälpinsatser som erbjöds eleverna. Efter dessa
inledande möten uppmärksammade jag tre skolor som intressanta för stu-
dien. Rektorer och berörda lärare på skolorna tillfrågades, varpå de gav sitt
samtycke till att medverka i studien. Dessa skolor ligger i tre skilda områ-
den i tre olika kommuner.

Nytörnskolan är en grundskola med ett mellan- och högstadium och
ligger i ett socioekonomiskt mycket väletablerat område i en medel-
stor kommun. I kommunen dominerar de förvärvsarbetande av tjäns-
temän och företagare19. Det går drygt 600 elever och datortätheten är
god, med ungefär 90 datorer för elevbruk20.

Stuveskolan är en grundskola med ett låg-, mellan- och högstadium
och ligger i ett socioekonomiskt högt belastat område med en stor
invandrartäthet i en medelstor kommun. Skolan ligger i en storstads-
förort där de förvärvsarbetande fördelas ungefär lika mellan andelen
arbetare och tjänstemän/företagare. Skolan har närmare 850 elever
och datorantalet är 130 varav 30 datorer anges vara brukbara för elever.

Åbäckskolan är en gymnasieskola med både teoretiska och praktiska
utbildningsprogram och ligger centralt beläget i en storstads kom-
mun. Skolan får elever från flera kommuner, där de förvärvsarbetan-
de representerar yrkeskategorier av varierande andelar. Skolan har
drygt 1500 elever och datorantalet är 425 för elevbruk.

Skolorna valdes ut utifrån kriteriet att de hade kommit igång någorlunda
med att använda datorn som ett verktyg i undervisningen. Det var viktigt att
skolorna inte var i något initialskede av datoranvändningen, utan lärare och
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elever skulle ha en viss vana av att använda datorer. Det var även viktigt att
skolorna hade lärare och elever som var öppna för att låta en forskare följa
deras arbete. Det är inte helt självklart och enkelt att få tillträde till fältet,
dvs. att få komma in i en klass och få förtroende att följa klassen bara för att
grindvakterna, dvs. rektorerna/utbildningsledarna ger sitt samtycke. I etno-
grafisk forskning kan man inte helt utan vidare påbörja empiriska under-
sökningar. Enligt Hammersley och Atkinson (1987) kallas de personer som
forskaren inledningsvis tar kontakt med för att få tillstånd att tillträda fältet
för grindvakter eller »gatekeepers«. Mina erfarenheter är dock mycket po-
sitiva, samtliga skolor var mycket intresserade och ville gärna delta i stu-
dien. Urvalsförfarandet av skolorna pågick under maj och juni 1997.

Urval av klasser, lärare och elever

Efter de första mötena med grindvakterna på skolorna kom jag i kontakt
med lärare och speciallärare. Jag informerade om studien på samma vis
som jag gjorde för rektorerna/utbildningsledarna, och samtliga lärare visa-
de entusiasm och intresse för studien. Vi träffades vid ett par tillfällen för
att diskutera vilka klasser och elever som skulle kunna komma i fråga. Vid
de olika tillfällena var det alltid någon ny lärare som kom till mötet för att
lyssna och informera sig om studien eventuellt skulle kunna beröra honom/
henne. Det var flera frågor som vi diskuterade och som vi var tvungna att ta
ställning till. I samråd med lärarna och speciallärarna beslutade jag vilka
elever som skulle komma i fråga för studien i de olika klasserna. Elevurva-
let kom att bestå av elever som av skolorna definierades som elever med
läs- och skrivsvårigheter. Vid Stuveskolan höll de vid den här tidpunkten
precis på att avsluta klassdiagnoser av elever, varvid de hittade elever med
läs- och skrivsvårigheter genom test i ordavläsning, diktamen, ordförståel-
se och läsförståelse. Vid Nytörnskolan och Åbäckskolan hade de redan ge-
nomfört liknande test och uppmärksammat vilka elever som hade läs- och
skrivsvårigheter. Samtliga skolors inställning till vad som är läs- och skriv-
svårigheter och dyslexi stämmer väl överens med varandra. De menar att
med de resurser som skolorna har och den kompetens som speciallärare/
pedagoger och psykologer besitter kan man identifiera elever med läs- och
skrivsvårigheter. Men huruvida svårigheterna är uppkomna på grund av pe-
dagogiska, psykologiska, sociala eller biologiska faktorer eller av en sam-
verkan av ett par eller av samtliga faktorer är svårt att avgöra om inte ytter-
ligare utredningar genomförs av annan expertis, dvs. av psykolog, logoped
eller läkare. De menar också att oavsett orsakerna till svårigheterna är läs-
och skrivsvårigheter framförallt pedagogiska problem som måste hanteras i
skolan.
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På Nytörnskolan fann jag två klasser, en klass i årskurs 6 med 27
elever där 4 elever med läs- och skrivsvårigheter (tre pojkar och en
flicka) erhåller specialundervisning och en klass i årskurs 7 med 24
elever varav 3 elever med läs- och skrivsvårigheter (tre pojkar) får
liknande specialundervisning. Dessa elever har mer eller mindre tagit
del av programvaran taligenkänningsprogrammet DragonDictate och
CD-Rom-boken »Leva i samhället«. I resultatredovisningen uppmärk-
sammas datorstödd undervisning för eleverna Jonas och Ellen i års-
kurs 6 och för eleverna Anton, David och Mats årskurs 7.

På Stuveskolan fann jag en klass i årskurs 7 som består av 24 elever,
varav 12 elever (åtta pojkar och fyra flickor) har så pass stora läs- och
skrivsvårigheter att de erbjuds specialundervisning en till två gånger i
veckan. Av dessa tolv elever har sju elever invandrarbakgrund. Samtli-
ga elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen har berörts av stu-
dien, nämligen alla elever har kommit i kontakt med den för studien
initierade programvaran, dvs. taligenkänningsprogrammet DragonDic-
tate, CD-Rom-boken »Leva i samhället« samt talsyntesen Infovox. I
resultatredovisningen uppmärksammas datorstödd undervisning för
eleven Halim.

På Åbäckskolan fann jag en klass på Energiprogrammets andra år.
Klassen har inriktning mot VVS (dvs. värme, vatten och  sanitet), och
består av 14 elever varav 2 elever (två pojkar) erhåller specialunder-
visning för sina läs- och skrivsvårigheter. Dessa två elever har arbetat
med taligenkänningsprogrammet DragonDictate. I klassen har dock
flera elever svårigheter med läsning och skrivning. Samtliga elever
har mer eller mindre använt CD-Rom-boken »Leva i samhället«. I
resultatredovisningen uppmärksammas datorstödd undervisning för
eleverna Jimmy och Stefan.

Elevgruppen kan beskrivas som en mycket heterogen undersökningsgrupp
vilket betyder att eleverna har olika åldrar, kommer från olika orter och
bostadsområden, har läs- och skrivsvårigheterna av varierande komplexitet
och svårighetsgrad, har olika kön, samt har olika etniska bakgrund. Jag an-
ser att denna heterogena sammansättning ger möjlighet till variationer och
särdrag i lärares och elevers uppfattningar om skolarbetets organisering,
arbetssätt, samverkan med andra elever och inlärningsmöjligheter i dator-
stödd undervisning.

Urvalet av lärarna har skett med utgångspunkt av att de ska undervisa
elevgruppen. Därför består urvalet både av klasslärare, ämneslärare och spe-
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ciallärare. Lärarna fick vid datainsamlingstillfällena diskutera den egna un-
dervisningen med klassen i allmänhet och den egna undervisningen med
elever med läs- och skrivsvårigheter i synnerhet. Jag anser att ett urval med
både klasslärare, ämneslärare och speciallärare inom olika skolformer ökar
variationsbredden i det empiriska underlaget. Jag tror att dessa lärares för-
hållningssätt till elever med läs- och skrivsvårigheter och datorstöd skiljer
sig åt när det gäller möjligheter till metodval och metodvariationer av den
egna undervisningen.

På Nytörnskolan består lärarurvalet av 3 lärare (1 ämneslärare och 1
4-9-lärare i ma/no/so och 1 speciallärare). I resultatredovisningen upp-
märksammas datorstödd undervisning med 4-9-läraren Annika och
specialläraren Berit.

 På Stuveskolan består lärarurvalet av 3 lärare (1 ämneslärare och 1 4-9
lärare i ma/no/so/sv och 1 speciallärare). I resultatredovisningen up-
pmärksammas datorstödd undervisning med ämnesläraren Sofia och 4-
9-läraren Peter.

På Åbäckskolan består lärarurvalet av 3 lärare (1 ämneslärare i sam/psy
och 2 speciallärare). I resultatredovisningen uppmärksammas dator-
stödd undervisning med speciallärarna Agnes och Gunilla.

Urvalet av klasser, lärare och elever ägde rum under augusti 1997 och för-
farandet kan liknas med det som betecknas purposive sampling_, ett förfa-
ringssätt som innebär att forskaren väljer ut situationer (t.ex. skolformer)
och individer utifrån bestämda kriterier och utifrån bestämda informations-
behov, och för detta projekt gäller det att undersöka hur datorstödd under-
visning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig i grund-
skolan och gymnasieskolan.

Datainsamling 1997

Nedan kommer en redogörelse för tillvägagångssättet av de olika faserna i
datainsamlingen av datoranvändningen på Nytörnskolan, Stuveskolan och
Åbäckskolan under ht -97. Under den första terminen var jag mest intresse-
rad av skolornas allmänna datoranvändning i samhällsorienterade ämnen,
matematik och svenska. Med den allmänna datoranvändningen menar jag
det datorstöd som skolorna redan erbjöd eleverna.
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HT. -97
Observationer på Nytörnskolan och Stuveskolan. (1 mån.)
Observationer av fortbildning. (2 dagar)
Videoinspelning på Nytörnskolan och Stuveskolan. (1 mån.)
Stimulated-recall intervjuer på Nytörnskolan och Stuveskolan. (1 vecka)
Observationer på Åbäckskolan. (2 veckor)
Videoinspelning av Åbäckskolan. (2 veckor)
Stimulated-recall intervjuer på Åbäckskolan. (1 vecka)
Figur 1. Uppläggning för studien datorstödd undervisningen för
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. ht. -97.

Observationer av allmän datoranvändning

Jag inledde datainsamlingen i början av september 1997 med en presenta-
tion av studien för klasserna på Nytörnskolan och Stuveskolan. Samma pre-
sentation för klassen på Åbäckskolan genomförde jag i november 1997.
Presentationen innebar att jag kortfattat berättade om studien, dvs. att jag
skulle göra observationer med fältanteckningar, videoinspelningar och in-
tervjuer med ett antal berörda elever om deras uppfattningar av datoran-
vändning i skolan. Jag informerade dessutom att detta datainsamlingsförfa-
rande skulle pågå under en längre tid och att jag skulle befinna mig i klas-
sen lite då och då under två terminer. Jag berättade också att de skulle få
lära sig använda ett kompensatoriskt hjälpmedel (ett taligenkänningspro-
gram vid namn DragonDictate) och ett IT-läromedel i samhällskunskap (en
samhällskunskapsbok på CD-Rom vid namn »Leva i samhället«), och att
jag sen skulle vara intresserad av att intervjua dem om deras uppfattningar
av programmen. Efter presentationen gavs det möjlighet för eleverna att
ställa frågor. Jag valde dock att inte nämna något om läs- och skrivsvårig-
heter, vilket jag hade diskuterat och kommit överens om med berörda lära-
re. Anledningen till att jag valde att inte berätta att studien i huvudsak gäll-
de elever med läs- och skrivsvårigheter var att undvika att dessa elever skulle
känna sig utsatta, vilket om så inträffade förmodligen skulle leda till att
eleverna inte skulle få förtroende för mig samt att de förmodligen också
skulle ta avstånd från att använda den nya programvaran. Jag valde istället
att enskilt mer utförligt informera berörda elever, dvs. elever med läs- och
skrivsvårigheter om studiens syfte. Vid detta tillfälle berättade jag att de
fick avbryta sitt deltagande när som helst, och att all data skulle behandlas
konfidentiellt samt att samtliga deltagare skulle få fullständig anonymitet i
resultatredovisningen.

Jag började mina observationer på Nytörnskolan och Stuveskolan i sep-
tember och på Åbäckskolan i november 1997. Jag följde klasserna på deras
lektioner i samhällskunskap, historia, geografi, naturkunskap, matematik
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och svenska samt i elevgruppens specialundervisning. Min placering i klass-
rummet var ofta längst bak, antingen satt jag vid en bänk eller på en stol
som var ledig. Emellanåt gick jag dock runt bland eleverna i klassen/grup-
pen för att titta lite närmare på deras arbete. Under lektionerna förde jag
fältanteckningar utifrån ett redan förberett observationsschema. Observa-
tioner kan vara mer eller mindre strukturerade, allt ifrån löpande anteck-
ningar som förutsättningslöst beskriver vad som sker till på förhand upp-
ställda faktorer/moment som leder forskaren till att uppmärksamma sär-
skilda handlingar. Mina observationer kan karaktäriseras som ostrukturera-
de trots att jag valde att registrera vissa övergripande faktorer i mitt obser-
vationsschema. Jag förde både kortfattade löpande anteckningar och detalj-
rika narrativa fältbeskrivningar av såväl undervisningsprocessen i klassen
som helhet som det enskilda handlandet hos elevgruppen. Som ett stöd för
fältanteckningarna registrerade och uppmärksammade jag följande fakto-
rer i mitt observationsschema. Observationsschemat har konstruerats med
hjälp av inspiration av andra observationsmodeller (Forsberg 1994, Ajagán-
Lester 1996).

Överordnade faktorer: (datum, ämne, lokal, lektionstid, antal lärare
och elever).
Undervisningsfaktorer: (mål, innehåll, arbetsform, arbetssätt, inlärnnings-
material,  inlärningshjälpmedel).
Aktiva faktorer:(handling, utsaga).

Under denna inledande fas av studien kändes det viktigt att jag förhöll mig
något så när förutsättningslös till de olika aktiviteterna och händelserna i
klasserna, dvs. att vara öppen för alla händelser och se vilken data som
producerades. Jag ville också ge den här första tiden till att lära känna elever-
na och få dem att vänja sig vid att jag var med under lektionerna. Förutom
att jag iakttog och antecknade undervisningsprocessen så samtalade jag med
eleverna under flera delar av lektionerna, men dock bara under förutsätt-
ning att undervisningsprocessen gav tillfälle till detta. Min roll som obser-
vatör kan dock mer allmänt karaktäriseras som icke deltagande observatör.
Med detta menar jag att jag inte ville styra eller på något sätt med min
person påverka lärare och elever i deras handlande och uppfattningar av
datorer. Min passiva roll kändes bekväm och trygg för mig, och så vitt jag
vet var den även tydlig för berörda lärare och elever.
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Observationer av fortbildning

Under två dagar i oktober 1997 erbjöds möjligheten för samtliga urvalssko-
lor att lära sig att hantera ett kompensatoriska hjälpmedel för elever med
läs- och skrivsvårigheter, dvs. taligenkänningsprogrammet DragonDictate.
Trots den relativt höga dator- och programtätheten som förelåg på skolorna
hade ingen av dem tillgång till kompensatoriska hjälpmedel i form av tal-
igenkänningsprogram och talsyntes. Stuveskolan anskaffade emellertid tal-
syntesprogrammet Infovox i början av projekttiden som en följd av våra
diskussioner kring att detta hjälpmedel kan vara till hjälp för vissa elever
med läs- och skrivsvårigheter, samt att det skulle vara av stort intresse för
studien att få reda på talsyntesens möjligheter att kompensera läs- och skriv-
svårigheter. De andra skolorna ville dock avvakta, men de hade planer på
att inom snar framtid inhandla talsyntes till en eller ett par datorer. Taligen-
känningsprogrammet är ett mer avancerat och dyrare program än talsynte-
sen och för att göra programmet rättvisa krävs det att lärarna lär sig att
hantera det. Inga av skolorna hade i början av studien möjlighet att köpa
programmet. Jag var dock mycket intresserad av hur ett sådant program
kunde användas och fungera i undervisningen. Jag vände mig därför till
generalagenten för taligenkänningsprogrammet »DragonDictate« – Svens-
ka Enter Rehabilitering AB, och för hörde mig om de var intresserade av att
bidra med program för studiens räkning. De var mycket positiva till idén
och tillsammans med programansvariga bestämdes ett för studien anpassat
fortbildningsprogram. Det kom att innebära att varje urvalsskola under pro-
jekttiden fick lov att använda ett taligenkänningsprogram i utbyte mot att
de för en mindre summa deltog i ett datapedagogiskt fortbildningsprogram.
Fortbildningsprogrammet innehöll tre delmoment:

1. Datapedagogiskt seminarium om teknikstöd för elever med läs- och skriv-
svårigheter. (En halvdags seminarium för urvalsskolor och varje skola
fick skicka sju deltagare).

*  Hur läs- och skrivsvårigheter kan kompenseras av teknikstöd.
* Skillnad mellan tränande och kompenserande hjälpmedel.
* Demonstration av olika datortekniska hjälpmedel som finns idag och ex-

empel på vad som kommer framöver.

2. Utbildning på kompensatoriska hjälpmedel. (En heldags utbildning för
urvalsskolor och varje skola fick skicka två deltagare)

* Hur taligenkänningsprogrammet fungerar och används med ordbehand-
ling.

* När, var och hur syntetiskt tal kan användas tillsammans med övriga pro-
gramvaror.
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3. Uppföljning ute på respektive urvalsskola.
* Besvarar frågor som uppkommit efter en tids användning.

Under fortbildningsdagarna var jag med och observerade utbildningen med
lärarna. De lärare som gick fortbildningsprogrammets delmoment 2 erhöll
utbildning i att använda taligenkänningsprogrammet DragonDictate och tal-
syntesen Infovox. Två utbildningsledare höll i utbildningen och varvade
tiden med att berätta, förevisa och låta lärarna till stor del själva använda
programmen. I taligenkänningsprogrammet fick lärarna lära sig att skapa
en egen röstprofil, diktera i Word, göra makron samt korrigera när pro-
grammet tolkade fel. De fick dessutom upplysning om hur de kunde använ-
da talsyntesen ihop med taligenkänningsprogrammet. Uppföljningen ute på
urvalsskolorna genomfördes senare när skolorna särskilt efterfrågade den-
na hjälp.

Videoinspelning av allmän datoranvändning

Efter observationerna började jag videodokumentera datoranvändningen.
Detta skedde i oktober på Nytörnskolan och Stuveskolan och i november
1997 på Åbäckskolan. Videofilmning är ett hjälpmedel för att lättare kunna
observera situationer i klassrummet. Avsikten med videofilmningen var dels
att fånga sekvenser från olika lektioner för att lättare kunna beskriva och
förstå de sammanhang där datorstöd används av elever med läs- och skriv-
svårigheter, dels att stimulera lärare och elever till att reflektera över sam-
ma material, dvs. samma datoranvändningsmoment. Det handlar om att kom-
ma åt lärares och elevers uppfattningar, tolkningar och idéer av datorstöd i
undervisningen. Filmen kan dock inte ses som något som återspeglar verk-
ligheten. Filmen har sina begränsningar i form av att den inte kan återge
den komplexa helheten av undervisningen. Det sker också ett konstant ur-
val av såväl datoranvändningsmoment som av elever. Trots begränsningar-
na överväger fördelarna med videofilmning, eftersom filmen ger möjlighet
till att studera sekvenser hur många gånger som helst och jämföra dem med
tidigare genomförda fältanteckningar och med lärares och elevers uppfatt-
ningar. Detaljer i olika sekvenser kan dessutom lättare uppmärksammas
och studeras.

Jag spelade in ett antal lektioner med elevgruppen, såväl i klassen som i
enskild undervisningsgrupp. Jag använde en vanlig videokamera med zoom-
objektiv för VHS-band. Vid ett par tillfällen i början var videokameran pla-
cerad på stativ längst fram i klassrummet/grupprummet, men jag upptäckte
att det blev svårt att på ett smidigt sätt få med elevernas handlande. Istället
videodokumenterade jag undervisningen gående med videokameran på axeln.
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Jag valde att filma lektioner där eleverna både arbetade och inte arbetade
med datorer.

Jag anser att kamerans närvaro varken påverkade eller störde i någon
större utsträckning lärarna och eleverna i deras arbete. I början av video-
filmningen uppmärksammade dock eleverna kameran lite då och då. De
fnissade och vinkade men ganska snart blev de vana vid att ha kameran
med på lektionerna. Jag tror att det som bidrog till att eleverna och lärarna
kunde förhålla sig naturliga och avslappnade var att de visste att videoin-
spelningarna inte skulle komma till allmänt beskådande.

Stimulated-recall intervjuer kring allmän datoranvändning

Mina stimulated-recall intervjuer genomförde jag vid två tillfällen 1997. I
november intervjuade jag lärare och elever på Nytörnskolan och Stuvesko-
lan och i december intervjuade jag lärare och elever på Åbäckskolan. Tjugo-
en intervjuer genomfördes under ht -97, tolv elever (elva pojkar och en
flicka) och nio lärare (sex kvinnor och tre män). Syftet med stimulated-
recall intervjuer var att få fram lärarnas och elevgruppens uppfattningar av
den allmänna datoranvändningen i undervisningen på skolan. För att kunna
genomföra stimulated-recall intervjuer av videoinspelningarna redigerade
och kopierade jag ett antal valda delar av originalbanden till mer tillgängli-
ga filmer. Filmerna berörde datoranvändningstillfällen i olika undervisnings-
situationer. Jag var i synnerhet intresserad av vilken betydelse lärarna och
eleverna tillskrev de olika datoranvändningsmomenten på filmerna. Lärar-
na och eleverna blev också på detta sätt delaktiga i mitt tolkningsarbete.
Intervjuerna inleddes med att jag enskilt med var och en informerade att de
skulle få se sekvenser från olika datoranvändningstillfällen i undervisning-
en. Alla fick möjlighet att kommentera, avbryta, spola fram eller tillbaka
filmen så mycket de önskade. Ibland ställde jag specifika frågor kring vissa
moment av datoranvändningen eller kring vissa typer av program. En del
pratade självmant och spontant kring olika företeelser medan andra pratade
bara när jag frågade dem om något särskilt på filmen. Efter filmen, vilken
varade i ungefär tjugo minuter, ställde jag ett antal intervjufrågor. Frågorna
berörde indirekt den visade filmen. Under såväl filmvisningen som inter-
vjuerna spelade jag in samtalen på band, med både lärarnas och elevernas
medgivande. Mina intervjufrågor kan karaktäriseras som halvstrukturerade
frågor, där möjligheter gavs för lärarna och eleverna att utveckla synpunk-
ter och tankar. Jag utgick från ett frågeformulär och genom detta kunde jag
ringa in vissa frågeområden. Men jag har dock inte varit strikt bunden till
frågeformuläret utan låtit lärarna och eleverna ta egna initiativ, så att upp-
fattningar och tankar kring olika företeelser i datoranvändningen och i den
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vanliga skolsituationen lättare kan komma till uttryck. Jag anser att filmer-
na och därmed stimulated-recall intervjuerna gav ett stöd för att komma åt
lärarnas och elevernas uppfattningar om skolarbetets organisering, arbets-
sätt, samverkan med andra elever och inlärningsmöjligheter i datorstödd
undervisning. Intervjuerna varade 40-90 minuter och varje intervju har tran-
skriberats, dvs. jag har ordagrant skrivit ut intervjupersonernas utsagor samt
skrivit in deras ickeverbala uttryck och känslomässiga reaktioner som t. ex.
gester, tvekningar, skratt, fniss, mummel och blygsel. Jag har för avsikt att
söka lärarnas och elevernas uppfattningar av fenomenet datorstöd, och där-
med är det av intresse att söka förstå och tolka både det implicit och det
explicit uttryckta, dvs. både intervjuutsagor och inspelade samtal och hand-
lingar.

Datainsamling 1998

Nedan kommer en redogörelse för tillvägagångssättet av de olika faserna i
datainsamlingen av datoranvändningen på Nytörnskolan, Stuveskolan och
Åbäckskolan under vt -98. Under den andra terminen studerade jag i hu-
vudsak den för studien nya programvaran, dvs. taligenkänningsprogram-
met DragonDictate och CD-Rom-boken »Leva i samhället«. Dessa program
använde elevgruppen såväl i samhällskunskap, naturkunskap och svenska
som i specialundervisning.

VT. -98. Utvärdering av ny programvara
Observationer på Nytörnskolan, Stuveskolan och Åbäckskolan. (2 mån.)
Videoinspelning på Nytörnskolan, Stuveskolan och Åbäckskolan. (2 mån.)
Stimulated-recall intervjuer på Nytörnskolan, Stuveskolan och Åbäcksko-
lan. (1 mån.)
Figur 2. Uppläggning för studien datorstödd undervisningen för elever med läs-
och skrivsvårigheter/dyslexi. vt -98.

Observationer av användandet av ny programvara

Under januari 1998 påbörjade jag igen mina deltagande observationer i samt-
liga urvalsskolor. Jag var nu mest intresserad av att följa lärarna och elev-
gruppen när de arbetade med den nya programvaran, nämligen taligenkän-
ningsprogrammet DragonDictate, talsyntesen Infovox och CD-Rom-boken
»Leva i samhället«. Under ht -97 hade eleverna på samtliga skolor påbörjat
användandet av taligenkänningsprogrammet. Eleverna hade hunnit lägga
upp sina röstprofiler genom att de hade tränat ord i en s.k. träningsdel i
programmet samt börjat diktera text i ett ordbehandlingsprogram. På Ny-
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törnskolan och Åbäckskolan ansvarade speciallärarna för träningen och pro-
gramvaran. Eleverna fick på bestämda tider komma till speciallärarnas lek-
tionssalar för användning av programmet. På Stuveskolan ansvarade där-
emot ämneslärarna för träningen av programmet. Eleverna fick möjlighet
att boka tid för träning och sedermera för diktering av text när som helst i
undervisningen med lärarna. Varje skola fick i mitten av januari två upp-
sättningar av CD-Rom-boken »Leva i samhället«, och varje uppsättning
innehöll fyra CD-skivor med ungefär två kapitel på varje skiva. Det innebar
att åtta elever vid var sin dator kunde arbeta samtidigt med CD-Rom-bo-
ken, dock inte alla med samma kapitel. Som hjälp vid mina observationer
förhöll jag mig till de didaktiska frågorna: Vad ska eleverna lära sig? Hur
ska eleverna lära sig detta? Varför ska eleverna lära sig detta? Frågorna
blev för mig ett orienteringsredskap vid observationerna av undervisnings-
och inlärningsprocessen med eleverna. Visserligen kan inte frågorna helt
besvaras i detta material, men de blev väsentliga utgångspunkter för vad
jag ville studera i undervisningen med elever med läs- och skrivsvårighe-
ter. Varje urvalskola fick själva bestämma hur de skulle organisera tillgäng-
ligheten av CD-Rom-boken. På Nytörnskolan och Åbäckskolan valde de
att speciallärarna skulle ansvara för förvaringen av programmen. Lärare
och elever som ville använda programmen fick antingen låna med sig dem
till sin lektionssal eller boka tid för användning i speciallärarens rum. På
Stuveskolan ansvarade däremot ämneslärarna för programmen, och pro-
grammen kunde hela tiden, på elevernas önskan, bli tillgängliga för dem i
lektionssalen. I början av januari 1998 uppstod dock en del datortekniska
samt organisatoriska problem kring användningen av CD-Rom-boken. På
Åbäckskolan var det planerat att eleverna skulle komma till speciallärarnas
arbetsrum och sitta där i lugn och ro för att arbeta med programmet. Men av
datorteknisk anledning kunde eleverna inte använda datorerna utan vi fick
leta reda på en datasal där det dels gick att använda CD-Rom-boken, dels
fanns plats för eleverna att sitta och arbeta med den. Detta medförde att
arbetsklimatet för eleverna försämrades eftersom det blev svårare att sam-
tala om texterna i CD-Rom-boken när andra elever från andra kurser var
närvarande i datasalen. Arbetets organisering försvårades också i och med
detta. Eleverna och ämnesläraren blev tvungna att först hämta CD-Rom-
boken hos speciallärarna som höll till i en del av skolbyggnaden för att
därefter ta sig till en lämplig datasal i en annan del av skolbyggnaden.

Videoinspelning av användandet av ny programvara

Videodokumenteringen av användandet av ny programvara på Nytörnsko-
lan, Stuveskolan och Åbäckskolan påbörjades i januari och avslutades i mars



36

1998. Avsikten med videofilmningen var den samma som vid videofilm-
ningen av den allmänna datoranvändningen. Videofilmningen var specifikt
inriktat på olika faser av användandet av DragonDictate och på olika ar-
betssätt med CD-Rom-boken »Leva i samhället«. Detta medförde ett mer
selektivt filmande eftersom jag medvetet valde bort vissa delar av klass-
rumssituationen. Videokameran kan bara dokumentera de skeenden som
man väljer att fokusera. De bortvalda delarna bestod av skeenden som inte
innehöll datorstödd undervisning. Med kameran på axeln gick jag omkring
och filmade elevgruppen vid olika datoranvändningsmoment. Ofta var an-
vändningen av de olika programmen planerad av läraren, vilket innebar att
jag på förhand visste vilka/vilket program som elevgruppen skulle arbeta
med. Vid några tillfällen filmade jag även elevgruppen när de på eget initia-
tiv använde programmen. Den spontana användningen innebar att jag inte
alltid fick med hela datoranvändningsmoment. Dessa spontana datoranvänd-
ningsmoment inträffade uteslutande under de undervisningssituationer där
eleverna arbetade fritt med undersökande arbetsuppgifter. Vetskapen om
att programmen kunde användas av eleverna gjorde att jag gick omkring
med kameran och filmade såväl elevgruppen som övriga elever lite då och
då. Min uppfattning är att mitt sporadiska filmande inte orsakade några
negativa känslor eller obekvämligheter hos eleverna.

Stimulated-recall intervjuer kring användandet av ny programvara

Intervjuerna genomfördes i april 1998 efter det att originalbanden redi-
gerats till filmer avsedda för stimulated-recall intervjuer. Femton intervjuer
genomfördes, varav sju intervjuer var med elever (sju pojkar) och åtta inter-
vjuer var med lärare (fem kvinnor och tre män). Tillvägagångssättet var
ungefär det samma som vid föregående intervjutillfälle angående den all-
männa datoranvändningen. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och
en av lärarna och eleverna, men vid Åbäckskolan intervjuade jag dock special-
lärarna tillsammans under cirka en timma. Övriga intervjuer varade mellan
trettio och fyrtiofem minuter. Intervjuerna berörde lärarnas och elevgrupp-
ens uppfattningar av DragonDictate, CD-Rom-boken »Leva i samhället«
och talsyntes Infovox när det gäller skolarbetes organisering, arbetssätt, sam-
verkan med andra elever och inlärningsmöjligheter. Filmerna redigerades
på så sätt att de intervjuade fick möjlighet att se olika sekvenser av undervis-
nings- och inlärningsprocessen i hanterandet av programmen. Intervjuerna
varade mellan trettio minuter och en timma. Såväl utsagorna om filmerna
som utsagorna från de halvstrukturerade intervjuerna bandades och trans-
kriberades ordagrant.
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Bearbetning och analys

I detta avsnitt redogör jag för hur materialet har bearbetats och analyserats.
I det filmade materialet har en mängd tillvägagångssätt av datoranvändan-
det i olika undervisningssituationer kunnat registreras samt i intervjuerna
har olika uppfattningar av datorstödd undervisning framträtt. Vid såväl be-
arbetningen som analysen av materialet har jag arbetat med data från skilda
medier, dvs. både filminspelningar och ljudbandsupptagningar från stimu-
lated-recall intervjuer. Detta medför att man måste vara medveten om de
olika perspektiv på den s.k. »verkligheten« som framkommer i resultatet.
Ur ett sociokulturellt synsätt blir »verkligheten« känd genom mediering,
dvs. språket medierar våra handlingar och vårt tänkande och i ett språkligt
samspel med andra människor tillägnar vi oss olika perspektiv. Människan
använder språk som är färgat av kulturella, institutionella och historiska
kontext, vilket medför att språket inte avspeglar verkligheten utan perspek-
tiverar den. När det gäller uppfattningar om pedagogiska företeelser har
teoretiska perspektiv haft olika inflytande över sociala praktiker. Det inne-
bär att vissa perspektiv blir »talked into being«. Institutioner som t.ex. sko-
lan eller specialpedagogiska verksamheter, skapar olika språk, med infly-
tande av språket från olika teoretiska perspektiv. Det medför att språket,
beroende av vilka diskurser det har formats av, speglar uppfattningar kring
undervisning och inlärning i skolan av skilda slag. Lärare är skolade i for-
mella vetenskapliga diskurser, vilket elever inte är på samma sätt, utan de-
ras språk är i större utsträckning färgat av olika skol- och vardagssamman-
hang. (Säljö 1990, 1992)

Som jag tidigare har nämnt kan inte en filminspelning helt återge en
undervisningssituation, eftersom forskaren hela tiden väljer vilka skeenden
som skall dokumenteras. Filmerna, som de i studien, kan aldrig fullständigt
återge den komplexa verklighet som faktiskt föreligger. De har istället an-
vänts som grund för att lärare och elever lättare ska kunna reflektera och
uttrycka uppfattningar om datorstödd undervisning i olika undervisningssi-
tuationer. I resultatredovisningen beskriver jag de filmsekvenser som lära-
re och elever har tagit del av i stimulated-recall intervjuerna. I intervjuerna
har jag velat förstå lärares och elevers uppfattningar av de filmade under-
visningssituationerna och den betydelse de ger dem när det gäller skolarbe-
tets organisering, arbetssätt, samverkan med andra elever samt inlärnings-
möjligheter i datorstödd undervisning. Med uppfattningar avser jag tankar,
idéer, åsikter och tolkningar, dvs. utsagor som framkommer kring det stu-
derade fenomenet när intervjupersoner förhåller sig till bestämda kontext.
För att läsaren lättare ska kunna förstå de olika undervisningssituationerna
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där datorstöd användes har jag valt att beskriva filmerna ur en narrativ språk-
genre. Jag har blivit inspirerad av både Alexanderssons (1994) och Garpe-
lins (1997) sätt att presentera sina data när de har använt videodokumente-
ring som datainsamlingsmetod. Det blir således mitt perspektiv på den vi-
deodokumenterade verkligheten som kommer läsaren till del. Avsikten är
dock inte att avspegla verkligheten utan att belysa hur datorstödd undervis-
ning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig i olika
undervisningssituationer. Vid analysen av filmerna har jag i ett första skede
ordagrant transkriberat utsagorna för att senare narrativt beskriva betydel-
sefulla skeenden i filmerna. Den narrativa filmbeskrivningen har organise-
rats kronologiskt och efter skeenden som lärare och elever särskilt har upp-
märksammat, dvs. händelser de explicit kommenterat eller skeenden som
initierat uppfattningar kring andra skeenden av datorstödd undervisning,
vilka inte har visats på filmerna.

I resultatredovisningen av intervjuerna är det lärarnas och elevernas per-
spektiv på verkligheten som uppmärksammas. Jag är dock medveten om att
det är jag som ger en bild av hur de uppfattar fenomenet genom att jag
analyserar, tolkar och formulerar deras uppfattningar i ett mer teoretiskt
språk. De uppfattningar som kommer fram i stimulated-recall intervjuerna
är den verklighetsbeskrivning som jag utgår ifrån vid bearbetningen och
analysen. Jag har vid analysen av materialet fått inspiration av ett fenome-
nologisk tillvägagångssätt (Kvale 1997). Jag har som första steg i analysen
läst igenom det ordagrant transkriberade materialet ett flertal gånger. Där-
efter har jag fastställt grundläggande och betydelsefulla uppfattningar som
dominerar i materialet. Som ett tredje steg strukturerade jag dessa uppfatt-
ningar och relaterade dem till både filminspelningarna och fältanteckning-
arna, dvs. till fakta om överordnade faktorer (t.ex. ämne, lokal och lärar-
och elevantal) och undervisningsfaktorer (t.ex. mål, innehåll, arbetsformer
och inlärningsmaterial- och hjälpmedel), som jag har fört under hela data-
insamlingsperioden. I det fjärde steget organiserade jag uppfattningarna ut-
ifrån studiens syftestema. För att kunna placera uppfattningarna under rätt
tema ställde jag frågor till de framlyfta uppfattningarna, t.ex. Vad säger
dessa utsagor mig om skolarbetets organisering, arbetssätt, samverkan och
inlärningsmöjligheter? Slutligen knöt jag ihop dessa uppfattningar med ci-
tat till en narrativ och beskrivande redovisning. Det handlar således om att
systematiskt komma åt och lyfta fram uppfattningar utifrån lärares och elev-
ers perspektiv.

I min resultatredovisning kommer jag att presentera ett urval av datain-
samlingsmaterialet, både när det gäller filmbeskrivningarna och intervju-
uppfattningarna. Under datainsamlingsperioden genomfördes trettiosex in-
tervjuer (365 utskrivna sidor) med utgångspunkt från tretton filmer (240
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min). I det filmade materialet har en mängd tillvägagångssätt av datoran-
vändandet i olika undervisningssituationer kunnat registreras samt i inter-
vjuerna har olika uppfattningar av datorstödd undervisning framträtt. Det
visade sig dock att det blev en övermäktig uppgift att ge materialet rättvisa
genom att redovisa alla resultat. Jag har därför valt att redovisa sex filmer
med tillhörande stimulated-recall intervjuer med såväl lärare som elever.
Urvalet har skett med hänsyn till variationer utifrån:

* Skolformer: Grundskola (mellan- och högstadium) och gymnasieskola.
* Undervisningssituationer: Klassrumsundervisning och specialundervis-

ning (med mer eller mindre betoning på aktivitets- och förmedlingspe-
dagogik) med olika datorstöd som arbetsverktyg.

* Lärarerfarenheter: Ämneslärare, 4-9-lärare och speciallärare.
* Eleverfarenheter: Ålder, kön, social- och kulturell bakgrund.
* Lärares och elevers uppfattningar av det studerade fenomenet.

I resultatredovisningen beskrivs följande undervisningssituationer där da-
torstöd används och utifrån vilka lärares och elevgruppens uppfattningar
om skolarbetets organisering, arbetssätt, samverkan med andra elever och
inlärningsmöjligheter lyfts fram. I resultatredovisningen av undervisnings-
situationerna förekommer Nytörnskolan mer än de andra skolorna. Anled-
ningen till detta är att de förutsättningar som jag eftersträvade var mer fram-
trädande på skolan och därmed hade jag möjlighet att beskriva de förhål-
landen som jag sökte kring det studerade fenomenet. I resultatet är också
lärarperspektivet mer dominerande än elevperspektivet, vilket har sin för-
klaring i att lärare lättare kan förmedla sina uppfattningar i ett intervjusam-
manhang.

Undervisningssituation 1
–  Allmän datoranvändning -97 på Nytörnskolan
I klass 6c intervjuas klassföreståndaren Annika och eleverna Jonas och El-
len om en lektion i historia med ordbehandlingsprogram, Internet och mul-
timediaproduktion som arbetsverktyg.

Undervisningssituation 2
– Ny programvara -98 på Nytörnskolan
I klass 6c intervjuas klassföreståndaren Annika och eleven Jonas om en
lektion i samhällskunskap med CD-Rom-boken »Leva i samhället« som
arbetsverktyg.
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Undervisningssituation 3
– Allmän datoranvändning -97 på Nytörnskolan
I klass 7a intervjuas specialläraren Berit och eleverna Anton, Mats och David
om en lektion i specialundervisningen i svenska med övningsprogram som
arbetsverktyg.

Undervisningssituation 4
– Ny programvara -98 på Nytörnskolan
I klass 6a och klass 7a intervjuas specialläraren Berit och eleverna Jonas,
Anton, Mats och David om lektioner i specialundervisningen med taligen-
känningsprogrammet DragonDictate som arbetsverktyg.

Undervisningssituation 5
– Allmän datoranvändning -97 på Stuveskolan
I klass 7c intervjuas ämneslärarna Sofia och Peter och eleven Halim om
lektioner i matematik med laborativt material och övningsprogram som ar-
betsverktyg.

Undervisningssituation 6
– Ny programvara -98 på Åbäckskolan
I klass En2En intervjuas speciallärarna Agnes och Gunilla och eleverna
Jimmy och Stefan om lektioner i specialundervisningen med taligenkän-
ningsprogrammet DragonDictate som arbetsverktyg.

Det övergripande målet har varit att beskriva ett antal undervisningssitua-
tioner där lärare och elever använder datorer med lämpliga programvaror
och kompensatoriska hjälpmedel samt lyfta fram berörda lärares och elev-
ers uppfattningar om skolarbetets organisering, arbetssätt, samverkan med
andra elever och inlärningsmöjligheter i den datorstödda undervisningen.
Mitt syfte med studien är att utifrån såväl observationer och filmer som
lärarnas och elevernas uppfattningar förstå hur datorstödd undervisning för
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig i grundskolan och
gymnasieskolan.

Giltighet och tillförlitlighet

När det gäller att bedöma och värdera en undersökning används ofta be-
greppen giltighet och tillförlitlighet. De innebär att vid en god giltighet har
forskaren undersökt det han har avsett att undersöka och vid god tillförlit-
lighet har använda metoder varit pålitliga så att resultatet inte blivit slump-
mässigt. Diskussionen om datainsamlingens giltighet och tillförlitlighet här-
rör från kvantitativ forskning, där begreppen har utvecklats för mätningar
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med mätinstrument inom kvantitativa metoder. När det då gäller kvalitativ
forskning har inte de traditionella begreppen samma giltighet, enligt Kjaer
Jensen (1995), eftersom forskaren använder sig själv som mätinstrument.
Forskaren mäter inte utan tolkar sina data. Kjaer Jensen menar också att
inom kvalitativa undersökningar är tillförlitligheten ett större problem än
giltigheten. Om t.ex. forskaren använder sig av observationer och intervju-
er är undersökningens tillförlitlighet beroende av forskarens förmåga. Det
är dock svårt att avgöra en forskarens skicklighet i att hantera de kvalitativa
metoderna. Vid t.ex. öppna intervjuer är det svårare för forskaren att få
grepp om den totala mängden data än vad det är vid standardiserade inter-
vjuer. Datainsamlingens giltighet kan däremot lättare fastställas om forska-
ren ställer flera frågor om samma ämne samt gör fördjupningar för att för-
vissa sig om att han får svar på det han frågar om.

För att förstärka kvalitativa studiers, t.ex. etnografisk studier, giltighet
och tillförlitlighet kan forskaren uppnå detta genom följande tillvägagångs-
sätt.

Enligt Fetterman (1989) förstärker triangulering den etnografiska studi-
ens giltighet och tillförlitlighet. Forskaren använder sig av varierande data-
insamlingsmetoder, t.ex. observationer, intervjuer och insamlade material
(t.ex. dokument eller personliga ägodelar) för att undersöka fenomenet. For-
skaren kan låta informanterna ta del av det insamlade materialet (genom att
t.ex. lyssna på intervjuutsagor, läsa tolkningar och/eller se och kommentera
videoinspelningar) och därmed bli delaktiga i tolkningsarbetet.

Hur vet då läsaren hur forskaren har använt datainsamlingsmetoderna
och genomfört dessa på ett tillförlitligt sätt? Enligt Agar (1996) arbetar den
etnografiska forskaren hela tiden med att göra täta narrativa beskrivningar
av det han studerar och hur han metodologiskt angriper sitt studieobjekt.
Under den etnografiska studien används vanligen olika former av observa-
tioner, dvs. deltagande och icke-deltagande observationer och olika typer
av intervjuer, dvs. informella intervjuer i form av samtal och formella inter-
vjuer i form av djupintervjuer. För forskaren blir det synnerligen viktigt att
hela tiden under datainsamlingens gång beskriva tillvägagångssätten och
att fortlöpande göra analyser av det observerade och det antecknade.

Kvale (1997) menar att förutsättningarna för att bedöma studiens giltig-
het och tillförlitlighet blir bättre genom att forskaren redogör för stegen i
genomförandet så att läsaren få möjlighet att följa processen och grunderna
för analysen och tolkningarna. Forskarens tolkningsval är på intet sätt det
enda möjliga, eftersom tolkningsförmågan utvecklas i en process, där för-
förståelsen och valda perspektiv och teorier ingår.

Berglund (1985) framhåller också att tidslängden ute på fältet är en fak-
tor som förstärker studiens giltighet och tillförlitlighet. Under en längre
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sammanhållande tid lär forskaren känna miljön, människorna och kulturen,
vilket hjälper honom att söka efter information för att kunna förstå det stu-
derade fenomenet. Visar resultatet, utifrån de olika metoderna, en samstäm-
mighet eller på något som ytterligare kan belysa fenomenet kan forskaren
lita på att resultatet är giltigt.

Jag har behandlat några kriterier som vanligen brukar ställas för att upp-
nå giltighet och tillförlitlighet inom kvalitativ forskning, t.ex. inom en etno-
grafiskt inspirerad studie. Min förhoppning är att med min metodgenom-
gång ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten och tillförlitligheten i min
studie.
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4 Resultatredovisning

Undervisningssituation 1

– Allmän datoranvändning -97 på Nytörnskolan, klass 6c –

En lektion i historia med ordbehandling, Internet och
multimediaproduktion som arbetsverktyg

Den videofilmade undervisningen omfattar dels planering av veckan dels
orienteringsämnet historia. I klassen går Jonas och Ellen och de arbetar
med olika arbetsuppgifter som att teckna och sammanställa multimediapro-
duktioner.

Annika inleder lektionen genom att visa med ett samlat kroppsspråk att
nu börjar lektionen. Hon står stilla och tyst en stund framme vid katedern,
vilket fångar elevernas uppmärksamhet. Därefter ber hon eleverna ta upp
sina loggböcker som de har i sina bänkar. Själv drar hon ner filmduken och
sätter sig vid overheaden som står längst fram vid katedern i klassrummet.
När alla elever har fått upp sina loggböcker börjar Annika berätta om veck-
ans planering. Hon informerar om vad som ska göras i veckan, och skriver
in planeringen på overheaden. Eleverna skriver in detsamma i sina logg-
böcker. Annika ger eleverna grundläggande förutsättningar för veckans ar-
bete, dvs. hon säger vad som ska göras och när arbetena ska lämnas in. Hon
ställer frågor och besvarar också elevernas frågor kring varför vissa saker
ska göras just nu. Eleverna får själva planera och bestämma hur de vill
utföra sina arbeten och under vilka lektioner de väljer att arbeta med dem.
Denna vecka är den sista veckan för eleverna att avsluta sina arbeten om
Stormaktstiden. Eleverna har under fyra veckor, tillsammans med parallell-
klasserna, arbetat i ett multimediaprojekt, där de har sökt och samlat in
fakta och sammanställt text, samt skaffat bilder och ljud som skildrar den
epoken i historien. Eleverna har fått lära sig att hantera programmet »Mul-
timedia lab«, vilket har varit en ny presentationsform för det undersökande
»forskande« arbetssättet. Eleverna har arbetat i grupper där en elev från
varje klass har ingått i gruppen. När Annika frågar om vilka som är klara
med sina arbeten upplyser flera elever att deras grupper redan är färdiga
med sina multimediasidor. Annika uppmärksammar elevernas påståenden
och meddelar att de som inte är klara med sina multimediaarbeten gör klart
dem denna lektion samt att övriga elever som redan är färdiga får välja
mellan de planerade arbetsuppgifterna för veckan.
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Lektionen börjar gå mot en ny fas som innebär att en del elever reser sig
upp från sina bänkar och lämnar klassrummet. Några elever går in i grupp-
rummen som ligger intill klassrummet för att arbeta med datorerna som är
placerade där. Det finns två grupprum med en respektive tre datorer i var-
dera. Andra elever går iväg till biblioteket medan en del sitter kvar vid sina
bänkar i klassrummet. I klassrummet finns också en dator som används
flitigt av eleverna. Jonas byter arbetsplats flera gånger under den resterande
tiden av lektionen. Han går omkring med sitt block, penna och lärobok.
Han tittar in i det lite mindre grupprummet med en dator, men där stannar
han inte länge. Han pratar sen med några kamrater i korridoren. Därefter
sätter han sig ner en stund vid sin bänk i klassrummet, men till sist går han
och sätter sig i det lite större grupprummet vid ett bord där fyra andra elever
sitter. Jonas håller sig gärna nära en kamrat som han kan prata med. Datorer-
na, i såväl klassrummet som i grupprummen, är upptagna av elever som
vanligtvis brukar ta för sig av datorutbudet. De brukar dessutom ofta sitta
vid datorerna på rasterna. Deras datoranvändande handlar ofta om att söka
på Internet, spela spel, göra hemsidor och arbeta med text i ordbehandlings-
program. I grupprummet pratar och stojar eleverna glatt. Elevernas samtal
med varandra berör inte skolarbetet. Annika kommer in i grupprummet och
ber eleverna att vara lite tysta. Eleverna lugnar sig och börjar koncentrera
sig på det som de arbetar med. Jonas har börjat rita en teckning. Annika går
fram till en av eleverna som sitter vid datorerna. Eleven behöver hjälp att
hitta ett specialtecken på tangentbordet eller i ordbehandlingsprogrammet.
Annika lyckas inte hjälpa eleven men hon rekommenderar eleven att byta
ordbehandlingsprogam till ett mer modernare, vilket, enligt Annika, gör det
lättare att söka efter fler specialtecken. Annika går snabbt vidare till andra
elever i klassrummet. Hon stannar och pratar uppmuntrande med dem.

Ellen har gått iväg till en av parallellklassernas klassrum, som ligger
längre ner i korridoren. Där arbetar hon med sin grupp som i övrigt består
av två pojkar. De ska göra klart sin multimediasida. Den ena pojken, Klas,
sitter i mitten framför datorn med Ellen och den andra pojken, Tomas, på
vardera sida. Det är Klas som styr handlandet. Klas skriver in text och får
de olika applikationerna på plats. Han får dock förslag från Ellen och To-
mas på vad han bör göra. Grupparbetet har inneburit att fakta har samlats
in, texter har formulerats, bilder har införskaffats och skannats in samt att
utformningen har diskuterats och framställts. Eleverna har mer eller mindre
tillsammans strukturerat upp arbetet. En kamrat kommer förbi och börjar
prata med Ellen och Tomas medan Klas håller på att finjustera sidan. Elev-
ernas samtal handlar inte om mulimediaprojektet. Multimediasidan börjar
bli klar och eleverna uttrycker att de är nöjda med sitt arbete. Annika kom-
mer förbi och säger att lektionen är slut.
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Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering

Annika har varit klassföreståndare för klass 6c i två år. När Annika kom till
klassen hade eleverna arbetat undersökande elevaktivt med datorer i ett år.
Annika var då nyexaminerad lärare och såg arbetet med datorerna som en
självklar del av undervisningen. Datoranvändandet hos eleverna har utveck-
lats mycket sen Annika började i klassen. Annika menar att datorn är ett
naturligt verktyg som kan användas som ett komplement till allt annat som
finns på skolan. För Annika har det handlat om att lära eleverna att använda
datorn som skrivverktyg samt att lära dem att söka information på CD-Rom
och Internet. Det grundläggande arbetet att lära eleverna att hantera det
undersökande arbetssättet och de olika verktygen som skolan ställer till för-
fogande, är att hjälpa eleverna att utvecklas till självständiga individer. And-
ra typer av datoranvändande som t.ex. multimediaproduktion och framställ-
ning av hemsidor är färdigheter som inte alla elever får lära sig lika mycket
av, utan ofta bara de elever som visar särskilt intresse och har stor datorva-
na. Emellanåt gör dock klassen vissa datortillämpningar tillsammans som
t.ex. i fallet med multimediaprojektet av Stormaktstiden. Annika uppfattar
det som ett roligt arbete att göra tillsammans, samtidigt som eleverna fick
möjlighet att lära sig en ny presentationsform för sina arbetsuppgifter.

Jag har alltid haft datorstödd undervisning. Jag har alltid arbetat inte-
grerat med datorerna. Dom har alltid varit med på ett eller annat sätt.
Det här multimedia projektet är mycket, mycket större och det är ju
mycket att göra en häftig grej tillsammans också. (Annika)

I multimediaprojektet arbetade eleverna tillsammans med parallellklasser-
nas elever. Annika planerade dessutom hela projektet ihop med de andra
lärarna i parallellklasserna. Annika framhåller att det är stor fördel att dela
på ansvaret för såväl planeringen, genomförandet och uppföljningen av un-
dervisningen som att tillvarata olika elevers individuella förutsättningar och
särskilda behov. Tillsammans utvecklar lärarna nya sätt att arbeta och disku-
terar för- och nackdelar med de olika arbetssätten.

Jag tycker det är jätteskönt att planera ihop med dom andra. Jag skul-
le vilja planera… inte varje lektion, men bra mycket mer än vad vi
gör nu. Det är skönt att få diskutera allting innan. Hur man ska…-vi
provar det här! eller -du gör så här och jag gör så här! Men sen kan det
var skönt också ibland att planera nånting helt själv. Å så kanske Ani-
ta (lärarkollegan) har gjort på nåt helt annat sätt. Å efteråt kan vi se
vilket som fungerade bäst. Det handlar om att… försöka se nya vink-
lar hela tiden, göra nya sätt. (Annika)
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Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Annika uppfattar sitt arbete som att hon till stor del handleder eleverna i
deras arbeten. Hon ser efter ordningen i klassen, så att alla elever arbetar
och inte springer omkring och leker. Annika uppfattar att majoriteten av
eleverna är mycket självständiga och inarbetade i det undersökande elevak-
tiva arbetssättet. Hon förväntar sig också att de flesta eleverna klarar sig på
egen hand utan att behöva ha något större stöd av henne under arbetets
gång. Annika har mycket sällan traditionell katederundervisning, utan ele-
verna arbetar till stor del undersökande och elevaktivt, dvs. de arbetar med
olika teman eller projekt, individuellt eller i grupp. De inhämtar fakta ur
olika källor som t.ex. läroböcker, uppslagsböcker, faktaböcker och Inter-
net. De skriver och formulerar text och ritar och inhämtar bilder från inter-
net för sina arbeten. Presentationsformen för arbetena kan variera mellan
uppsatser, collage, väggutställningar och teater. Annika anser att det att
viktigt att eleverna känner att hon finns med som stöd i deras arbeten. I
klassen är det stor skillnad på duktiga elevers och svaga elevers intresse för
att använda datorerna. På rasterna sitter ofta samma duktiga pojkgäng vid
datorerna. Annika uppfattar deras försprång och intresse för datorer som en
tillgång för hennes eget arbete. När hon själv kör fast eller inte vet hur hon
ska gå tillväga i ett program rådfrågar hon ofta de duktiga eleverna. Hon
anser också att duktiga läsare har större förmåga att tillgodogöra sig det
undersökande elevaktiva arbetssättet, vilket gör att de får större frihet av
Annika. Flera av de läs- och skrivsvaga eleverna har stora problem att på ett
mer självständigt sätt arbeta undersökande och elevaktivt. Annika anser att
de behöver mer stöd och hjälp med att hitta adekvata texter och att formule-
ra texter samt att få en struktur på sina arbeten. Vid planeringen av en lek-
tion brukar Annika föreställa sig hur eleverna kommer att uppfatta och rea-
gera på innehållet i undervisningen. Annikas föreställningar om vissa tänk-
bara situationer i undervisningen innebär att hon kan förbereda sig på vad
som kan komma att sägas samt hända under lektionen med eleverna. Dessa
föreställningar om tänkbara situationer utgör till viss del grunden för hur
hon kommer att planera och genomföra undervisningen. Annika anser att
dessa tankebilder av den planerade lektionen förekommer oftare när hon
själv är osäker på innehållet och på reaktionerna från eleverna.

Ibland kan jag tänka efter vad…eller oftast så gör man ju det att man
tänker efter i förväg…kan tänka sig kommentarer från barnen och hur
man ska tackla dom. Det kan ju vara såna här grejer som –Varför ska
vi kunna det här? Det är väl den vanligaste frågan man får som man
måste kunna svara på. Ibland tänker jag ut svaret i förväg beroende på
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vad det är för område. Är det ett område som jag känner mig mer
osäker då måste jag tänka mer från början. Matte t.ex. som jag tycker
är suveränt roligt, där tycker jag ofta att jag kan motivera, där behöver
jag inte tänka i förväg. Men det är mer om jag själv är lite osäker.
(Annika)

När eleverna däremot kör fast eller när hon själv upptäcker att eleverna har
svårt att hantera något i sitt arbete under lektionen, är samtal med eleverna
det viktigaste verktyget för att finna lösningar på problemen. Annika menar
att samtal med eleverna är oerhört värdefullt för att göra dem medvetna om
att de kan tänka och lära sig. Samtalet med läraren blir också för många läs-
och skrivsvaga elever ett första steget i att lära sig att reflektera över sin
egen inlärning och komma förbi svårigheter. Annika försöker få eleverna
att reflektera över språket, såväl det muntliga som det skriftliga, och där-
med göra eleverna medvetna om det som de har erfarenhet av och om det
som är nytt för dem. Annika anser att läs- och skrivsvaga elever i synnerhet
är mer beroende av samtal med läraren för att komma vidare i sin utveck-
ling. Lärarens uppgift blir att anpassa arbetsuppgifter efter elevernas för-
måga och speciella förutsättningar, men samtidigt ge uppgifter som utma-
nar och stimulerar eleverna. Läs- och skrivsvaga elever är inte sällan rädda
för nya och okända arbetsuppgifter på grund av deras rädsla för att miss-
lyckas. Annika poängterar betydelsen av att välja rätt retorik för att övertala
eleverna att börja med arbetsuppgifter som innehåller en del utmaningar.

Om jag själv är lite rädd för att det kan vara för svårt för dem, då kan
jag nog försöka lägga fram det så att –Det här är en uppgift, kan inte
du testa å se om det funkar. Då behöver det inte vara hela världen om
det inte funkar. Då är det en liten utmaning för dom. Det här ska bax-
ingen gå. Det är nog väldigt viktigt att man inte talar om att det här är
svårt, pröva å se om det går, för då kanske dom ger upp på en gång.
(Annika)

Mycket av Annikas arbete är inriktat på att stödja och hjälpa läs- och skrivs-
vaga elever att hantera texter. Många gånger är det undersökande elevakti-
va arbetssättet för svårt för dessa elever om läraren inte är med och stödjer
och lär eleverna strategier för hur de letar fakta och skriver texter. Många
elever har svårt att hitta struktur för sina arbeten. De har problem med att
läsa texterna, ta ut viktig fakta samt att formulera om text till egen produce-
rad text. En del elever klarar bara att skriva av texten i boken eller på Inter-
net. En annan svårighet som Annika får hjälpa eleverna med är att upplysa
hur långt tid de olika arbetsmomenten tar. Det är inte ovanligt att en del



48

elever lånar tiotal böcker från biblioteket och sitter mestadels av projektti-
den och läser dessa utan att hitta något att skriva om.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Annika berättar att många av de läs- och skrivsvaga eleverna har stora pro-
blem att hänga med när hon går igenom veckans planering med klassen.
Ibland gör klassen en tankekarta över vad de ska arbeta med inom ett ämne.
Tillsammans bygger de upp kartan med ord som berör ämnet. Eleverna är
med och diskuterar och ger förslag på vad arbetsområdet kan komma att
inbegripa. Annika anser att Jonas har svårt att vara delaktig i diskussionen
och samtidigt hinna med att skriva ner orden i tankekartan. När han kon-
centrerar sig på att skriva ner orden går det åt mycket energi och koncentra-
tion så att det blir omöjligt att delta i diskussionen. Det är alltid något utfö-
rande som han inte hinner med. Annika anser att det är viktigare att Jonas är
med i diskussionen och får möjlighet att vara delaktig i planeringen av un-
dervisningen. Samtidigt anser hon att det svårt att motivera honom att avstå
från att skriva för att bara var med i diskussionen. Jonas vill göra det samma
som alla andra och inte behandlas annorlunda.

Hela lektionen går åt att få ner alla orden på papperet. Sen får dom
spåna själva...– Vad är det jag har skrivit? Varför har jag skrivit det
här? Det kan märkas. Jonas kan få såna problem... att han undrar kring
en sån sak... – Vad ska jag skriva nu? Då får man titta på den här
mindmappen tillsammans med honom och så titta -Vad betyder det
här? -Varför har du skrivit det här ordet? Ja, det vet han inte, för han
har ju bara skrivit av. Han har inte hört allt det här runt i kring. Det är
synd. Här vet jag inte riktigt vad man ska göra. För samtidigt är det ju
bra att han får vara med på såna här saker och känna att dom faktiskt
fått med allting som dom andra har fått med. Så får dom väl missa den
här diskussionen. Så får dom ta den med nån annan eller så får dom
fråga mig. Jag tror att dom är väldigt måna om att dom inte ska vara
annorlunda. Dom är mycket medvetna om att dom har problem och
hela klassen vet att dom har problem och dom vet att alla vet. Men
dom vill ändå vara med. (Annika)

I projektarbete, när eleverna arbetar undersökande och elevaktivt, har Jo-
nas och Ellen svårare att tillgodogöra sig samma mängd texter som andra
elever i klassen. Ellen och Jonas utgår ofta från ett fåtal böcker, ofta läro-
böcker, när de söker fakta om ett ämne. Det är sällan som Ellen och Jonas
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använder sig av texter på Internet. Om de använder Internet består arbetet
ofta av ett tidskrävande och ostrukturerat sökande som mestadels leder till
inhämtande av bilder. Annika anser att Ellen och Jonas behöver mycket
struktur och handledning för att klara av att bearbeta texter, såväl svenska
som engelska texter. Jonas behöver mycket stöd för att lära sig hur han ska
gå till väga för att finna lämplig fakta. Hon lär honom att utgå från rubriker,
och tillsammans plockar de ut viktig fakta. Annika anser att genom att byg-
ga på det som Jonas redan klarar av och arbeta med det som han inte klarar
av, och tillsammans utföra arbetet, kommer han att utveckla färdigheter för
att senare klara av arbetet på egen hand.

Jonas kan bli stressad när han vet att han måste prestera nånting och
sen blir det så svårt. Med jämna mellanrum behöver jag, i alla fall med
honom, sitta ner och läsa tillsammans med honom. Lära honom att få
en slags strategi för hur man letar fakta. Då kan jag tillsammans med
honom, det är väl egentligen jag som gör det, men han sitter med och
så tittar vi på alla rubriker. Här måste det finnas fakta om det där, – Så
läs det!, så plockar jag ut dom bitarna som han behöver. (Annika)

Annika anser att datorerna i skolan inte används lika ofta av Ellen och Jo-
nas som de görs av de duktiga eleverna. Det är ett problem som hon har
svårt att hantera. Hon har dock försökt att lösa problemet genom att låta
eleverna använda datorerna efter ett rullande schema. Resultatet blev istäl-
let att de elever som inte ville sitta vid datorerna antingen bytte bort sin tur
eller så blev datorerna utan användare. Annika anser att Ellens och Jonas
ovilja att använda datorerna i skolan har sin förklaring i att de känner stor
osäkerhet inför kamraters reaktioner på deras läsning och skrivning vid da-
torerna. För att såväl undvika att avslöja sin egen oförmåga som att slippa
bemöta kamraters reaktioner avstår de hellre från att använda datorerna i
skolan. Trots att eleverna har fått information om att läs- och skrivsvårighe-
ter och begåvning inte har något direkt samband, är eleverna rädda för att
uppfattas som dumma.

Det är vissa som jag inte får till att sitta vid datorerna i skolan. Men
alla lämnar in arbeten som dom har gjort vid datorn, med då har vissa
suttit hemma. Det är ju så att dom som vill sätter sig. Jonas och Ellen
går inte gärna och sätter sig. Dom känner sig jätte osäkra. Ellen tyck-
er… jag tror att hon tycker att hon tar tid… så kommer andra ut och
då vill inte hon vara elak...liksom… och då lämnar hon datorn till
dom andra istället. Kommer nån å frågar -Kan jag få låna den? Nja så
lämnar hon den fast hon håller på med den. (Annika)
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Majoriteten av eleverna i klassen har dator hemma, och Ellen och Jonas
lämnar alltid in sina arbeten gjorda på dator hemifrån. I skolan skriver Ellen
och Jonas ner en »kladd« av sina arbeten för hand, och sen skriver de ut
kladden på datorn hemma. Annika uppfattar att det är något som eleverna
gärna vill göra och hon upplever att det är svårt att övertyga dem att istället
skriva på datorn i skolan.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra
elever i undervisningen

Annika uppfattar Ellen och Jonas som snälla ungdomar som är omtyckta av
sina klasskamrater. Ellen och Jonas fungerar också bra ihop med sina kam-
rater när de arbetar i grupp. Annika använder ofta grupparbete som arbets-
form i sin undervisning. I multimediaprojektet var Ellen och Jonas delakti-
ga i arbetsprocessen, där de var med och bestämde utformningar av multi-
mediasidan. När det ska skrivas någonting i grupparbetet brukar ofta andra
elever ta på sig ansvaret för att genomföra skrivandet. Annika anser att
Ellen och Jonas får ofta sammanställa fakta, ritar teckningar, inhämta bil-
der eller ansvara för utformningen/lay-outen av arbetet. Att formulera och
skriva in text i ordbehandlingsprogram ansvarar ofta de duktiga eleverna
för. Annika menar att eleverna i klassen känner väl till varandras förmågor
och oförmågor och fördelar arbetet i gruppen efter det som eleverna anser
sig vara bäst på.

Det här handlar om deras självförtroende. För ingen av dom är några
otrevliga personer som dom andra retar sig på. Dom är så otroligt
snälla mot sina kamrater, bra kompisar. I grupparbete ger dom andra
elever större utrymme. Dom lägger sig. (Annika)

Annika uppfattar att Ellens och Jonas läs- och skrivsvårigheter har medfört
att de har fått dåligt självförtroende. Ellen är ofta nervös och ängslig i grupp-
arbete och gör det som kamraterna säger att hon ska göra. Ellen avstår helst
från att skriva på datorn, men vid ett par tillfällen under multimediaprojek-
tet turades hon och Klas om att skriva. Hennes ängslan för att göra misstag
och för att kamraterna ska upptäcka hennes fel medför att hon försöker
skyla det hon skriver.

Ellen blir så nervös, grupparbete överhuvudtaget, om hon ska skriva.
Som i höstas… då var det nästan så att hon la sig över det hon skrev
för att kolla själv innan dom andra fick titta. (Annika)
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Jonas visar ingen påtaglig ängslan för att skriva i grupparbete. Annika upp-
fattar däremot att han störs av att ha kamrater i närheten när han ska kon-
centrera sig på en arbetsuppgift. Han blir ofta intresserad av vad andra elev-
er har för sig. Han lämnar därför sin egen arbetsuppgift för att gå iväg och
prata med sina kamrater om vad de arbetar med. Annika anser att Jonas oro
och okoncentration påverkar att han inte orkar sitta och läsa och skriva. På
utvecklingssamtal har Annika diskuterat problemet med Jonas och hans mam-
ma, och de är båda väl medvetna om att det är ett problem för Jonas. Jonas
försöker dock emellanåt, ibland på uppmaning ifrån Annika och ibland av
eget initiativ, söka upp en lugn arbetsplats där få kamrater är närvarande.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

För att skapa goda inlärningstillfällen för elever med läs- och skrivproblem,
anser Annika, att läraren behöver vara flexibel i sin planering av undervis-
ningen genom att låta elever med läs- och skrivsvårigheter få sina specifika
behov tillgodosedda. Det är oerhört viktigt att vara lyhörd för vad eleverna
klarar och inte klarar. I samtal kan Annika och eleverna gemensamt komma
fram till lämpliga lösningar som underlättar inlärningen för dem. Det är
dock sällsynt att eleverna tar egna initiativ för att direkt påverka hur och
med vad de ska arbete. När klassen har gemensam planering av veckan
skulle t.ex. fler svaga elever vara betjänta av att inte anteckna, utan bara
vara delaktiga i diskussionen.

När man gör en sån här gemensam genomgång och skriver ner saker.
Dom kanske inte ska skriva den då. Dom kanske helt enkelt inte ska
ha något papper framför sig utan bara vara med i diskussionen och
sen skriva ner, efteråt, nästa lektion. För då kan ju dom vara med i
diskussionen och sen får dom det på papper efteråt, eller att dom får
en kopia på det. Att jag gör det. För då har dom varit med i diskussio-
nen. Det kanske är det viktigaste. (Annika)

Eleverna har i viss mån inflytande över om de vill använda datorer i under-
visningen. Annika uppfattar dock att datorerna bör användas mer kompen-
satoriskt av Ellen och Jonas. Huruvida datorn kan användas kompensato-
riskt av eleverna förutsätter antingen fler datorer eller en personlig dator till
var och en av eleverna. Annika uppfattar elevernas ovilja att använda da-
torerna i skolan som det största hindret för att de ska kunna kompensera
sina svårigheter. Jonas har framförallt behov av en egen dator, eftersom den
skulle kunna underlätta skrivprocessen betydligt för honom.
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Jonas skulle bli hjälpt av att ha en egen dator. Att slippa kämpa med
sin handstil. Han kämpar och kämpar. Och så att det blir så mycket
fel. Och varje gång man påpekar vilket ord som är felstavat så hittar
han det felet. Det skulle vara så skönt om han kunde ha en egen dator.
Han pratar väldigt mycket och han kan formulera sig i ord. Han skulle
behöva skriva kladden direkt i datorn. Det tror jag skulle uppmuntra
honom mycket. (Annika)

Annika poängterar läs- och skrivsvaga elevers behov av lugn och ro. Att det
ska finnas tillgång till lugna arbetsplatser i fall någon av eleverna efter-
frågar det. Annika uppfattar också sin egen roll som lärare oerhört viktig.
Eleverna behöver en vuxen person att samtala med, både vad gäller person-
liga och skolmässiga spörsmål. Behovet av att utveckla stödstrategier för
elever med läs- och skrivsvårigheter är oerhört betydelsefullt, i synnerhet
stödstrategier i inriktning mot skrivaktiviteter. Annika anger att hon använ-
der sig av ett språkligt samarbete med eleverna som stödstrategi, dels för att
finna elevernas utvecklingsnivå, dels för att hjälpa eleverna vidare i utveck-
lingen av skrivprocessen.

Sitter man och lirkar så brukar det lösa upp sig. Men jag tror att man
hela tiden måste gå tillsammans med dom, prata med dom, diskutera
med dom, som stödstrategi, så att dom själva sen tror att det är mer
eller mindre dom själva som kommit på. I alla fall när det handlar om
att göra framsteg. (Annika)

Annika anser också att det språkliga samarbetet, som stödstrategi, även kan
komma till uttryck i bedömningssituationer, som t.ex. vid muntliga förhör
och prov. Eleverna har möjlighet att välja hur de vill göra prov, men Anni-
ka tror inte att eleverna själva förstår att de har denna valmöjlighet. Många
läs- och skrivsvaga elever vill dock ofta bli utsatta för samma typ av prov
som sina klasskamrater. Jonas har vid ett par tillfällen efterfrågat att få göra
om ett skriftligt prov muntligt, vilket han har fått göra tillsammans med
Annika.

Sammanfattning

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering
* Datorn görs tillgänglig för elever som inlärningsverktyg, bland alla andra

verktyg som finns på skolan, i det undersökande elevaktiva arbetssättet.
* Skolarbetets planering, genomförande och uppföljning sker helst tillsam-

mans med andra lärare i arbetsenheten.
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Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen
* Läraren handleder elever och håller ordning på klassen. Hon förutsätter

att de flesta elever klarar att arbeta på egen hand.
* Duktiga läsare har lättare att tillgodogöra sig elevaktivt arbetssätt. Läs-

och skrivsvaga elever behöver lärarens hjälp att hitta adekvata texter,
formulera texter, få struktur på texter samt planera tiden för arbetena.

* Duktiga elever visar större intresse för datorer än svagare elever. Läraren
rådfrågar ofta duktiga elever om vissa datortillämpningar och visar till-
tro till deras kompetens.

* Läraren utgår från sina föreställningar om hur eleverna kommer att upp-
fatta innehållet för att fastställa hur undervisningen ska genomföras.

* Läraren använder samtal med eleverna som verktyg för att göra dem med-
vetna om deras förmåga att tänka och lära sig.

* I samtalet lär läraren eleverna att reflektera över språket, såväl det munt-
liga som det skriftliga språket.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen
* Jonas har problem att följa med i veckans planering med klassen. Jonas

har svårt att både delta i diskussionen och samtidigt skriva ner innehål-
let i en tankekarta. Jonas bör enbart delta i diskussionen.

* Ellen och Jonas har svårt att tillgodogöra sig lika stora textmängder som
andra elever i klassen. De använder ett fåtal böcker och sällan texter på
Internet.

* Jonas behöver utföra vissa läs- och skrivmoment tillsammans med lära-
ren för att han senare ska klara av att hantera det på egen hand.

* Skolans datorer används i mindre utsträckning av Ellen och Jonas än vad
de görs av duktiga elever.

* Ellen och Jonas undviker datorerna för att slippa visa sin oförmåga i läs-
ning och skrivning för kamrater.

* Ellen och Jonas använder datorn hemma för att färdigställa arbeten som
de inte hunnit med i skolan.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra elever i under-
visningen
* Ellen och Jonas fungerar bra ihop med sina klasskamrater när de arbetar i

grupp.
* Ellen och Jonas ansvarar vanligtvis inte för skrivandet i grupparbete. Utan

får ofta sammanställa fakta, rita teckningar, inhämta bilder eller ansvara
för utformningen av arbetena.

* Ellen och Jonas avstår helst från att skriva på datorn i grupparbete.
* Elever i grupparbete är medvetna om varandras förmågor och fördelar

arbetsuppgifter efter vad var och en i gruppen anses vara bra på.
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* Ellens och Jonas läs- och skrivsvårigheter har orsakat dåligt självförtro-
ende, vilket yttrar sig i att de är sämre på att ta för sig gentemot kamra-
terna i gruppen.

* Jonas blir orolig och okoncentrerad av att ha många kamrater runt om-
kring sig.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervisningen
* Samtal som stödstrategi används som ett verktyg för att hjälpa elever

vidare i utvecklingen av skrivprocessen.
* Datoranvändning som funktionskompensering förutsätter större tillgång

av datorer samt att elevernas ovilja att använda datorer i skolan före-
byggs.

* Ellen och Jonas behöver lugna arbetsplatser.

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

Ellen och Jonas anser att det är mycket viktigt att få vara med och känna sig
delaktiga i planeringen av undervisningen. Ellen uttrycker också att det blir
roligare i skolan om man får vara med och bestämma. Utöver de undervis-
ningsmoment som läraren anger har eleverna ett visst inflytande över un-
dervisningens innehåll och form. De kan själva avgöra hur mycket tid de
behöver för att slutföra sina arbetsuppgifter, i vilken lokal de ska sitta, samt
med vilka hjälpmedel de vill arbeta med. De väljer själva om de vill arbeta
med datorn.

Undervisningen, tycker jag, att läraren ska bestämma. Hon vet gan-
ska mycket. Hon ska bestämma ganska mycket. Men ändå att vi ska
få välja vad vi ska göra ju nu liksom, man ska göra det men när vi ska
göra det. Det är bra att kunna lära sig att planera. Att man vet vad som
ska bli färdigt. Vilken tid och när. Att man får lägga upp det och hur
mycket man ska göra. (Jonas)

Ellen och Jonas undviker dock att arbeta med datorn i skolan. Elevernas
syn på varför de inte använder datorn frivilligt i skolan är att båda blir stres-
sade och okoncentrerade av att ha klasskamrater i närheten. Ellen blir stres-
sad av att inte hinna med att skriva det som hon har planerat att skriva under
lektionen. Stressen ökar också i och med att kamrater kommer och frågor
när hon är klar och om de kan få låna datorn. Hon lämnar ofta ifrån sig
datorn om någon kommer och ber om den. När Ellen använder datorn i
skolan är det ofta till att skicka E-post eller att arbeta med olika övningspro-
gram hos specialläraren Berit, som hon går till en gång i veckan.
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Det är så krångligt i skolan. Man blir stressad. Det är så mycket man
ska hinna på en lektion och så tar det längre tid för mig att sitta och
skriva. För jag hittar inte lika bra som jag gör hemma. För när jag
sitter hemma så hittar jag mycket bättre på tangentbordet. Det tar mycket
längre tid… oh det är lite jobbigt. Det tar jättelång tid annars. (Ellen)

Jonas anser att han lär sig bättre när han arbetar med datorn. Ibland letar
han fram något på Internet, men helst skriver han ut sina arbeten på datorn
hemma i lugn och ro. Han har svårt att uppleva arbetsro vid datorn i skolan.
Eftersom han påverkas av kamraters närvaro. Jonas berättar att han har svårt
att sitta still och att han gärna vill ta reda på vad andra kamrater gör på
lektionen. Val av lokal utgör ingen skillnad. I skolan förbereder han sitt
arbete. Han samlar in fakta, skaffar bilder och skriver den s.k. »kladden«
för sitt arbete. »Kladden« skriver Jonas för hand i skola och på söndags-
kvällarna brukar han skriva ut »kladden« hemma på datorn. Hemma, säger
han, är det lugnt och skönt. Han berättar att klassen har fått lära sig att
formulera texter med egna ord. Varje vecka övar eleverna i klassen på detta
genom att formulera om nyhetstexter som de har läst till egna ord. Jonas
försöker skriva sina texter med egna ord men ibland blir det svårt och den
enda formuleringen han upplever som bäst är den som står i boken.

Det är viktigt att inte skriva av. Men så där… ganska många ord kan
jag istället för ett ord. Det är ganska svårt ändå. Oftast är det så, ifall
jag skrivit en text, så kanske det är just det som står i boken som jag
ska använda, så sparar jag ju det, även om det ser ut som att jag har
skrivit av. Men det gör jag inte. För jag tycker att det ska vara så.
(Jonas)

Eleverna fick också arbeta med texter i multimediaprojektet. Ellens och
Jonas uppfattningar om projektet är positiva. De fick lära sig att använda
datorn på ett nytt och annorlunda sätt. Några veckor innan multimediapro-
jektet hade eleverna på mer traditionellt sätt arbetat och sammanställt texter
om Stormaktstiden. Ellen och Jonas anser att multimediaprojektet främst
gav dem mer kunskap om text-ljud-bild presentationer och inte så mycket
fördjupade kunskaper om Stormaktstiden. De uppfattar multimediaprojek-
tet som ett arbetssätt som syftar till att de lär sig mer om datorer.

Ellen: Man lär sig om datorer men man lär sig inte mer om… Jag
kunde inte... man skriver in det så man kan det. Man lär sig mer om
datorer än om kungar. Hur man gör sidor, skannar och skriver på dom
och håller på.
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Intervjuare: Något mer om Kristina lärde man sig inte?

Ellen: Nä, det skriver man ju på förhand innan, så att man kan det när
man skriver in det i datorn. Och vi hade ju alla skrivit en liten bok om
alla regenter innan, så jag kunde Kristina väldigt bra. För jag tyckte
om henne bäst.

Ibland längtar Jonas efter mer traditionella arbetssätt, eftersom det under-
sökande elevaktiva arbetssättet har blivit för dominerande i undervisning-
en. Han anser dock att det är roligt att »forska« men i begränsad utsträck-
ning. Han önskar att Annika kunde ha mer av traditionell undervisning, där
eleverna får ta del av en redan bearbetad fakta som förmedlas genom att
läraren berättar och förevisar olika föremål. Jonas anser att han lär sig ge-
nom att lyssna på läraren som berättar något intressant.

Jag tycker att det ska vara mera liksom… nu har det blivit i skolan
liksom…– jobba här!, varsågod, så här ska det vara. Inte just genom-
gång på tavlan… prata, overhead, visa bilder, prata, visa nånting, hit-
ta på saker. Utan väldigt så här bara –stick iväg, sätt er och jobba!
Ingenting. Förut liksom satt man på sin plats, lyssnade på läraren när
hon pratade. Hon har ju ganska mycket å säga. Just nu tycker jag…att
alla lärare gör så… men det kanske ska vara så. Jag vet inte. Jag tyck-
er det är ganska dåligt. Förr hade man genomgång innan, kanske en
halv lektion då man bara satt å lyssnade på läraren. Hon visade bilder
och vissa saker. Man lärde sig så. Så lär jag mig jätte mycket av.
(Jonas)

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

Ellen och Jonas föredrar att arbeta ensamma. De menar att de lätt störs av
kamrater som vill veta vad de gör eller så lockas de själva till att ta reda på
vad andra elever har för sig. De är mycket medvetna om hur de helst vill
arbeta och vad de själva anser sig vara bäst på. Ellen anser också att hon blir
mer produktiv och noggrann i sitt skrivande när hon arbetar ensam och
ostörd.

Då är jag mer koncentrerad. Det brukar vara så med nästan alla lite…
att man inte får vara i fred…– Vad gör du nu? Vad skriver du om? När
man är ensam så skriver man mycket mer… inte så petigt men man skri-
ver om var enda sak så att det blir en verkligen bra uppsats. (Ellen)
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Ellen och Jonas uppfattar dock grupparbete som roligt. Tillsammans med
andra får de vara med och arbeta fram ett resultat som de gemensamt står
för. Jonas berättar att de vanligtvis brukar dela upp vad var och en i gruppen
ska göra. De olika ansvarsområdena fördelas efter vad man själv eller vad
övriga i gruppen anser att man är bra på. I multimediaprojektet fick Jonas
ansvara för att samla in fakta, andra gånger kan han få rita eller skaffa fram
lämpliga bilder från Internet. Jonas anser inte att han är bra på något sär-
skilt, i synnerhet inte om han jämför sig med kamraterna i gruppen. Det är
alltid någon som är bättre på något, t.ex. att texta, rita eller måla eller skriva
på datorn.

I den här gruppen ansvarade jag för faktan. Men det är ju olika. Men
så kanske man kommer i en grupp som… där en är mycket duktigare
på det än en själv. Och då kanske man gör nånting annat. Det vet man
ju inte. Det är ju inte nånting jag är duktig på så där. (Jonas)

Ellen anser däremot att alla elever i hennes grupp brukar turas om att göra
de olika arbetsuppgifterna, som t.ex. att skriva vid datorn.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Elevernas möjlighet att producera text begränsas i och med att de blir tvung-
na att skriva »kladden« för hand och inte i datorn. Ellen och Jonas anser att
datorn skulle göra det enklare för dem att skriva text. Det blir lättare med
datorns hjälp att ta bort felstavade ord, formulera om meningsbyggnadsfel
samt se helheten i texten. Eleverna blir också mer koncentrerade och av-
skärmade från stökiga klasskamrater när de sitter och arbetar enskilt fram-
för datorn.

Jag jobbar ganska bra på datorer. Alltså det är då om man ska skriva
en text, då ser jag på datorn tydligt och klart. Jag har texten ganska
stort, och ser när det blir fel... meningar å så där. Om jag skriver en
kladd då, då skriver jag den på datorn, då kan jag jämföra kladden
med texten som är inne på datorn. Då ser jag att det är mycket mer
rätt, även fast liksom det står fel ju där, då ändrar jag. Jag tycker det är
jätte bra. (Jonas)

Både Ellen och Jonas berättar att de lär sig genom att läsa, skriva och höra
samt att förbereda sig inför redovisningar och prov. Jonas framhåller dock
att han behöver mer tid på prov så att han hinner skriva. Han uttrycker
också att det är bra att få möjlighet att göra prov muntligt
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Det går lite för fort tycker jag i svenska. T.ex. ett ord och sen ta nästa
liksom. Det är hur fort som helst. Muntligt är jätte kul. För då kan jag
förklara bättre. (Jonas)

Datorn vill de dock inte använda i alla situationer. Jonas poängterar att det
är lika viktigt att han får möjlighet att skriva för hand, så att han inte glöm-
mer bort den färdigheten. Han anser att han behöver träna handstil. Trots
denna uppfattning föredrar både Ellen och Jonas att skriva på datorn än att
skriva på vanligt sätt.

Sammanfattning

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Det är viktigt att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Elever-

na har inflytande över tid, rum och inlärningsmaterial- och hjälpmedel.
* Eleverna undviker att använda datorn i skolan. De blir stressade och okon-

centrerade av att ha kamrater i närheten när de ordbehandlar.
* Jonas lär sig bättre vid datorn och använder datorn hemma för att skriva

rent handskrivna arbeten.
* Multimediaprojektet fördjupade inte elevernas kunskaper i historia utan

lärde dem att hantera text-ljud-bild presentationer.
* Det elevaktiva arbetssätt dominerar alltför mycket i undervisningen. Jo-

nas lär sig genom att lyssna på någon som berättar.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen
*  Eleverna föredrar att arbeta ensamma, eftersom de inte får någon arbets-

ro av att ha kamrater i närheten.
*  Ellen blir mer produktiv och noggrann när hon arbetar ensam och ostörd.
*  Grupparbete är roligt. Ansvarsområdena fördelas antingen efter vad elever-

na själva anser sig bra på eller vad övriga i gruppen anser att var och en
ska göra eller så turas eleverna om att göra de olika uppgifterna.

*  Jonas jämför sig med de andra eleverna i gruppen och det finns alltid någon
elev som är bättre än honom i att texta, rita, måla eller skriva på datorn.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen
*  Textproduktionen försvåras i och med att skrivandet sker för hand istället

för på dator.
* Datorn gör det lättare att upptäcka felstavade ord, meningsbyggnadsfel,

strukturer i texter samt att avskärma stökiga klasskamrater när eleverna
arbetar enskilt.
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Undervisningssituation 2

- Ny programvara -98 på Nytörnskolan, klass 6c -

En lektion i samhällskunskap med CD-Rom-boken »Leva i
samhället«som arbetsverktyg

Den videofilmade undervisningen omfattar orienteringsämnet samhällskun-
skap och eleverna ska grupparbeta om narkotika och tobak. Lektionen in-
leds med att Annika berättar vilka material eleverna kan använda för sina
arbeten. De har no-läroböcker, mediaarkivet på Internet och CD-Rom-bo-
ken » Leva i samhället« till sitt förfogande. Hon frågar om det är någon av
elever som vet adressen till mediaarkivet, varpå en elev svarar och Annika
skriver adressen på tavlan. Eleverna är indelade i fem grupper och grupper-
na måste turas om att titta i CD-Rom-boken i det lilla grupprummet. Anni-
ka förmanar eleverna att det inte får bli något spring. Därefter informerar
hon att texten i CD-Rom-boken är något svårare än vad de är vana vid och
att den är mer faktarik samt går att få uppläst. Jonas räcker upp handen och
frågar om hans grupp får börja använda CD-Rom-boken. Annika ger sitt
samtycke. Denna inledande fas tar knappt fem minuter av lektionen.

Eleverna sprider ut sig på olika håll. En del stannar kvar i klassrummet,
andra går i väg till grupprummen och biblioteket. Jonas och Ellen tillhör
samma grupp. De följer med Annika in i det lilla grupprummet. Jonas och
Niklas placerar sig på två stolar precis framför datorn och övriga elever
ställer sig bakom. Det är sex elever i gruppen, tre pojkar och tre flickor.
Annika öppnar programmet och informerar eleverna hur det fungerar. Hon
visar programmets olika funktioner, vilka gestaltas i form av ikoner. Elever-
na provar på att starta-stanna-spola i textuppläsningen, ändra läshastighe-
ten, bläddra sidor samt klicka på understrukna ord för ordförklaring. Elever-
na  skrattar när de hör den förvrängda rösten när läshastigheten ställs in för
såväl snabb som långsam läsning. Efter förevisningen går Annika ifrån grupp-
rummet in i klassrummet. Eleverna skriver in det sidnummer som Annika
givit dem och en textsida om narkotika kommer upp på datorskärmen. De
sätter på ljudet. De lyssnar igenom sidan en gång under tystnad. Vid andra
genomlyssningen diskuterar Jonas och Jimmy med varandra om innehållet
i texten. Diskussionen gäller huruvida anabola steroider kan göra en män-
niska lika stor som mannen på bilden i programmet. Efter diskussionen
återgår Jonas igen till att lyssna på texten. Jimmy leker med högtalarna
genom att höja och sänka ljudet. Niklas tittar surt och snäser till åt honom
att lägga av. Jimmy lugnar sig. Flickorna i gruppen står i bakgrunden. Ellen
tittar då och då bort mot datorskärmen, men datorn är dock för långt bort för
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att hon ska kunna se texten. Hon viskar istället tyst med tjejkompisen bred-
vid. Ingen av eleverna antecknar något från texten. Efter det att eleverna
lyssnat igenom texten två gånger går de ifrån grupprummet. En ny grupp
kommer in och Jonas stannar kvar för att visa dem hur de ska göra. Med-
lemmarna i Ellens och Jonas grupp sprider ut sig och börjar arbeta med
olika uppgifter. Ellen går och hämtar ett stort papper och börjar skriva rub-
riken för gruppens arbete. Jonas kommer tillbaka in i klassrummet och häm-
tar två böcker han har i bänken. Därefter går han in och sätter sig vid en
dator i det andra grupprummet. Jonas börjar söka efter narkotika på Inter-
net. Annika går runt bland eleverna och småpratar, diskuterar och uppmunt-
rar dem i deras arbete. Lektionstiden är slut, men eleverna arbetar över på
rasten.

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering

Annika uppfattar inte organiseringen av användandet som särskilt proble-
matiskt. Hon gav samtliga elever möjlighet att ta del av CD-Rom-boken,
med avsikten att de själva fick avgöra om det var ett läromedel som passade
dem. CD-Rom-boken blev en faktakälla bland alla andra faktakällor som
eleverna fick tillgång till. Det var ett medvetet val att låta alla elever från
början få möjlighet att pröva CD-Rom-boken, för att undvika att läromedlet
stämplas som något avvikande som bara elever med läs- och skrivsvårighe-
ter kan använda. Annika anser dock att duktiga läsare inte kommer att an-
vända CD-Rom-boken i samma utsträckning som svaga läsare, och i syn-
nerhet inte av textuppläsningsfunktionen. Eftersom duktiga läsare redan har
utvecklat en lässkicklighet och ett försprång i att förhålla sig metakognitivt
till text, i sin egen läsning och skrivning.

Dom som är duktiga läsare, dom som det går undan för, som kan kolla
och slå upp i alla möjliga böcker. Dom kanske inte tycker att det ger
så mycket. Det tar snarare extra tid. Dom måste ju gå in å öppna och
leta igenom texten där. Duktiga elever kan ju skumläsa texter och leta
fakta på ett helt annat sätt. (Annika)

Annika hade förberett en skriftlig handledning som eleverna självständigt
skulle ta del av för att lära sig hantera programmet. Men den kom dock inte
till användningen, eftersom Annika valde att själv instruera den första grup-
pens elever. Annika visade eleverna hur de kom in i programmet, sökte och
bläddrade sidor, ändrade läshastighet, fick ord förklarade genom att klicka
på understrukna ord, startade, stannade samt spolade fram och tillbaka i
textuppläsningen. Två funktioner i programmet gick inte att utföra. Avsik-
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ten med dessa funktioner är att eleverna ska kunna skriva ut text på skriva-
ren, anteckna i en liten anteckningsbok samt överföra anteckningarna till
ett ordbehandlingsprogram. Sidorna i läroboken och sidorna i CD-Rom-
boken överensstämde heller inte med varandra. Annika uttrycker missnöje
och besvikelse över att programmet inte var tillräckligt färdigutvecklat. Hon
menar att programmets användbarhet begränsades och att eleverna blev be-
svikna när de inte kunde använda det fullt ut. Efter det att Annika hade
instruerat den första gruppen tog eleverna själva över ansvaret att visa den
nästkommande gruppens elever hur programmet fungerade. Annika anser
att programmet är lätt att lära sig och att eleverna har så pass stor vana av
CD-Rom-skivor att de klarar att använda det självständigt.

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Annika framhåller att hennes reella uppgift under lektionen var att hålla
reda på att det inte blev för många grupper vid datorn där programmet kör-
des. I undersökande elevaktiva arbeten, anser Annika, att det är viktigt att
eleverna hela tiden vet att hon finns till förfogande om de behöver stöd och
hjälp. Ofta går hon omkring och ser om det finns elever som har kört fast
eller behöver styras upp p.g.a. att de är bråkiga eller okoncentrerade. Det är
dock lika vanligt att eleverna kommer till henne och frågar om handled-
ning. Annika uppfattar att eleverna behöver känna att hon finns nära till
hands ifall de behöver henne.

Dom vill känna att jag finns där, i fall dom själva skulle vilja behöva.
Men finns jag hela tiden i klassrummet och dom sitter i klassrummet så
frågar dom inte efter mig. Dom jagar efter mig när jag inte är i klass-
rummet. Det är nån slags trygghet att man bara finns där. (Annika)

Enligt Annika innebär handledning att hon ger eleverna hjälp i skrivproces-
sen samt tips om vilka läromedel och hjälpmedel de kan använda. Svaga
elever har stort behov av handledning kring vilka komplement som finns
till övriga läromedel. Annika menar att CD-Rom-boken kommer att bli ett
hjälpmedel som eleverna kommer att känna till att det finns att tillgå.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Annika uppfattar att flera av eleverna hade behov av att leka med program-
met innan de börjar lyssna och använda det seriöst för arbetsuppgiften. Hon
anser att det kan vara meningsfullt att låta vissa elever få leka av sig, dvs.
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trycka igenom alla funktioner i programmet, innan gruppen börjar använda
det som faktakälla. Annars kan det skapas irritation i gruppen, t.ex. när
läshastigheten höjs till den snabbaste inställningen och talet förvrängs till
ett tal som påminner om Kalle Ankas röst.

Det var ju så häftigt det här med ljudet. Å det är ju en sån sak som går
över efter ett litet tag, allt eftersom man jobbar med såna program
mer. Att det inte blir den här häftiga grejen att man ska testa och hålla
på, och så blir några sura för att dom inte lyssnar. Så det är väl svårt
att få dom att förstå det allvaret, men dom måste ju få leka och känna
på programmet, för det handlar ju lite om det. (Annika)

Allra bäst är, anser Annika, att elever med läs- och skrivsvårigheter arbetar
med CD-Rom-boken när de sammanställer och skriver egna arbeten. Hon
menar att Jonas kommer att ha stor nytta av CD-Rom-boken när han ska
söka fakta på egen hand i samhällskunskap. Han behöver också lugn och ro
när han läser och skriver texter. Jonas fastnar lätt när han läser krångliga
meningar och ord, och han har svårigheter att ta ut det väsentliga i den text
han läser. Annika tycker ofta att det går lättare när hon talar med honom om
texten han nyss har läst. Hon uppfattar således CD-Rom-boken som ett kom-
plement till hennes och Jonas gemensamma bearbetning av texten, efter-
som hon anser att CD-Rom-boken talar till honom. Annika uppfattar att
Ellen och Jonas bara lyssnade utan att läsa med i texten när gruppen arbeta-
de med CD-Rom-boken. Hon tror dock att eleverna hade gjort annorlunda
om de hade suttit själva och provat sig fram kring vilken läshastighet som
passade dem bäst.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra
elever i undervisningen

Annika anser att Ellen och Jonas fungerade mycket bra i sin grupp. Förra
terminen undvek Jonas att skriva på datorn i skolan och la därmed ner myck-
et arbete på att skriva rent hemma. Enligt Annika har detta att göra med
Jonas dåliga självförtroende för sin egen förmåga och inför klasskamrater.
Jonas har dock blivit bättre på att utnyttja skolans datorer. Annika uppfattar
Jonas förändring som ett steg mot att hans självförtroende håller på att byg-
gas upp. Kanske beror det på många till synes betydliga händelser i skolan.
Annika framhåller att en av de betydelsefulla erfarenheterna som Jonas har
tagit del av är att han blev den första eleven i klassen som fick lära sig
använda taligenkänningsprogrammet DragonDictate och erfara att han kan
producera text snabbare och enklare än tidigare.
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Jag tror att han fick lite ångest när han såg att alla andra kommer
igång å börjar skriva. För honom kommer inte ens ett ord eller två.
Det är hemskt att visa sina kompisar att man bara har hunnit en rad
eller nåt när dom har skrivit fyra, fem sidor. Det är ju knäckande.
Förut gjorde han ingenting. För då kom han direkt på nåt annat han
kunde göra och så fick han skriva hemma istället. Men nu försöker
han lite. Å jag tror att det är rätt skönt för honom att känna att han
faktiskt kan komma igång och kan ha nytta av det när han väl kommer
hem och kan fortsätta på nånting. (Annika)

Annika framhåller också att CD-Rom-boken möjliggör att Jonas kan läsa i
skolan och inte behöva låna hem böcker för att hinna läsa och sammanställa
arbeten. I grupparbete anser Annika dock att både Ellen och Jonas fortfa-
rande visar en osäkerhet som yttrar sig i att de hela tiden måste veta vad
kamraterna gör innan de själva påbörjar sina arbeten. De tar heller inte för
sig av textskrivandet utan arbetar med utformningen/lay-outen av texter
och bilder. Ibland är arbetsuppgifterna självpåtagna, andra gånger ber grup-
pen dem ansvara för arbetsuppgifter.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

När det gäller Ellens och Jonas möjligheter att tillgodogöra sig innehållet i
CD-Rom-boken anser Annika, att det går lättare när texten blir uppläst för
dem. De stimulerar flera sinnen samtidigt, då de ser, hör och skriver text i
CD-Rom-boken. Texten är inte för svår, trots att boken är skriven för elever
i gymnasieskolan. Eleverna i klassen använder vanligtvis mycket svårare
texter som de hämtar från läroböcker, faktaböcker, tidningsartiklar och In-
ternet. Annika uppfattar att texten är väl skriven och passar bra för elever
med läs- och skrivsvårigheter. Det finns dock en del svåra ord som inte
eleverna kan och som heller inte förklaras i boken. Enligt Annika är inte
heller detta något större problem eftersom Ellen och Jonas är trygga och
vana vid att fråga när de inte känner till ett ord eller begrepp. En av förde-
larna att få text uppläst är att eleverna får lättare att tillgodogöra sig ett
sammanhang av textens innehåll. När de läser går mycket energi åt för få
ihop bokstäver till ord och ord till meningar. Annika menar att till följd av
denna mödosamma läsning tappar eleverna förståelsen av textens innehåll.
CD-Rom-boken kompenserar genom textuppläsning därmed elevernas bris-
tande läsförmåga. Annika menar också att det är viktigt att uppmärksamma
hur eleverna lär sig. Jonas lär sig genom att hon berättar eller läser för ho-
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nom. Ellen däremot lär sig mer genom att titta på bilder och film. Ellen kan
lätt memorera och återberätta saker hon sett på bild eller film. Läromedel
med många detaljrika bilder skulle hjälpa henne, menar Annika.

Jonas lyssnar ju väldigt mycket. Men Ellen tror jag är mycket bild-
människa. För hon kan komma ihåg saker som hon har sett. –Men det
var ju som på den där bilden, kan hon säga. Va hon kommer ihåg
kring bilder, i alla fall på historia gjorde hon det. Hon kom ihåg hela
livet på landet genom ett uppslag i historiaboken, där det fanns olika
yrken och där man såg husen å alltihopa. Hon kunde berätta ur minnet
utifrån den bilden, istället för att ha läst texten flera gånger. (Annika)

Eleverna har ibland fått använda inlästa böcker på band, s.k. talböcker. CD-
Rom-boken har dock en del fördelar framför talboken, menar Annika. Hon
anser att CD-Rom-boken är enklare för eleverna att använda för att hitta
rätt sida samt att välja vilket textavsnitt som ska bli uppläst. Eleverna behö-
ver bara skriva in sidnumret och trycka »enter« så kommer sidan upp, samt
klicka på varje nytt stycke i texten där de vill att uppläsaren ska börja läsa.
Annika anser dock en del av funktionerna, som gestaltas i form av ikoner,
överflödiga och inte till någon större nytta för eleverna.

Sammanfattning

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering
* Samtliga elever fick möjlighet att arbeta med CD-Rom-boken i ett grupp-

rum. Elever fick själva avgöra om de ville använda läromedlet.

* Den allmänna tillgängligheten av CD-Rom-boken i klassen medförde att
läromedlet blev accepterat av såväl normalläsande elever som elever med
läs- och skrivsvårigheter.

* Läraren förklarade CD-Rom-boken för en grupp elever, därefter visade
eleverna efterföljande grupper hur programmet fungerade.

* CD-Rom-bokens brister i konstruktionen begränsade dess användbarhet.

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen
* Lärarens reella uppgift i undervisningen är att övervaka arbetet i grupperna

och att se till att grupperna inte blir för många i de olika grupprummen.

* I elevaktivt arbete är det viktigt att eleverna känner att läraren hela tiden
finns till förfogande om de behöver stöd och hjälp.

* Läraren hjälper eleverna i skrivprocessen och tipsar dem om vilka läro-
medel och hjälpmedel de kan använda.



65

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen
* Eleverna har behov av att leka med CD-Rom-boken innan de börjar an-

vända den seriöst för arbetsuppgiften.

* CD-Rom-boken lämpar sig bäst för elevgruppen när de sammanställer
egna arbeten. Eleverna har då möjlighet att utnyttja CD-Rom-bokens
funktioner efter egna behov och speciella förutsättningar.

* CD-Rom-boken är ett komplement till lärarens och Jonas gemensamma
bearbetning av texter. CD-Rom-boken talar till eleven.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra elever i
undervisningen
* Jonas har blivit bättre på att utnyttja skolans datorer p.g.a. att hans själv-

förtroende har blivit bättre när han fått erfara att han kan kompensera
sina svårigheter med hjälp av olika datorprogram.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervis-
ningen
* Ellen och Jonas kan tillgodogöra sig sammanhanget av textinnehållet när

de använder CD-Rom-boken.

* CD-Rom-boken kompenserar genom textuppläsning elevernas bristande
läsförmåga.

* CD-Rom-boken har ett enklare sökförfarande för att hitta rätt sida och
textstycke än talboken. Vissa ikoner är dock överflödiga för eleverna.

Elevens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Jonas tog eget initiativ till att gruppen skulle börja använda CD-Rom-bo-
ken. Han anser att grupparbetet var roligt då de letade fakta om narkotika.
Den första anhalten för gruppen var i grupprummet, där CD-Rom-boken
kunde användas. Jonas berättar att Annika visade dem hur de skulle göra,
men att han redan hade använt den en gång hos specialläraren Berit. Jonas
är mycket positiv till CD-Rom-boken. När klassen arbetar undersökande
och elevaktivt kommer Jonas att använda CD-Rom-boken. Han anser att
CD-Rom-boken är bättre att använda än böcker och Internet, eftersom det
går snabbare att hitta fakta. Han anser att hans bristande kunskaper i att
göra snabba informationssökningar på Internet medför att han får ont om
tid på lektionerna.

När man går in på Internet så kanske man inte hittar nånting på jätte-
länge… vissa är ganska duktiga å leta, vissa vet ju såna här olika
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tecken å sånt som man ska skriva för att få fram det. Å jag har ganska
svårt att få fram. Så var det liksom bara att köra det här. Det var gan-
ska bra. Det gick fort. Annars liksom så är det att man har fyrtio mi-
nuters lektion och då kanske det tar hälften bara att få fram material.
(Jonas)

Jonas anser att han kan välja att arbeta med CD-Rom-boken om undervis-
ningens innehåll passar för det. Han har kontroll över val av undervisnings-
material och hjälpmedel. Däremot känner sig Jonas ibland vilsen över hur
han ska hantera innehållet och därmed få kontroll över den egna inlärnings-
processen. När han inte tillägnar sig undervisningsinnehållet och Annikas
hjälp uteblir ger han upp sitt arbete.

Elevens uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

Jonas anser att grupparbete med CD-Rom-boken är roligt, men att han mer
framöver kommer att använda den när han arbetar enskilt. Det är ofta de
andra i gruppen som styr vilka läromedel som gruppen ska samla fakta ifrån.
Alla elever i gruppen är inte intresserade av att få texten uppläst, eftersom
elevernas lässkicklighet skiljer sig åt.

Elevens uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Jonas uppfattar att CD-Rom-boken gör det undersökande arbetssättet enk-
lare och roligare att utföra. Jonas uttrycker att han har problem med att läsa
och inhämta fakta från böcker och Internet. Det blir lättare att ta till sig
innehållet när texten blir uppläst. Jonas är också mycket positiv till de olika
funktionerna i programmet, dvs. att kunna ändra läshastighet, spola fram
och tillbaka i texten. ƒr ett textstycke svårt att förstå kan han repetera upp-
läsningen hur många gånger som helst.

Det är bra att man kunde ändra sakta för den pratade för snabbt. Ibland
kanske man… å spola tillbaka å så. Både att man kunde läsa och att en
röst sa det i högtalaren. Man kan ju läsa samtidigt som den läser. (Jonas)

Jonas är däremot missnöjd med sökfunktionen i programmet. Han önskar
en sökfunktion som påminner om Internets sökfunktioner, som t.ex. Altav-
ista och Hotpot. Att ange ämnesord skulle vara ett enklare förfarande att
hitta fakta i CD-Rom-boken. Jonas anser också att CD-Rom-boken förbätt-
rar hans ordförråd då svåra och främmande ord går att få förklarade.
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Sammanfattning

Elevens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen
* Jonas är positiv till att arbeta med CD-Rom-boken. Den är lättare att an-

vända än böcker och Internet, eftersom det går lättare och snabbare att
söka fakta.

* Jonas väljer själv vilka undervisningsmaterial och hjälpmedel han ska
använda i undervisningen.

* Undervisningsinnehållet har han ibland svårt att tillägna sig på egen hand.
Uteblir hjälp från läraren ger Jonas upp sitt arbete.

Elevens uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen
* Jonas föredrar att använda CD-Rom-boken när han arbetar enskilt, efter-

som många elever inte är intresserade av att få texten uppläst.

Elevens uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen
* Det elevaktiva arbetssättet blir enklare och roligare med CD-Rom-boken.

Det blir lättare att ta till sig innehållet när texten blir uppläst.

* Funktionerna i CD-Rom-boken möjliggör att Jonas kan genomföra och
hinna med sitt arbete.

* Ordförråd och begreppsbildning förbättras genom CD-Rom-bokens för-
klaringar.

Undervisningssituation 3

- Allmän datoranvändning -97 på Nytörnskolan, klass 7a -

En lektion i specialundervisning i svenska med övningsprogram
som arbetsverktyg

Den videofilmade lektionen behandlar när Anton, Mats och David arbetar
med olika uppgifter i övningsprogram på datorn. En efter en droppar elever-
na in i specialundervisningens lektionssal. Berit är mellanstadielärare, men
arbetar som speciallärare på skolans låg-, mellan- och högstadium. I lek-
tionssalen finns fyra datorer, tre är stationära och en är bärbar, och där finns
även ett skrivbord och en bokhylla. När eleverna har kommit in och satt sig
vid var sin dator, går Berit fram till var och en av dem och ber dem gå in i
olika övningsprogram. På uppmaning från Berit får eleverna arbeta med
skilda arbetsuppgifter. Mats ska läsa en text och öva upp sin läsförståelse.
Berit hjälper honom att välja rätt lixvärde på texten. Lixvärde trettiosju är
tillräcklig svår text för Mats och han börjar läsa om sälar. Efter textstycket
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får han frågor att besvara. Berit påpekar att Mats inte har sina glasögon med
sig och hon tillrättavisar honom. Mats svarar att han ska ta med sig dem
nästa gång. Därefter går hon och sätter sig vid Anton för att se hur han
klarar övningsuppgifterna i dubbelteckning. Vid ett par tillfällen gör Anton
fel. Berit påminner honom om stavningsregeln han tidigare har fått lära sig.
Hon förklarar att före »la«, »na«, »ra«, om vokalen är kort och betonad,
dubbeltecknar man alltid. Anton skriver därefter rätt på orden siffra, fiffla
och offra. Efter en stund går Berit över till David som arbetar med ett annat
lite enklare övningsprogram som är anpassat för elever på låg- och mellan-
stadiet. Han tränar på att skriva motsatsord till ord som datorn föreslår. Hon
uppmuntrar honom genom att bekräfta att han gjort rätt på arbetsuppgifte-
rna. Därefter återgår hon igen till att hjälpa Anton och sätter sig bredvid
honom. Berit ägnar olika mycket tid åt eleverna samt agerar på olika sätt
för deras arbete. Medan Berit stödjer och förklarar stavningsregler för An-
ton sitter Mats och läser texten om sälar på datorskärmen med händerna
bakom huvudet. Då och då gäspar han stort och väger okoncentrerat på
stolen. Ibland småpratar Mats och David med varandra. När ljudnivån blir
väl hög uttrycker Berit sitt missnöje. David frågar Mats om han vet vad
som är motsatsen till skratta. Mats föreslår »ledsen«, varefter David skriver
in ordet »lessen«. Programmet meddelar att ordet är fel samt att det efter-
sökta ordet består av fem bokstäver. Detta uppmärksammar inte David utan
skriver därefter in ordet »sur«. Programmet meddelar att ordet på nytt är fel
och att det rätta ordet innehåller ett »r«. David uppmärksammar heller inte
detta utan skriver in ordet »dum«. Ännu en gång blir det fel varpå han ropar
till Berit efter svaret. Berit svarar »gråta« och David uppvisar en påtaglig
lättnad när det rätta ordet kan skrivas in. Berit går fram till var och en av
eleverna för att göra en avstämning kring vad de hittills har presterat. Där-
efter föreslår hon att eleverna avslutar sina uppgifter för att under den reste-
rande delen av lektionen öva på ordklasser. Eleverna ska öva på substantiv,
verb och adjektiv i ett nytt program. På datorskärmen visar sig två lådor,
där det står verb på den ena och substantiv på den andra, i mitten finns en
trollerihatt. Ur hatten kommer ord upp. Eleverna ska lista ut om orden är
verb eller substantiv och därmed dra orden med hjälp av musen till rätt
låda. Mot slutet av lektionen ökar oron, okoncentrationen och tröttheten
hos eleverna. Lektionen avslutas genom att eleverna meddelar Berit att ras-
ten har börjat.

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering

Berit är anställd som speciallärare och ansvarar för den specialpedagogiska
kompetensen på skolan. Till sin hjälp vid klassdiagnoser och elevutred-
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ningar har hon dock skolans psykolog. Något professionellt samarbete utö-
ver att genomföra och analysera utredningar av elevers läs- och skrivsvårig-
heter förekommer emellertid inte. Berit håller till i ett rum längst ner i sko-
lans huvudbyggnad. Dit kommer elever från lektioner, håltimmar och ras-
ter för att arbeta med datorer. Ibland låter hon elever sitta själva och arbeta
på egen hand. Elever som erbjuds specialundervisning är de som har de
allra största svårigheterna i läsning och skrivning, och samtliga har genom-
gått specialpedagogisk utredning. Elever i »gråzonen« har dock, enligt Be-
rit, en obetydlig möjlighet att prioriteras för sådan typ av undervisning.
Berit beskriver sig som en samordnare av specialpedagogisk »knowhow«,
vilket innebär att hon tar reda på vad hennes elever behöver kunna för att få
godkänt av alla lärare. Därefter konkretiserar hon tillsammans med berörda
lärare betygskriterierna och lägger upp lämpliga arbetsplaner för eleverna.
Arbetet är ansträngande och påverkar ibland relationerna med kollegor. Berit
menar att till skillnad från mellanstadielärare har högstadielärare en sämre
uppfattning om elevers utvecklingsnivå och specifika förutsättningar samt
övrigt lärarutdelat pensum.

Det är skillnad. Det är ju en sak på låg- och mellanstadiet där man kan
ha en samlad bild över dagen och skicka hem en adekvat läxa för dom
här. Det är dom lärarna lite duktigare på. Dom har ju överblick va.
Men högstadielärarna är jättedåliga, för dom är ju för ambitiösa. Dom
vill alltid ge för mycket till alla dom här barnen tycker jag. Och så
pratar dom inte med varandra. Eleverna har i regel för mycket uppgif-
ter hemma varje dag. Då blir det det här att man inte orkar. (Berit)

Berit menar också att högstadielärarna är mer tveksamma till att låta elever-
na använda datorn som arbetsverktyg i undervisningen. Hon anser att de
avstår från att använda datorn på grund av rädsla för att datorn ska missbru-
kas, t.ex. för att användas för textavskrivningar och olovliga sökningar på
Internet. Berit menar att lärarna har stort behov av kontroll över val av
arbetsverktyg och hur dessa arbetsverktyg ska användas. Någon gemensam
eller delad kontroll med eleverna förekommer i ringa utsträckning. Ett an-
nat hinder till att datorerna inte används av högstadielärarna i så stor ut-
sträckning är deras bristande självförtroende och kunskaper i datorhante-
ring. Berit menar att det finns lärare som avstår från att delta i fortbildning-
skurser i data för att slippa visa sin okunnighet.

Problemet att man inte vill använda datorer på högstadiet, det är ju
det här att mamma kan skriva åt dig, eller att man stjäler nåt direkt
från Internet. Det bottnar ju i att vi inte hinner ha kontroll över arbe-
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tet, därför att dom är för många. Skulle du ha en tio eller tolv elever,
då hinner du se, du hinner följa arbetsgången. (Berit)

Berit önskar att skolan organiserar arbetet på högstadiet mer i inriktning
mot arbetslag. I varje arbetslag bör det helst ingå ansvariga lärare, vuxna
personer som arbetar som handledare samt en speciallärare. Detta medför
att lärarna får större ansvar för alla elever och djupare kunskap om deras
inlärning- och utvecklingsmöjligheter. Hon anser dock att handledarna i
projektarbete inte behöver vara lärarutbildade. De kan ha andra typer av
utbildning, t.ex. vara fritidspedagoger eller socialpedagoger. Det räcker med
att ett antal välutbildade pedagoger finns med i arbetslaget och att de har
det övergripande ansvaret för den pedagogiska kvalitén av undervisningen.
Idealsituationen för Berit är att få möjlighet att dels arbeta med basinlär-
ning inom några ämnen, dels arbeta tillsammans med lärare och elever i
projektarbete. Idag är arbetet till största del organiserat till att utvalda elev-
er kommer på bestämda tider för att träna och öva upp sina färdigheter i
svenska. Ibland händer det att Berit rycker ut i klasser och hjälper vissa
elever när de arbetar undersökande och elevaktivt.

Problemen som jag ser med hela det här med projektarbete, med de
här redskapen dom har, vilket man nu tror med datorn som kommer
in med alltihop, att de ska lära sig med färre lärare. Jag tycker att man
ska ha fler vuxna. För att man ska jobba problembaserat så kan man
inte ha hand om fler än tio elever som handledare. Däremot kan man
säkert ha flera runt basinlärningen och då måste man lära sig att arbe-
ta mera individanpassat och helt sluta med det här att alla ska göra
samma sak. (Berit)

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Berit berättar att hon har ett stort människointresse och ser problem som
pedagogiska utmaningar. Det är detta intresse för människor och pedago-
giska utmaningar som sporrar henne i det många gånger hårda och svåra
arbetet. I specialundervisningen arbetar eleverna i huvudsak med datorerna
och olika övningsprogram. Ibland händer det att Berit hjälper elever att
producera text i ordbehandlingsprogram för arbete i olika projekt. Berit upp-
fattar att stor del av hennes arbetet med Mats och David är inriktat på att
träna dem att fullfölja och avsluta påbörjade arbetsuppgifter. Ofta tröttnar
de och vill avsluta halvfärdiga uppgifter. Inlärningsmotivationen är mycket
låg hos dem båda. Träningen med eleverna kännetecknas av att göra dem
medvetna om att inlärning kräver både motivation och uthållighet. Berit
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menar dessutom att många föräldrar gör sina barn en björntjänst när de inte
ställer adekvata krav när barnen har problem. Det är inte enbart skolan som
ska lära eleverna att ta ansvar för skolarbetet. Berit kallar denna typ av barn
för »curlingklot«. Föräldrarna visar ofta en oförmåga att uppmärksamma
barnets verkliga behov eftersom de ofta har ont om tid och deras dåliga
samvete gör att de skämmer bort dem. Berit menar att elever som uppfattas
som svaga av lärare således inte alltid behöver vara det.

Jag tror att mycket varför vi upplever att problemen har blivit värre…
Det tror jag har med den här…föräldrars curlingklot-effekt, att man
sopar för mycket framför ungarna och ställer för lite krav på dom när
det strular. Det är min erfarenhet som speciallärare. De har för myck-
et att göra hemma så att dom inte orkar med att ta dom duster som det
kan bli. Det är t.ex. genomgående svårt med läxläsning med alla dom
här ungarna som jag har. Men ingen av dom här föräldrarna finns
med…dom backar. Det är hemskt svårt när man är så svag, att man
inte har det adekvata stödet hemifrån. (Berit)

Anton är däremot en studiemotiverad elev, som har intresse för att lära.
Arbetet med Anton är inriktat på att öva upp hans stavningsförmåga och
språkliga medvetenhet, i synnerhet genom att repetera stavningsregler. Be-
rit anser att det är svårt att ta ställning till hur mycket Anton ska träna på
specifika aspekter av olika läs- och skrivtekniker och när han ska börja
kompensera sina svårigheter. Ett framträdande kompensatoriskt hjälpme-
del som samtliga elever på skolan redan har fått lära sig att hantera är ord-
behandlingsprogram med stavningskontroll. Berit anser dock att elever med
läs- och skrivsvårigheter måste kunna få kompensera sina svårigheter i all
typ av läsning och skrivning, och viktigare blir det ju högre upp i årskurser-
na de kommer.

Jag skulle vilja för många elever att man ger upp träningen mycket
tidigare och försöker få det inriktat på datoranvändning. Dom får sån
hjälp av ordbehandlingsprogram som kompensation. Dom behöver
lägga ner mera tid på att läsa och läsförståelse… dom ämnena dom
håller på med istället för att traggla stavning. Jag tror att det kommer
att bli utvecklingen så fort vi får mer datorer. (Berit)

Mats och David har större behov av att fortsätta med läs- och skrivträning i
form av övningsprogram på datorn. Till skillnad från Anton har de ett säm-
re utvecklat språk med brister i såväl fonologiska och morfologiska färdig-
heter som semantiska och syntaktiska färdigheter. Deras språkliga kompe-
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tens anses dock inte tillräckligt svag för att de ska erbjudas logopedisk ut-
redning och behandling av skolan. Berit anser att övningsprogrammen hjäl-
per eleverna att öva upp den språkliga förmågan. Eleverna får bättre avkod-
ningsförmåga, stavningsförmåga och ordförståelse. I specialundervisning-
en hjälper även Berit eleverna med att författa texter för grupparbeten. Hon
anser det oerhört viktigt att eleverna får lära sig verktygen för den typen av
arbete. Sin egen roll, när eleverna arbetar med texter i olika projektarbete,
beskriver hon som strukturerande, entusiasmerande samt pådrivande. Berit
anser att eleverna ska kunna hantera och förhålla sig till olika typer av skri-
vande. Eleverna ska lära sig dels ett skrivande som blir ett verktyg för tän-
kandet, dels ett skrivandet för att kommunicera och presentera ett stoff.
Den första formen av skrivande innebär att skrivandet utgör ett verktyg för
att utforska tankar och idéer, vilket är viktigt att kunna behärska i elevaktivt
arbete. Skrivandet är till en början personlig och ofta bara meningsfull för
eleven, men möjliggör att tankar utvecklas genom språkliga formuleringar.
I det sistnämnda skrivandet är de formella kraven viktiga eftersom skrivan-
det vänder sig till en läsare. Eleverna måste lära sig att ta läsarens perspek-
tiv och få texten begriplig, dvs. inta det pragmatiska perspektivet. Enligt
Berit är dessa former av skrivande utgångspunkter för hennes skrivunder-
visning. I grupparbete är det dock inte ovanligt att elever med läs- och skriv-
svårigheter kommer i skymundan. Detta beror ofta på att eleverna får för
mycket ansvar att själva fördela arbetet mellan varandra. Berit framhåller
att läraren måste till viss del vara med och fördela arbetet i gruppen, dvs. ge
varje elev kontroll över målen för sitt eget arbete och lärande, samt ge elever-
na varierande erfarenheter genom att låta dem pröva på olika roller i grupp-
arbetet. I både grupparbete och eget arbete måste eleven känna till målen
för arbetet för att kunna utvecklas och lära.

Om man inte styr sånt här, utan man bara styr att det är en grupp som
jobbar ihop så får dom sköta sig i princip själva. Då är det alltid den
som är snabb som sitter vid datorn. Där måste man också gå in... Om
det ska bli adekvat med såna här arbete så tror jag det är viktigt att
man som vuxen går in och styr rätt mycket, så att man får variation i
erfarenheter för dom. Att man bestämmer lite olika. – Den här gången
är det Ellen som gör det här! Att man ger dem roller; en ledarroll, en
sekreterarroll och en hålla reda på prylarroll. (Berit)

Berit uppfattar dessutom att arbetet med att göra eleverna medvetna om
när, vad och hur de lär sig är oerhört betydelsefullt. Redan i lågstadiet besö-
ker hon klasser och lär eleverna att reflektera över sitt inlärningsbeteende.
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Man måste börja å inrikta dom på att reflektera. Det tycker jag är ett
ord som är viktigt som ska in i skolan, reflektera över det mesta. Re-
flektera över vad du lär dig, reflektera hur du lär dig, reflektera över
händelser… bara det här hur man beter sig i klassrummet. Man måste
alltid ta tag i det å få barnet att reflektera. Det tycker jag är skolans
viktigaste uppgift. (Berit)

Detta reflekterande förhållningssätt bekräftas genom samtal och därigenom
kan eleverna uppleva trygghet, självförtroende och utvecklas kognitivt och
socialt.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Berit uppfattar att den sammanhållna och målinriktade träningen med öv-
ningsprogram gör att eleverna når framgång i läsning och skrivning. Berit
anser att Anton tycker det är roligt att lära. Han arbetar ofta målinriktat och
intensivt med programmen. Berit uppfattar Antons studiemotivation som
ett tecken på att han har upptäckt att han inte är dum. Han gör bra ifrån sig
i de teoretiska ämnena trots sina läs- och skrivsvårigheter. Studieframgång-
en i såväl läsning och skrivning som i andra ämnen har dessutom givit ho-
nom bättre självförtroende. Det förbättrade självförtroendet har medfört att
Anton blivit mer vetgirig och orädd för att lära sig nya och svårare saker.
Mats och David är däremot svårare att motivera i specialundervisningen.
Datoranvändning bidrar dock till att deras intresse och koncentration ökar.
Berit framhåller betydelsen av att skapa trygga lärande situationer. I arbetet
med övningsprogram skapas denna trygghet genom att läraren uppmuntrar
och tillhandahåller adekvata träningsmaterial på rätt utvecklingsnivå. Berit
uppfattar att klassundervisning många gånger är långt bortom Mats och
Davids erfarenhetssfär. Lärare har ofta problem att se vilka konsekvenser
elevernas läs- och skrivsvårigheter får i olika undervisningssammanhang.
Eleverna har lättare att arbeta och lära i liten grupp än i klass. Förutom läs-
och skrivsvårigheter har Mats och David stora koncentrationssvårigheter.
Mats har dessutom lateraliseringsproblem, vilket gör att han får problem att
bearbeta och hantera språkljud i undervisningen.

Mats har ju inte dominans på öronen. Han väljer att alltid vara påkopp-
lad eller att inte vara påkopplad. Jag tycker att det känns när han är hos
mig, då är han alltid påkopplad. Han kan ju inte koncentrera sig även
om det bara är han och Peter. Han måste höra allt jag säger till Peter, allt
Peter gör och allt som händer. Men besöker jag honom i klassrummet
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så känns det som att han stänger av. Då blir det för mycket, då pallar
han inte att höra alltihop. (Berit)

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Berit uppfattar att datoranvändningen ger både möjlighet till träning och
kompensering av elevernas svårigheter. När det gäller den kompensatori-
ska delen av datoranvändningen anser Berit att ordbehandlingsprogram un-
derlättar både läsning och skrivning för eleverna. Texten på datorskärmen
upplever många elever enklare att avkoda än text på papper eller handskri-
ven text. Berit uppfattar dessutom ordbehandlingsprogram med stavning-
skontrollen, där felstavade ord understryks med rött streck, som oerhört
värdefullt hjälpmedel, trots att vissa stavfel inte uppmärksammas eller inte
får tillräckligt adekvata förslag. Många arbeten blir också snabbare utförda
med datorns hjälp. I specialundervisningen är datoranvändningen inriktad
mot färdighetsträning med olika övningsprogram. Utöver denna träning får
elever träna att skriva text i ordbehandlingsprogram. Berit menar att ordbe-
handling är minst lika bra när det gäller färdighetsträning. Eleverna skriver
och använder sitt språk aktivt. Däremot kräver det att läraren är mer enga-
gerad i elevernas skrivprocess. Berit menar att hon samtalar med eleverna
för att finna deras kunskaps- och utvecklingsnivå. Därefter lägger hon sig
alltid på en svårighetsgrad i övre gränsen av elevernas förmåga. Det är,
enligt Berit, i det språkliga samspelet som elevernas skrivande utvecklas,
men datortillämpningen underlättar dock själva skrivprocessen för elever-
na. Eleverna har lättare att upptäcka stav- och skrivfel samt att redigera och
överblicka helheten av texten. Berit menar att hon lär eleverna redskapen
för att lära. Med detta menar hon att hon försöker skapa inlärningstillfällen
där eleverna utvecklar sin förmåga att analysera, diskutera samt argumen-
tera när de arbetar med språk, såväl muntligt som skriftligt.

Ju äldre jag blir ju mer inser jag att jobba med ungarna för att få dem
till sociala varelser och lära dem redskapen. Det är det viktigaste. Visst
är det basala också viktigt. Men att ha ett självförtroende och redska-
penÖJag tycker ju egentligen fortfarande att det största stödet… det
ligger fortfarande på det mänskliga… samtalsplanet. Men jag är hemskt
glad åt datorn och datorprogram och jag tycker det är oerhört mycket
enklare att arbeta när de kom. (Berit)

Berit uppfattar att allt arbete egentligen underlättar för Anton, Mats och
David när de får tillgång till datorn och lämpliga datorprogram. Hon anser
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att elever med läs- och skrivsvårigheter har rättighet att kompensera sin
svårigheter i all undervisning. Det kan vara enkla stödåtgärder i form av
fickminne, stenciler av avskriven text på tavlan, samt datorer med kompen-
satoriska hjälpmedel.

Sammanfattning

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering
* Undervisningen organiseras efter att utvalda elever kommer på bestämda

tider för att träna och öva upp sina färdigheter i svenska. Ibland arbetar
eleverna själva vid datorerna i specialundervisningen

* Emellanåt hjälper specialläraren vissa elever i den vanliga klassrumsun-
dervisningen när de arbetar undersökande och elevaktivt. Arbetet skulle
underlättas om det förekom samarbete över ämnesgränserna. I varje ar-
betslag bör minst en speciallärare ingå.

* Specialläraren är samordnare för specialpedagogisk kunskap och hjälper
skolans lärare att planera undervisningen för elever med läs- och skriv-
svårigheter i beaktande av betygskriterier.

* Speciallärarens ambition att låta elever arbeta med datorn som arbetsverktyg
i all undervisning försvåras av högstadielärarnas ovilja att släppa på kontrol-
len över val av arbetsverktyg och hur dessa arbetsverktyg ska användas.

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen
* Undervisningen är i huvudsak inriktad mot datoranvändning. Eleverna

använder främst övningsprogram men producerar även texter i ordbe-
handlingsprogram.

* Arbetet i specialundervisningen kännetecknas av att lära eleverna att full-
följa och avsluta påbörjade arbetsuppgifter, att förbättra stavningsför-
mågan och den språklig medvetenheten samt att utveckla skrivandet, så-
väl informellt skrivande för att utforska tankar och idéer som formellt
skrivande för att kommunicera.

* I grupparbete behöver elever hjälp att fördela arbetet mellan varandra i
gruppen, dvs. läraren behöver styra upp eleverna för att ge dem varieran-
de erfarenheter. Alltför ofta kommer elever med läs- och skrivsvårighe-
ter i skymundan.

*  Genom samtal lär specialläraren elever att reflektera över sitt inlärningsbe-
teende. Det reflekterande förhållningssättet medför att eleverna kan upp-
leva trygghet och självförtroende samt att utvecklas kognitivt och socialt.
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Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen

* Anton tycker det är roligt att lära. Han arbetar målinriktat och intensivt
med specialundervisningens olika datorprogram.

* Mats och David har låg studiemotivation. Datoranvändningen bidrar dock
till att deras intresse och koncentration för skolarbetet ökar.

* Eleverna har lättare att arbeta och lära i liten grupp än i klass.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervis-
ningen
* Datoranvändning ger möjlighet till både träning och kompensering av

elevernas svårigheter.

*  Övningsprogram används för färdighetsträning i svenska. Ordbehand-
lingsprogram möjliggör både färdighetsträning och kompensering av svå-
righeter.

* Ordbehandlingsprogram underlättar både läsning och skrivning. Många
elever har lättare att avkoda text på datorskärmen samt att upptäcka stav-
fel med hjälp av stavningskontrollen.

* Elevernas arbete med ordbehandlingsprogram kräver att specialläraren är
engagerad i deras skrivprocess.

* Genom samtal skapas inlärningstillfällen där eleverna utvecklar sin för-
måga att analysera, diskutera samt argumentera muntligt och skriftligt.

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

Samtliga elever anser att övningsprogrammen i specialundervisningen är
bra och att de blir bättre i läsning och skrivning när de använder dem. An-
ton uttrycker att övningsprogram ska vara roliga och lätta att hantera, men
får inte vara för barnsligt utformade. Han anser att han blir bättre på att
stava med hjälp av programmen. När Anton ser sig själv på filmen berättar
han att han ibland brukar fuska sig igenom övningarna i programmet. An-
ton beskriver detta som att han tävlar med sig själv, där det väsentliga i
tävlingsmomentet är att få alla rätt på övningarna och inte att lära sig stava
orden. Utformningen av programmet uppfattas som tråkig och ostimule-
rande, vilket kan medföra att handlandet blir mekaniskt hos eleven.

Det här programmet är rätt tråkigt. Man lär sig det utantill. Man lär
sig de tio första orden rätt… så håller man bara på å klickar och kollar
vilka som är rätt och sen är det bara att komma ihåg sen. (Anton)



77

David menar att han lär sig av att arbeta med övningsprogram, men övning-
arna kan dock uppfattas som svåra och ibland omöjliga att ta sig igenom.
Det är i början av programinlärningen som denna uppfattning uppträder
och dominerar. När David uppfattar att han har gjort något bra är när han
har klarat uppgifter på ett tillfredsställande sätt samt fått beröm från lära-
ren. David har stort behov av att bli bekräftad för den han är och för det han
gör. På filmen uppmärksammar han att han gungar på stolen. Han skrattar
till åt sig själv och berättar att läraren alltid tillrättavisar honom. Han upp-
fattar att lärare på skolan ofta är stränga och skäller på honom. Mats ut-
trycker mer negativa synpunkter om arbetet med övningsprogrammen. Öv-
ningarna är ibland tråkiga och svåra att utföra. När han ser sig själv på
filmen påpekar han att han tycker det är mer tröttsamt för ögonen att läsa
text på datorskärmen än att läsa text i en bok. Elevernas inflytande över
arbetssättet i undervisningen är begränsat. Eleverna menar att det är Berit
som bestämmer över undervisningens genomförande, både när det gäller
val av innehåll, form och arbetsverktyg.

Det man blir beordrad att göra på datorn det gör man. Jag bestämmer
inte. Det gör läraren. Läraren ska bestämma över vad man ska göra.
Elevens ansvar är hur mycket den ska göra. Det är det. (Mats)

Eleverna har också ett begränsat inflytande över tid och rum. Samtliga elever
anser dock att det är viktigt att de får vara med och bestämma, men de
tycker att läraren ska ansvara för undervisningens innehåll och målen för
denna. Mats anser att han hade större möjligheter att påverka arbetets ge-
nomförande i undervisningen på låg- och mellanstadiet än vad han har på
högstadiet.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

I specialundervisningen arbetar eleverna för det mesta individuellt med spe-
cifikt anpassat arbetsmaterial. Arbetsgruppen är ofta liten, upp till tre eller
fyra elever åt gång. Det händer dock att under vissa lektioner utökas arbets-
gruppen till åtta elever. Mats upplever detta som mycket negativt. Han me-
nar att han har svårt att koncentrera sig på arbetet när det är för många
elever i gruppen. Ljudvolymen blir också påtagligt högre i den större grup-
pen, och Berit uppfattas som mer stressad och sträng av eleverna. När elever-
na är i den större gruppen räcker inte datorerna och eleverna måste under
lektionen turas om att använda dem. Detta kan ibland vålla en del häftiga
diskussioner mellan eleverna. Samtliga elever föredrar att arbeta tillsam-
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mans med en kamrat istället för att arbeta ensamma. Mats och David menar
att arbetet blir annars tråkigt när de inte har någon att prata med. Anton
däremot framhåller mer fördelarna och nyttan av att arbeta med någon an-
nan, då de fördelar läsandet och skrivandet sinsemellan.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Eleverna anser att datorn hjälper dem att bli bättre i läsning och skrivning.
De tror dock mer på datorns möjligheter att hjälpa dem att skriva och stava
än i att läsa, eftersom datorn saknar installation av talsyntes. För Anton och
Mats är användandet av ordbehandlingsprogram mer betydelsefullt för de-
ras skrivinlärning än användandet av övningsprogram. De menar att pro-
grammet hjälper dem att skriva, klippa och klistra text samt att korrigera
stavfel.

Om jag skriver så kanske det blir fel, då brukar datorn stryka under
det och då lär man sig. Det är svårare att läsa på datorn för där är det
mer ljus, man blir liksom bländad. Jag blir trött i ögonen. Jag ska ju
också använda glasögon. (Mats)

 David föredrar dock att arbeta med övningsprogram, och han uppfattar att
datoranvändandet medför att hans motivation och koncentration för arbets-
uppgifterna ökar. Han hävdar att det är lättare för honom med datorns hjälp
att genomföra arbetsuppgifter än vad det är utan dator. När han klarar upp-
gifterna och får beröm av Berit känner han glädje av att klara av något,
vilket stärker intresset för att lära ytterligare. I den traditionella undervis-
ningen har David svårt att hinna med att arbeta i samma takt som sina klass-
kamrater. Det händer att han får hoppa över uppgifter för att hinna och han
blir ofta trött. I specialundervisningen är arbetsmiljön lugnare och han får
arbeta i sin egen takt och efter egen prestationsförmåga. Vidare menar eleverna
att uppgifternas svårighetsgrad måste vara anpassade efter deras förmåga
för att de ska tycka att det är intressant och roligt att läsa och skriva. Anton
framhåller att det är lika viktigt att använda andra medier som t.ex. TV och
video. Han berättar att han lär sig mer av att höra och se bilder än att läsa.
Han framhåller också att han måste vara intresserad av ämnet för att lära.
När han tittar på utländska TV-filmer hemma, brukar han lyssna på det som
sägs istället för att läsa den svenska översättningen. Han anser dock att det
kan vara ett bekymmer att inte hinna läsa texten när det blir svårt att förstå
det som sägs.
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Anton: Jag lär mig himla mycket att bara sitta och lyssna på nåt in-
tressant. Att se på TV, att man hör och se bilder. Samma sak är det när
So-läraren berättar. Det vill man inte missa. Han har så mycket intres-
sant som han har varit med om.

Intervjuare: När du tittar på TV och ser nån utländsk film, hur gör du då?

Anton: Är det på engelska så lyssnar jag för det mest. Ibland måste man
ju försöka läsa… jag gillar inte att läsa. Det är inte min starka sida.

Anton vill använda datorn, i synnerhet ordbehandling, i fler ämnen. Trots
skolans datortäthet är tillgängligheten av datorer bristfällig i övrig under-
visning på högstadiet. Anton anser att högstadielärarna inte möjliggör ett
flexibelt datoranvändande. Ofta går hela klassen iväg eller en arbetsgrupp
åt gång till datorgrupprummen och datorsalen. Det är sällan som eleverna
av eget initiativ går iväg och arbetar med datorerna. I specialundervisning-
en används dock datorerna nästan alltid, framförallt till färdighetsträning
med övningsprogram och processkrivning i ordbehandlingsprogram.

Sammanfattning

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Arbetet med övningsprogram ger effekter på elevernas läsning och skrivning.

Vissa program är barnsligt utformade och svåra att hantera till en början.

* Tråkiga och ostimulerande övningsprogram kan leda till mekaniskt och
oreflekterat handlande.

* Textläsning på datorskärmen är tröttsamt för ögonen.

* Eleverna har begränsat inflytande över tid, rum, innehåll, form och ar-
betsverktyg i undervisningen

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen

* Eleverna arbetar individuellt med specifikt anpassat arbetsmaterial.

* Mats upplever stora arbetsgrupper som negativt. Han får svårt att koncen-
trera sig på arbetet.

* Vid stor arbetsgrupp i specialundervisningen räcker inte datorerna och
ljudnivån är ofta hög bland eleverna.

* Eleverna föredrar att arbeta med en kamrat istället för att arbeta individu-
ellt eller med många kamrater.
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Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen

* Datorn hjälper eleverna att bli bättre i skrivning. Datorns möjligheter att
hjälpa vid läsning begränsas i och med att talsyntes saknas i datorerna.

* Anton och Mats anser användandet av ordbehandlingsprogram mer bety-
delsefullt för deras skrivinlärning än användandet av övningsprogram.

* David föredrar att arbeta med övningsprogram och datoranvändandet med-
för att hans motivation och koncentration för arbetsuppgifterna ökar.

* Specialundervisningens lugna arbetsmiljö möjliggör att David får arbeta i
egen takt och efter egen prestationsförmåga.

* Arbetsuppgifternas svårighetsgrad måste vara anpassade efter elevernas
förmåga för att de ska tycka att det är intressant och roligt att läsa och
skriva.

Undervisningssituation 4

– Ny programvara -98 på Nytörnskolan, klass 6c och 7a –

Lektioner i specialundervisning med taligenkänningsprogrammet
DragonDictate som arbetsverktyg

Den undervisning som dokumenterades innehåller sekvenser från flera lek-
tioner där Berit tillsammans med Anton, Mats, David och Jonas arbetar
med taligenkänningsprogrammet DragonDictate.

Under den första fasen av inlärningen av DragonDictate sitter eleverna
vid datorn med headset och där mikrofonen är placerad en till två centime-
ter från munnen. Berit förmedlar målsättningen för träningen av program-
met, nämligen att eleverna ska med programmets hjälp lättare producera
text samt träna upp sin stavning. All textproduktion sker genom att elever-
na pratar in sin text när de arbetar i ett ordbehandlingsprogram. Hon upply-
ser eleverna om att programmet är avancerat och tar lång tid att lära sig.
Först ska de läsa in ett stort antal ord, cirka femhundra ord, för att förbättra
programmets förmåga att känna igen deras röster. När eleverna läser orden
i träningsdelen, i den s.k. »snabbträningen«, övar programmet upp taligen-
känningen för ord som eleverna kommer att använda för att styra Windows
samt för att diktera text i olika program. Varje elev bygger upp sin egen
röstprofil, som de vid varje användningstillfälle går in på och förbättrar.
Förbättringen sker genom att eleverna hela tiden dikterar ord och rättar fel-
tolkade ord. Ju mer de använder programmet desto bättre blir ordigenkänn-
ingen. När eleverna läser orden i »snabbträningen« sitter Berit bredvid och
viskar ord de inte kan läsa samt korrigerar felläsningar. Eleverna läser de
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ord som visar sig i dialogrutan i programmet. Normalt får de säga varje ord
en till tre gånger.

Anton sitter märkbart koncentrerad med musen i högra handen när han
läser orden. Ibland klickar han med musen på mikrofonknappen när han
vill göra en paus i träningen. Han harklar sig och sätter sig till rätta innan
han läser vidare. Anton läser Tommy, tvi, tvi… Berit viskar tvingas och
Anton läser tvingas tre gånger. Han fortsätter och läser orden tyvärr, ung-
domar felfritt, men tvekar vid nästa ord och tittar frågande på Berit, varpå
hon viskar visserligen. Nästa ord är Volvo men Anton läser vivo. Berit vis-
kar och Anton läser Volvo två gånger.

Mats är mer koncentrerad än vad han brukar vara i specialundervisning-
en. Han läser i ungefär trettio minuter med enbart ett fåtal pauser. Vid pau-
serna, som varar i knappt två minuter, berömmer och entusiasmerar Berit
honom. När Mats blir osäker på vissa ord lyfter han armbågen mot Berit för
att visa att hon kan viska ordet. Han släpper inte blicken från bildskärmen.
Vid ett par tillfällen hinner Berit viska innan Mats hunnit visa tecken om
han kan läsa ordet eller inte. Ord som Mats läser fel korrigeras och påpekas
på en gång av Berit.

Till en början är David påtagligt spänd när han läser. Kroppsspråket vi-
sar på att han är orolig för göra misstag. All hans energi är riktad mot att
läsa orden tydligt och korrekt. David anstränger sig för att artikulera och
uttala orden tydligt. Ibland uteblir stavelser i uttalet av vissa ord. Berit på-
pekar detta och David får läsa om. När programmet visar att David ska läsa
orden flera gånger påverkas han negativt. Han blir stressad och nervös. Vid
varje omläsning höjer han forcerat rösten. Efter en stund trycker Berit på
plustangenten på det numeriska tangentbordet för att göra en paus i läsning-
en. Hon informerar David att det är helt naturligt att programmet vill att han
läser vissa ord flera gånger. David passar på att vila en stund. Berit trycker
på nytt på plustangenten för att återuppta träningen. David är mer avslapp-
nad och klarar att läsa många ord utan Berits hjälp.

Jonas genomför snabbträning utan några större problem. Vid ett par till-
fällen får Berit viska svåra och främmande ord till honom. Ibland är han för
snabb och gissar i läsningen. Berit uppmärksammar felläsningarna och ber
honom gå tillbaka till orden och träna på nytt.

Vid den andra fasen av inlärningen övar eleverna upp de olika momen-
ten av programhanteringen. Eleverna ska börja diktera text i ordbehand-
lingsprogram med hjälp av DragonDictate och Berit informerar att de kom-
mer att lära sig de grundläggande momenten för att kunna hantera Dragon-
Dictate. Programmen öppnar eleverna på vanligt sätt genom att klicka på
programikonerna. De öppnar även sina specifika röstprofiler. Berit sitter
bredvid eleverna hela tiden när de dikterar sin text. Hon hjälper dem olika
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mycket beroende på hur långt de har kommit i inlärningen av programhan-
teringen. När eleverna talar in sin text gör de en paus mellan orden. Det är
bara vid sammansatta kommandon som paus mellan orden uteblir. När elever-
na börjar diktera text i ordbehandlingsprogrammet visas bl.a. ett fönster
med en förteckning över ord och fraser i en ordvalslista. Orden graderas
efter vad DragonDictate tolkar som mest sannolikt att eleverna har sagt. I
ordvalslistan kan alternativen vara upp till nio ord. Det sista alternativet,
det tionde, ger eleverna möjlighet att radera det nyss sagda ordet. Berit po-
ängterar att det är oerhört viktigt att eleverna korrigerar sina misstag. Fel i
taligenkänningen kan åtgärdas på flera sätt, antingen med hjälp av ordvals-
listan eller av ordhistoriken. Berit upplyser att i ordvalslistan kan de finna
rätt ord bland de föreslagna orden eller börja skriva de första bokstäverna i
det sagda ordet till dess att rätt ord kommer upp som alternativ och därefter
välja det korrekta ordet. Eleverna kan dessutom ge kommando för att rade-
ra felvalt ord genom att säga [Strykdet], för att sen på nytt diktera det ämna-
de ordet. Om eleverna gör misstag som de inte upptäcker förrän senare
använder de ordhistoriken genom att ge kommandot [Hoppsan]. Ordhisto-
riken har ett fönster som visar de tolv senaste orden eleverna har sagt. Ge-
nom att markera det felvalda ordet visas också en ordvalslista där misstaget
kan korrigeras. Eleverna kan därmed välja det rätta ordet, stava till det eller
radera det felaktiga. För att underlätta programhanteringen ansvarar Berit
till en början för skrivandet när det behövs stavas till ett ord i ordvalslistan.
Målsättningen är att lära eleverna att hantera alla momenten i programmet,
dvs. att diktera text, uppfatta ord programmet skriver, välja rätt ord i ord-
valslistan och ge kommandon eller börja stava till det rätta ordet om inte det
sagda ordet visas i ordvalslistan.

Anton tränar att skriva text i Word med hjälp av DragonDictate. Han
dikterar text ur en bok. Berit sitter bredvid honom. I rummet finns även två
andra elever. De sitter tysta vid var sin dator och arbetar med övningspro-
gram. Ibland tittar de nyfiket på Anton som faktiskt talar till datorn. Anton
dikterar; Party - är - nämligen - helt - annat - än - ett - larvigt, ordet larvigt
tolkar DragonDictate som jävligt och något korrekt alternativ ges inte i ord-
valslistan. Anton börjar därför att stava till ordet. Efter fyra bokstäver kom-
mer larvigt upp som första alternativ. Anton ger kommandot [Välj1] varpå
ordet jävligt byts ut mot larvigt. Plötsligt skriver DragonDictate ordet läge.
Anton uppmärksammar inte detta utan fortsätter att diktera, barnkalas. Dra-
gonDictate skriver istället ordet bakom och ger inget korrekt alternativ i
ordvalslistan. Anton uppmärksammar det ofrivilligt skrivna ordet läge och
det felvalda ordet bakom. Han väljer att säga kommandot [Strykdet] två
gånger och orden raderas. Anton dikterar barnkalas igen. Varefter Dragon-
Dictate skriver ordet avdrag och ger inget korrekt alternativ i ordvalslistan.
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Han börjar därför att skriva ordet. Efter fem bokstäver kommer barnkalas
upp som sjätte alternativ i ordvalslistan. Anton ger kommandot [Välj6] och
fortsätter därefter att diktera, - [punkt]. Berit hjälper Anton emellanåt att
uppmärksamma fel i taligenkänningen. Anton hinner nästan att skriva en
hel A4-sida innan lektionen avslutas.

Jonas pratar utan något koncept med DragonDictate. Berit är inte närva-
rande, utan Jonas och en kamrat sitter själva och arbetar. Kamraten tränar
ng-ljudet i ett övningsprogram. Jonas berättar om en film han nyligen har
sett. DragonDictate uppfattar hans tal bra. Det är bara vid några enstaka
tillfällen som han korrigerar misstag. Jonas dikterar, Filmen - handlar - om
- ungdomar - i - USA - som - blir - mördade, DragonDictate uppfattar ordet
mördade som mördad och i ordvalslistan finns det korrekta ordet som andra
alternativ. Jonas säger [Välj2] och ordet ändras till mördade. Jonas fortsät-
ter att diktera, Det - är - en - tjej - som - är - sexton, DragonDictate skriver
ordet sista och i ordvalslistan finns det korrekta ordet både skrivet med
bokstäver och siffror. Jonas väljer bokstäver och ordet sista byts ut mot
sexton. Jonas fortsätter att diktera, år - som - blir - mördad - brutalt - [punkt].
Jonas arbetar oavbrutet med sin text hela lektionen.

David pratar också utan koncept, men som ämne har han valt att berätta
om sig själv. Han berättar var han bor, hur många de är i familjen, hur de
firar jul och vad han brukar göra på fritiden. Berit sitter med och sufflerar
när han får svårigheter. David är koncentrerad. De olika momenten i skriv-
och programhanteringen tränar han systematiskt och grundligt. Han funde-
rar, dikterar och tittar om DragonDictate uppfattar orden rätt. Ibland när det
korrekta ordet inte kommer som första alternativ missar han att se att det
finns med längre ner i ordvalslistan. Berit gör honom uppmärksam på det.
David dikterar, Jag - är - nästan - fjorton - år - [punkt] - Jag - fyller - den -
tjugofemte, Dragon skriver istället tjugofem, vilket David inte ser. Berit
uppmärksammar honom på detta och visar att det korrekta ordet finns med
som andra alternativ i ordvalslistan. David säger [Välj2] och DragonDicta-
te ändrar ordet till tjugofemte. David fortsätter att diktera, - juni - [punkt].
Då och då gör David en paus i dikteringen för att tillsammans Berit disku-
tera vilket innehåll texten ska få. Efter en halvtimmes arbete avslutar de
träningen.

Mats berättar också fritt om sig själv. Han har dock svårt att komma på
vad han vill säga. Han visar dessutom stora svårigheter att organisera inne-
hållet i texten. Berit ger honom tips på olika saker han kan berätta. Mats
funderar en stund, tittar sen osäkert på Berit och frågar om han kan skriva
om sin basketträning. Berit besvara uppmuntrande hans förslag. Mats dik-
terar, Igår - spelade - jag - basket - med - mitt - lag - [punkt]. Mats upp-
märksammar inte att DragonDictate skriver ordet i istället för mitt. Berit
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påpekar detta och uppmanar honom att öppna ordhistoriken. Mats säger
[Hoppsan] och markerar därefter det felvalda ordet och får upp ordvalslis-
tan. Som andra alternativ står ordet mitt. Mats säger, [Välj2] och fortsätter
att diktera, Det - var - jobbigt - och - roligt - [punkt]. Berit hjälper Mats att
stava och skriva när ord han har sagt inte finns med i ordvalslistan. Flera
gånger får Mats återupprepa kommando då DragonDictate har problem att
känna igen hans tal. Han höjer därför ofta rösten när han får upprepa sig.
Efter tjugo minuters intensiv träning är Mats trött och lektionen avslutas.

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering

Arbetet med DragonDictate organiserades till specialundervisningens rum.
På elevernas inbokade tider för specialundervisning planerades träningen
och tillsammans med övriga elever i gruppen kom elevgruppen för att arbe-
ta med programmet. Berit satt med en elev i taget och gick igenom de två
inlärningsfaserna. Träningen pågick under en och en halv termin och elever-
na kom upp i sex till åtta timmars användning. Övriga elever i gruppen fick
under tiden i uppgift att träna i olika övningsprogram. Berit hade vid ett
tidigt stadium informerat alla elever i gruppen att vara absolut tysta när
någon elev arbetar med DragonDictate. För att undvika avbrott och orolig-
heter under lektionen planerade hon i detalj vad övriga elever skulle göra.
Detta medförde att alla lugnt och stilla arbetade med sina uppgifter. Berit
uppfattar att eleverna förstod konsekvenserna av att vara tysta och inte av-
bryta sina kamrater, eftersom då skulle allt gå fortare och de själva få möjlig-
het att lära sig programmet. Berit uppfattar arbetets organisering som den
enda möjliga när hon inte kunde vara ensam med var och en av eleverna.

Eftersom vi nu har dom här snäva resurserna vi har i skolan, så var det
inte mycket till att tänka på att sitta ensam med dom här eleverna,
som jag egentligen tycker att man skulle vilja göra. Så jag har ju dom
här grupperna och måste arbeta med dom vanliga datapedagogiska
programmen. (Berit)

Innan träningen med DragonDictate påbörjades ville Berit förbättra elever-
nas datorvana. Skolan hade i början av projektet köpt in den senaste versio-
nen av Word. Det var många funktioner som var nya för eleverna, trots att
de fått undervisning i programmet tidigare tillsammans med klassen av da-
taansvarig på skolan. Programmets möjlighet att stryka under med rött vid
felstavat eller okänt ord eller att lägga till ord i egen ordlista var något de
inte tidigare hade uppmärksammat när de skrev. För att bättre lära sig Dra-
gonDictate la Berit först upp sin egen röstprofil. Initialt uppstod dock en
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del problem med taligenkänningen. Enligt Berit berodde detta på långvarig
förkylning och missförstånd av programhanteringen. Hon avbröt dock efter
en tid sin egen träning och påbörjade arbetet med eleverna. Berit uppfattar
att förutsättningarna för att skapa relevanta användningstillfällen av Dra-
gonDictate är att förbättra tillgängligheten och utöka kunskapen om hur
programmet fungerar bland fler elever och lärare. I nuläget använder elever-
na bara programmet i specialundervisningen med Berit som stöd.

Vi har ju nåt som vi kallar för lärarrummet på mellanstadiet och där
står det en dator som lärarna använder. Där kan jag tänka mig att vi
har Dragon, om vi får pengar att handla det, just för dom här, det är ju
bara några få utvalda, till att börja med. Just att Jonas kan gå in och
använda det. Att man lägger en på mellanstadiet och en på högstadiet.
Jag skulle helst vilja ha väldigt många, om det ska vara nån skjuts på
det. (Berit)

Skolans ekonomiska resurser begränsar möjligheterna för att införskaffa
fler program. Berit hoppas dock på att kommunen kan bidra med medel
mot att hon ställer upp som specialpedagogisk expert i användandet av Dra-
gonDictate på olika skolor i kommunen. Detta skulle innebära att hon hand-
leder och entusiasmerar lärare och elever i inlärningen av programmet.

Den bästa inlärningen av det här skulle nästan vara att man fick ägna
lite tid med några elever och att läraren tittade på, för det är ju en
enkel inlärningsmodell om man ser hur man gör. Å sen skulle dom
kunna ta över. Det är nästan lättare med »trail and error-inlärning« på
det här. Det kan verka så krångligt när man talar om det. (Berit)

Berit anser att lärare skulle bli behjälpta av att få ta del av en möjlig arbets-
modell innan de själva börjar lära sig programmet och träna med elever.

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Berit berättar att hon till en början ansåg att programmet var svårt och att
hon var orolig för att eleverna inte skulle klara av att hantera programmet
tillfredsställande. Berit tar fasta på att elever måste uppleva glädje för att
bli motiverade att lära. Deras tidigare motgångar har gjort dem känsliga
och osäkra på sin egen förmåga att lyckas. Berit uppfattar att eleverna lätt
kan vid minsta motstånd och svårighet tappa motivationen och ge upp. De
filmade undervisningssekvenserna medför resonemang om lärarens roll i
undervisnings- och inlärningsprocessen. Berit uppfattar att hon uttryckligt
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delade upp momenten i programhanteringen och gick vidare först när elever-
na hade automatiserat handhavandet. Elevernas svårigheter och förutsätt-
ningar är sinsemellan mycket olika och deras behov av lärarstöd skiljer sig
åt. Berit anser att deras bristande läs- och skrivförmåga försvårar att initialt
använda programmet självständigt. Lärarstödet är, enligt Berit, avgörande
vid såväl uppläggningen av röstprofil som vid läsningen av dikterade ord i
ordvalslistan. Stödet gäller även att skriva och stava ord när programmet
inte uppfattar det eleven har sagt. Berit anser att det går lättare för Jonas än
för de andra eleverna i att automatisera de olika momenten i användandet
av DragonDictate.

Jag tyckte det var bättre att jag la mig i väldigt mycket från början.
Skrev mycket och inte lät dom… utan med Jonas som snabbt visade
att han klarade att splittra sig mellan att tala, titta, kolla den här rutan
och själv skriva. Han var den enda som väldigt tidigt talade om att
han ville det. (Berit)

Berit påpekar dock att det emellanåt uppstår en del stavfel i Jonas texter. De
felstavade orden beror ofta på att han inte upptäcker att det finns rättstavade
ord med som alternativ i ordvalslistan när han skriver och stavar fel. Det är
inte heller alltid han uppmärksammar ordbehandlingsprogrammets under-
strykning med rött för felstavade ord. Berit uppfattar sitt arbetssätt i dessa
situationer som kontrollerande för att handhavandet inte ska gå för fort fram.
Undervisningsprocessen delar hon upp för att både göra innehållet tillgäng-
ligt och för att utveckla elevernas skicklighet i att självständigt hantera pro-
grammet. Berit underlättar inlärningen genom att successivt stegra svårig-
hetsgraden och bemöta varje inlärningsfas med beröm, entusiasm och kon-
kreta råd. Berit hjälper Mats och David längre tid under varje moment av
programhanteringen. Hur mycket tid som behövs är beroende på elevernas
förmåga och personlighet.

Mats har jag inte släppt än att skriva själv. Det känner jag att det blir
»too much« för honom. David har skrivit själv idag. Mats hinner ju
inte läsa, idag så skrev han, så skrev ju datorn fel och han fortsätter
bara för han hinner alltså inte riktigt läsa, han upptäckte aldrig att han
skrev fel. (Berit)

För att komma runt problemet att eleverna inte ser vad de skriver kan, en-
ligt Berit, kompenseras med hjälp av talsyntes. Eleverna kan då höra sina
skriv- och stavfel med hjälp av syntetiskt tal. Samtliga elever har stora pro-
blem med att stava och att uttrycka sig skriftligt. Berit anser att arbetet med
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DragonDictate kan underlätta elevernas textproduktion och möjligheter att
formulera sig. Jonas och Anton beskrivs som verbala och att de har lätt för
att berätta något av betydelse. Svårigheterna ligger dock i att de har stora
stavningsproblem samt stor ovana vid att använda sitt språk skriftligt. Mats
och Davids stavningsproblem är också dominerande, men de har betydligt
sämre språklig förmåga, såväl verbalt som skriftligt.

Det är det att formulera sig skriftligt… och stavningen har dom alli-
hopa. Men det har ju alla dom här i dom här grupperna. Det här är ju
dom som har mest problem att uttrycka sig skriftligt. Där kan jag se
att Dragon kan vara en hjälp. Eftersom man kan tala, så kanske man
kan få till en berättelse om datorn hjälper till. Dom kan liksom inte
brodera ut sina meningar. Det är en kamp. Man måste hjälpa dom
med att sätta upp riktlinjer för vad som ska vara med i en berättelse.
(Berit)

Berits arbete, i att stödja eleverna att producera text, är inriktat mot att hjäl-
pa dem att lokalisera ett område/ämne de är intresserade av och att dela in
skrivandet i olika delar som de kan hantera samt skapa en tidsram som de
kan förhålla sig till. Ett annat moment som Berit också menar är viktigt i
skrivprocessen är att låta eleverna bli fria från krav på att skriva korrekt
svenska. Låta dem koppla bort alla kritiska mekanismer och bara få dem att
koncentrera sig på att producera text. Berit menar att de tidiga misslyckan-
dena i mötet med skriftspråket har skapat låsningar och rädsla för att göra
fel och att texterna inte duger. Berit framhåller att samspelet lärare och elev
måste bygga på specifik uppmuntran på alla stadier i skrivprocessen. Fram-
ledes hoppas Berit att eleverna kan använda DragonDictate i all textpro-
duktion inom alla ämnen. I nuläget är det dock Berit som bestämmer till
vad och när eleverna ska använda programmet.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Berit berättar att hon är stum av beundran över att eleverna orkar hålla moti-
vationen och koncentrationen i arbetet med DragonDictate. Vanligtvis bru-
kar de ge upp vid minsta motgång eller tröttna när det är något nytt och
svårt som ska läras in. Berit uppfattar att programmet aktiverar dem till den
grad att de inte har möjlighet att splittras och påverkas av något annat runt
omkring. Programmet är också modernt och spännande. Det är inte något
avvikande som förknippas med svårigheter och handikapp. De filmade sek-
venserna väcker tankar om elevernas arbete och programmets användbar-
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het. Berit anser att Anton och Jonas kommer att börja använda DragonDic-
tate i det övriga skolarbetet för t.ex. uppsatser, prov och skrivningar tidiga-
re än Mats och David. De tillägnar sig programmet olika snabbt. Jonas och
Anton arbetar mer självständigt trots att alla i elevgruppen fortfarande är i
ett inledningsskede av programhanteringen. Enligt Berit har programmet
både kompenserande och tränande möjligheter. Samtidigt som programmet
hjälper eleverna med stavningen tränar de upp den språkliga medvetenhe-
ten, i synnerhet den morfologiska och grammatiska nivån. Berit uppfattar
träningsmomenten i programmet som betydelsefulla för Mats och David,
och att de ger minst lika mycket som träningen i övningsprogram. Trä-
ningsmomenten kräver dock mer arbetsinsats från läraren.

Jag ser en ren vinst med Mats och David. Dom tränar ju mera svenska
bara genom att jobba med det här programmet. För Mats behöver ju
det här så oerhörtÖför han kan ju inte uttrycka sig. Det har varit jätte-
nyttigt. Han var ju alldeles svettig idag, för jag sa: Idag hjälper inte
jag dig. Idag måste du hitta på själv vad du ska skriva, alldeles själv!
Det blev tre meningar på hela den där stunden. Han är nästan ångest-
fylld när han inte kommer på vad han ska skriva. Å det är ändå lättare
med Dragon. (Berit)

Berit anser att Mats och David behöver mycket stöd för att komma igång att
skriva. Mats blir ofta osäker och ångestfylld när han inte vet vad han ska
skriva om. Berit berättar att hon ställer frågor, försöker tipsa och uppmunt-
ra honom att släppa lös sin kreativitet. När Mats missar att DragonDictate
inte uppfattar det ord han har sagt, är det inte alltid som Berit gör honom
uppmärksam på det. Hon vill inte att han ska uppleva för mycket motstånd
utan istället komma igång att fritt och ohämmat diktera text. Vid senare
tillfälle går de dock igenom de olika misstagen.

Mats fixar ganska bra att hålla koll i rutan om det finns ett rätt ord.
Men han följer inte med kontinuerligt i det han skriver. Det litar han
liksom på att det blir rätt. Därför blev det ganska bisarrt det han skrev
idag. Jag struntade i det idag och så går jag tillbaka till det nästa gång
och försöker ta dom här orden som har blivit fel. Att vi ser till att vi
får in dom rätt istället. Nästa gång orkar han säkert med att skratta åt
den historia som blev va. För det ju gungfly på dom här eleverna så
man får ju vara väldigt försiktig. (Berit)

Berit uppfattar att samtliga elever har lättare att formulera text med Dra-
gonDictate, trots de initiala svårigheterna.
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Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra
elever i undervisningen

Berit uppfattar att övriga elever i specialundervisningen har visat hänsyn
när elevgruppen har arbetat med DragonDictate. ÷vriga elever har dessut-
om visat att de kan arbeta koncentrerat och självständigt trots att Berit inte
kunnat övervaka deras arbete. Fascinationen och intresset är högt hos alla
elever, såväl hos elever med som utan svårigheter. Flera elever står också i
kö för att få lära sig använda programmet.

Eleverna förstår att man inte kan fråga och inte kan störa. Vi måste
vara tysta och dom förstår det. Dessutom så är ju alla avundsjuka på
dom här killarna som har fått göra det här. Dom har haft ett intresse i
att det här ska fungera. Dom är jätteavundsjuka. Jag har fått ett nytt ut-
tryck nu som dom använder även till annat »livet är orättvist«. (Berit)

Framöver hoppas Berit att elevgruppen ska kunna använda DragonDictate
när de t.ex. arbetar i grupp i övriga skolarbeten. Tillsammans med andra
elever ska de kunna öppna sina specifika röstprofiler och börja diktera när
de blir deras tur och skriva. Är det någon annan som vill använda program-
met byter de bara röstprofil och fortsätter att skriva. Berit anser att pro-
grammet hjälper att göra det annars så mödosamma skrivarbetet lättare och
roligare. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk och skriva mer.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Berit anser att arbetet med DragonDictate har varit mycket positivt. Elever-
na har visat att de kan arbeta koncentrerat och metodiskt med sina texter.
Texterna blir längre och mer påhittiga samt innehåller färre felstavningar.
Samtidigt som programmet kompenserar elevernas stavningsproblem trä-
nar det också upp deras färdigheter i stavning, grammatik och kreativitet.
Berit uppfattar att eleverna använder svårare ord och begrepp som de van-
ligtvis inte skulle våga sig på att skriva på grund av deras osäkerhet inför
stavningen. De tränar dessutom upp simultanförmågan, dvs. att samordna
sina färdigheter i att diktera text, genom att diktera ord, uppfatta ord pro-
grammet skriver, välja rätt ord i ordvalslistan samt ge kommando eller bör-
ja stava till det rätta ordet.

Det är ju ett träningsprogram samtidigt som ett kompensatoriska hjälp-
medel. Fast dom förstår inte det. Det är ju ett bra sätt att träna skriv-
ning, läsning och stavning. Utan att det är så där träligt, att man sitter
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och gör det vid ett övningsprogram. För dom har ju större intresse i
det här programmet att få saker och ting rätt va… på ett annat sätt. Nu
är det hela tiden ett tänkande i momentet att fixa till att det blir rätta
former å så där och välja rätt med ändelser. Så blir det ju mycket
diskussioner runt språkkonstruktioner, som dom aldrig skulle ta över-
huvudtaget annars. Skrivprocessen är den påtagliga träningen. (Berit)

Berit menar att elevernas metakognitiva förmåga utvecklas i arbetet med
DragonDictate. De är intresserade av att ta reda på vad de gör för stavnings-
och meningsbyggnadsfel när de skriver. Om programmet inte känner igen
det dikterade ordet och heller inte ger något förslag måste eleverna ta reda
på hur ordet stavas och därefter börja skriva tills dess att programmet upp-
fattar det korrekta ordet. Eleverna lär programmet samtidigt som de utveck-
lar sin egen språkliga förmåga. Tidigare var de vana vid att bara göra det
som läraren sa åt dem att skriva och göra, utan att reflektera över vad och
varför de skrev och gjorde olika saker.

Dom ökar självförtroendet i att det verkligen blir nåt när dom får ihop
berättelsen och det är ju en träning i sig. Det är ett sätt att träna stav-
ningenÖmycket större intresse att ta reda på varför det är understry-
ket med rött. De är annars väldigt sällan intresserade av vad de skri-
ver. Det är ju inte förrän jag kommer och visar, – Titta på det där!
(Berit)

Eleverna visar att de tror på sin förmåga att utveckla skrivandet, vilket med-
för att deras självförtroende ökar. Arbetet med DragonDictate bygger på att
eleverna reflekterar över sin egen inlärningsprocess, dvs. att de tänker på
vad de gör och varför de gör det. Det är även viktigt, enligt Berit, att elever-
na får möjlighet till ett dialogiskt utbyte för att underlätta inlärningen. Berit
menar att inlärningsmöjligheterna ökar om eleverna får möjlighet att an-
vända funktionskompenserande hjälpmedel i form av datorer och lämpliga
programvaror samt att tillsammans med läraren reflektera över språket och
de texter de producerar.

Sammanfattning

Lärarens uppfattningar om skolarbetets organisering

* Elevgruppens arbete med DragonDictate organiserades till specialunder-
visningen med övriga elever närvarande.
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* Undervisningen krävde detaljerad planering av övriga elevers arbete för
att undvika oroligheter och avbrott i elevgruppens arbete med Dragon-
Dictate.

* Förberedande utbildning av ordbehandlingsprogram innan eleverna på-
började arbetet med DragonDictate.

* För att skapa relevanta användningstillfällen av DragonDictate förutsätts
bättre tillgänglighet och utökad kunskap bland lärare och elever om hur
programmet fungerar för elevgruppen.

* Skolans ekonomiska resurser begränsar möjligheterna att införskaffa fler
DragonDictate. Specialläraren ser möjligheten att kommunen bidrar med
medel mot att använda hennes kompetens på andra skolor i arbetet med
DragonDictate.

Lärarens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

* Specialläraren delade upp momenten i hanteringen av DragonDictate och
gick först vidare när eleverna automatiserat handhavandet.

* Elevernas behov av lärarstöd skiljer sig åt. Mats och David behöver mer
lärarstöd än Jonas och Anton.

* Elevernas bristande läs- och skrivförmåga försvårar ett initialt självstän-
digt arbete med DragonDictate. Talsyntes kan kompensera deras svårig-
heter.

* Lärarstödet är avgörande för elevernas uppläggningen av röstprofil, läs-
ning av dikterade ord i ordvalslistan samt stavning av ord när Dragon-
Dictate inte uppfattar vad eleverna har dikterat.

* Arbetet är kontrollerande för att handhavandet inte ska gå för fort fram.

* Specialläraren bemöter varje inlärningsfas med beröm, entusiasm och kon-
kreta råd.

*  DragonDictate underlättar elevernas skrivande. Specialläraren stödjer eleverna
i textproduktionen genom att hjälpa dem att lokalisera ett ämne, dela in skri-
vandet i olika delar samt skapa en tidsram de kan förhålla sig till.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen
*  Eleverna är motiverade och koncentrerade i arbetet med DragonDictate.

*  DragonDictate har både tränande och kompenserande möjligheter. Elever-
na tränar upp den språkliga medvetenheten, i synnerhet den morfologi-
ska och den grammatiska nivån.

*  Jonas och Anton kan arbeta självständigt med DragonDictate medan Mats
och David behöver mycket lärarstöd kring de olika momenten i program-
hanteringen samt för att komma igång att producera text.
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* Mats blir ofta osäker och ångestfylld när han inte vet vad han ska skriva.
Arbetet med DragonDictate och det språkliga samspelet med speciallä-
raren underlättar dock kreativiteten i skrivandet.

* Textproduktionen underlättas för eleverna trots initiala svårigheter.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra elever i
undervisningen
* Övriga elever i specialundervisningen har visat hänsyn när elevgruppen

har arbetet med DragonDictate.

* Fascinationen och intresset är högt hos såväl elever med som utan svårig-
heter. Flera elever står i kö för att få lära sig använda programmet.

* Eleverna ska kunna använda DragonDictate när de grupparbetar. Pro-
grammet hjälper att göra det annars så mödosamma skrivarbetet lättare
och roligare.

Lärarens uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervis-
ningen
* Elevernas ökade koncentration och det metodiska arbete med Dragon-

Dictate medför att texterna blir längre och mer påhittiga samt innehåller
färre felstavningar.

* DragonDictate kompenserar elevernas stavningsproblem samtidigt som
det tränar upp deras färdigheter i stavning, grammatik och kreativitet.

* Eleverna använder svåra ord och begrepp trots att de är osäkra på stav-
ningen.

* Eleverna tränar upp simultanförmågan genom att samordna olika färdig-
heter i att diktera text.

* Elevernas metakognitiva förmåga utvecklas i arbetet med DragonDictate.
De reflekterar över vad och varför de skriver och gör olika saker, vilket
medför att självförtroendet ökar.

* Inlärningsmöjligheterna ökar i och med att eleverna använder funktions-
kompenserande hjälpmedel och tillsammans med läraren reflekterar över
språket och de texter de producerar.

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

Anton, Mats och David uppfattar den första inlärningsfasen som tråkig,
svår och irriterande. Jonas anser däremot att han arbetade igenom läslistor-
na utan några större problem. Eleverna berättar att det var många svåra och
krångliga ord att läsa som de inte var vana vid. Flera gånger läste de fel och
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blev tvungna att läsa om. När Mats ser filmsekvensen från den första inlär-
ningsfasen kommentarer han att Berit viskade orden för snabbt till honom.
Han menar att han hade kunnat läsa orden eftersom inläsningen inte var på
tid, men att Berit eftersträvade att träningen skulle gå fort fram.

Man hann liksom inte läsa själv. Hon viskade lite för snabbt… för det
gick ju inte på tid ändå så det var ju lite onödigt kanske. Men dom där
svåra kan hon ju säga, liksom nicka lite åt mig. (Mats)

När eleverna kommenterar den andra inlärningsfasen uppfattar de arbetet
med DragonDictate som mycket positivt. De anser att de lär sig att skriva
bättre. De tycker att det var skönt att Berit hjälpte dem i början att läsa och
skriva orden i ordvalslistan. David berättar att det var roligt att via mikro-
fon diktera text. Känslan av att använda något nytt och modernt väckte
inspiration och motivation för att lära. Eleverna uttrycker också en del nega-
tiva synpunkter kring andra inlärningsfasen i arbetet med DragonDictate.
Jonas har svårt att komma ihåg alla kommandon för att styra de olika funk-
tionerna i programmet. Ibland dikterar han [Sudda] när han istället menar
[Strykdet]. Vid läsning av ord i ordvalslistan uppstår också en del problem.
Jonas avkodar inte alltid alla delar i orden utan har benägenhet att gissa.
Han är dock medveten om detta och försöker därför vara extra noggrann
när han avkodar bokstäver, stavelser och morfem.

Det är svårt att hinna se orden. Och ibland kan man ta fel. Det finns…
ibland så står det »snarkar«, »snarka« och »snarkade« och man läser
nog bara det första för man har ganska bråttom ju. Så läser man bara
det första och sen struntar man i dom tre sista å så står det »de«. (Jonas)

Anton uppfattar momentet att skriva in och korrigera ord i ordvalslistan
som svårt. Han är ibland osäker inför sin egen stavningsförmåga och därmed
skapas rädsla för att förstöra ordlistan om han stavar fel. Mats påpekar att
DragonDictate inte alltid skriver det ord eller kommando han dikterar. Det-
ta skapar både irritation och frustration, vilket kommer till uttryck i att han
mekaniskt upprepar samma ord eller kommando istället för att han korrige-
rar felen genom att skriva på tangentbordet. David däremot har bättre rutin
på att korrigera programmets misstag än vad Mats har. Han uppfattar dess-
utom korrigeringsfunktionerna som lättbegripliga och enkla att använda.

Jag får skriva om det när det inte funkar några gånger. Det som är bra
när man skriver fel… det finns en ruta som man kan välja så hära…
det ordet jag vill ha, bara slå upp det. (David)
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Samtliga elever uppskattar när Berit hjälper dem att hålla reda på alla mo-
ment i programhanteringen. Undervisningsprocessen beskrivs som en ked-
ja av färdigheter som hela tiden förbättras. Jonas anser att han nu börjar
behärska momenten, men han framhåller dock att det i emellanåt uppstår en
del svårigheter. Samtliga elever anser att tillfällena för användningen av
programmet ökar om tillgängligheten förbättras. Jonas berättar att program-
mets placering i specialundervisningen hindrar honom att arbeta med det i
det övriga skolarbetet.

Jag skulle gärna vilja ha så att man kunde ha nytta av den. Det skulle
vara jättebra. För då skulle man lära sig mycket lättare. För då kan jag
ta tid på raster å sånt och efter skolan, å sitta å träna å det. Dessutom
tränar jag inte bara Dragon utan jag tränar stavning också. (Jonas)

Han skulle använda programmet oftare om han hade tillgång till det i den
del av skolbyggnaden som han och hans klass för det mesta befinner sig. I
dagsläget är han tvungen att gå iväg under vissa bestämda tider till en annan
byggnad på skolan. Samtliga elever skulle även vilja använda DragonDic-
tate hemma för uppsatsarbete.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

Eleverna anser att de har gått bra att arbeta med DragonDictate när övriga
elever i specialundervisningen var närvarande. Det var ingen som pratade
och störde arbetet. Alla elever har visat stor hänsyn och beundran för deras
arbete. Eleverna framhåller att flera klasskamrater har uttryckt avundsjuka
för att endast de har blivit erbjudna att lära sig detta program. Uppmärk-
samheten har därför medfört att programmet har fått status och ett ökat
intresse hos elevgruppen. Eleverna tror dock inte på att programmet går att
använda tillsammans med andra elever i t.ex. grupparbete när de turas om
att skriva text. De anser att de kommer att bli störda och föredrar hellre att
arbeta enskilt.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Samtliga elever är mycket positiva till arbetet med DragonDictate. De an-
ser att de blir bättre på att stava och formulera text. De anger att de kommer
att ha stor nytta av programmet när de behöver skriva uppsatser, berättelser,
brev och prov. Elevernas argument för varför de vill fortsätta använda Dra-
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gonDictate är mycket lika. De uppfattar att programmet är ett verktyg som
kan hjälpa dem att utvecklas såväl verbalt som skriftspråkligt. Programmet
kompenserar deras bristande skriv- och stavförmåga genom att de verbalt
förmedlar ett innehåll som omvandlas till skriven text. Eleverna är medvet-
na om att talet måste vara välartikulerat, innehållet strukturerat och texter-
na korrigerade och redigerade innan de får en accepterad skriftspråklig form.

Jag tycker att Dragon är kul. Det är för att jag har lite problem med att
skriva. Det är ju för att slippa att skriva å sånt. Det blir ju bättre. Jag
skulle gärna vilja göra det nån gång på prov eller nåt sånt där…då har
man frågorna och så skriver man ut så där på programmet. Det är
lättare. Uppsatser kan man ju också… om man ska forska i nåt, i svens-
ka om man ska skriva uppsatser om vissa grejer så där. (Anton)

Mats och David uttrycker att de först och främst använder DragonDictate
för att lära sig skriva. David framhåller dessutom att han tränar upp sitt uttal
av svåra och krångliga ord, begrepp och uttryck i ett språkligt samspel med
Berit.

Det är roligare att hålla på med den också, istället för att sitta å knap-
pa å så. Man kan på bättre sätt lära sig att uttala. Berit hjälper till å
säga ord som jag inte kan säga riktigt. (David)

Elevernas intresse, motivation och förtroende för programmet och dess möj-
ligheter speglar sig i deras uppfattningar att skrivandet blir lättare, roligare
och frekventare om de får använda DragonDictate. De anser också att ju
bättre de blir på att hantera programmet desto bättre blir de på att skriva och
stava.

Sammanfattning

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Den första inlärningsfasen av användningen av DragonDictate ansåg An-

ton, Mats och David som tråkig, svår och irriterande. Jonas arbetade
igenom läslistorna i »snabbträningen« utan några större problem.

* Läslistorna innehöll många svåra och krångliga ord som eleverna inte var
vana att läsa. Flera gånger läste de fel och blev tvungna att läsa om.

* Mats ansåg att specialläraren viskade ord för snabbt som han hade kunnat
klara av att läsa.

* Andra inlärningsfasen av användningen av DragonDictate ansåg eleverna
som positiv.
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* Jonas har svårt att minnas alla kommandon som styr de olika funktioner-
na i programmet.

* Anton uppfattar momentet att skriva in och korrigera ord i ordvalslistan
som svårt. Han är osäker på sin stavningsförmåga och blir därför rädd
för att förstöra ordlistan om han stavar fel.

* David uppfattar korrigeringsfunktionerna i DragonDictate som lättbegrip-
liga och enkla att använda. Mats däremot uttrycker irritation och frustra-
tion över att DragonDictate inte alltid skriver de ord han dikterar.

* Specialläraren hjälper dem att hålla reda på momenten i programhante-
ringen vilket medför att deras färdigheter hela tiden förbättras.

* Förbättras tillgängligheten ökar tillfällena för användningen av Dragon-
Dictate.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen
* Eleverna har inte störts av övriga elevers närvaro vid användandet av

DragonDictate.

* Flera klasskamrater har uttryckt avundsjuka över elevernas möjligheter
att lära sig använda DragonDictate, vilket har medfört att programmet
har fått status och ökat intresse hos elevgruppen.

* Eleverna tror inte att de kommer att använda DragonDictate tillsammans
med andra elever. De kommer att bli störda och föredrar att arbeta en-
skilt.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen
* Eleverna blir bättre på att stava och formulera text med hjälp av Dragon-

Dictate, vilket underlättar vid skrivandet av uppsatser, berättelser, brev
och prov.

* DragonDictate hjälper eleverna att utvecklas såväl verbalt som skriftspråk-
ligt.

* Skrivandet blir lättare, roligare och frekventare när eleverna får använda
DragonDictate.
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Undervisningssituation 5

- Allmän datoranvändning -97 på Stuveskolan, klass 7c -

Lektioner i matematik med laborativt material och
övningsprogram som arbetsverktyg

Den videofilmade undervisningen behandlar sekvenser från två lektioner,
den ena omfattar datorförberedande och laborativt arbete i matematik i klass-
rummet, och den andra omfattar färdighetsträning med övningsprogram i
matematik i datasalen.

Den första lektionen inleds med att Sofia gör en avstämning kring vad
eleverna arbetade med i övningsprogrammet i matematik veckan före när
de var i datasalen. Sofia står framme vid tavlan och hon uppmanar eleverna
att ta fram sina fuskböcker. Under tiden står Peter tyst längst ner i klass-
rummet och iakttar undervisningsprocessen. Eleverna är gruppvis placera-
de i klassrummet. Sofia förmedlar betydelsen av att eleverna antecknar vik-
tiga begrepp och specialord i sina fuskböcker. I fuskböckerna skriver elever-
na ner allt de behöver för att de lättare ska minnas och kunna hantera olika
räkneuppgifter. Några elever berättar att de har glömt sina fuskböcker var-
på de uppmanas att springa iväg att hämta dem. Sofia anknyter undervis-
ningen till uppgifterna i övningsprogrammet i matematik. Måtten meter, de-
cimeter, centimeter och mikrometer skriver hon på tavlan och frågar eleverna
om de vet vad måtten innebär. Flera elever svarar unisont rakt ut utan att
räcka upp handen. De visar med sina händer längden för varje mått. Sofia
bemöter deras svar med engagemang och uppmuntran. Ljudnivån i klass-
rummet är hög och några elever sitter och småpratar med varandra. Vid ett
par tillfällen avbryter Sofia sin genomgång för att ge eleverna tillsägelse att
vara tysta. Peter har tagit fram en låda med ett antal mikrometerskruvar och
sätter sig ner vid en grupp elever. Eleverna visar stort intresse och några
elever från andra grupper kommer fram och tittar. Sofia ber dessa elever att
gå och sätta sig igen på sina platser och meddelar samtidigt att Peter kom-
mer att förevisa mikrometerskruvarna för alla grupper. Vid varje grupp de-
monstrerar Peter mikrometerskruven genom att låta eleverna rycka hårstrån
från sina huvuden och mäta hårstråns tjocklek. Under tiden som Peter går
runt bland de olika grupperna står Sofia vid tavlan och förmedlar ytterligare
begrepp och specialord, som hon anser att eleverna bör skriva ner i sina
fuskböcker. Sofia skriver upp orden ellips, sektor och segment på tavlan
samtidigt som hon påpekar att specialorden kommer att återkomma i arbe-
tet i övningsprogrammet i matematik. Genom att ställa frågor till eleverna
försöker hon få dem aktiva. Eleverna anknyter i sina svar till olika uppgifter
som de har arbetat med i övningsprogrammet i matematik. Så småningom
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avslutar Sofia sin genomgång och hjälper Peter att förevisa mikrometer-
skruven för alla grupper. Lektionen avslutas med att eleverna informeras
att nästa lektion i matematik kommer att vara i datasalen där de ska arbeta
med övningsprogrammet Cheops.

Den andra lektionen inleds med att Peter uppmanar eleverna att logga in
sig i datorerna och öppna övningsprogrammet Cheops. En del elever får
hjälp av Peter att komma igång. Lektionen hålls i en av skolans två datasa-
lar. Eleverna sitter två och två vid var sin dator och räknar talen tillsam-
mans i programmet. Peter och Sofia går omkring i datasalen, och uppmunt-
rar, ställer frågor, svarar på frågor och förklarar när eleverna kör fast. Elever-
na är glada, intresserade och blir påtagligt lyckliga när de lyckas räkna rätt
på uppgifterna. När eleverna behöver hjälp samtalar Peter och Sofia med
eleverna om hur de tänker när de räknar olika tal. De uppmuntrar eleverna
att uttrycka sig genom att återknyta och ställa frågor till det eleverna har
sagt. Eleverna använder fuskboken som stöd i räkneuppgifterna, och Peter
och Sofia berömmer deras insatser att arbeta och lösa räkneuppgifterna till-
sammans. Ett par elever hinner räkna så långt i programmet att de stöter på
uppgifter, som de inte fått genomgång av tidigare i klassrummet. Sofia ber
dem därför att arbeta med enklare uppgifter i ett annat övningsprogram i
matematik under resterande del av lektionen. Innan lektionen avslutas in-
formeras eleverna att programanvändningen kommer att fortsätta samt att
olösta problem kommer att förklaras och diskuteras nästa gång i klassrum-
met. Eleverna avslutar programmet, stänger av datorerna och lämnar data-
salen.

Lärarnas uppfattningar om skolarbetets organisering

Sofia och Peter är ämneslärare respektive 4-9-lärare med inriktning mot
matematik och naturkunskap samt klassföreståndare för klass 7 c. All un-
dervisning på skolan är organiserad i arbetslag där minst två lärare undervi-
sar samtidigt under lektionerna. Under lektionerna i matematik och natur-
kunskap arbetar Sofia och Peter tillsammans, och de anser att samarbetet
möjliggör ämnesteoretiska och didaktiska diskussioner och överväganden.
På skolan är datorerna antingen placerade i mindre arbetsrum eller i datasa-
lar. Det finns inga datorer utplacerade i klassrummen. Sofia och Peter har
stort dataintresse och de anser att de har goda kunskaper i datorhantering
tack vare att de till stort del är självlärda. Deras uppfattningar kring hur
datorer bör användas på skolan stämmer väl överens med varandra. De ar-
betar för att få moderna datorer med CD-Rom och Internet uppkoppling till
sina klassrum, vilket de anser är en förutsättning för att eleverna ska kunna
använda datorer som verktyg för inlärning. De uppfattar datorn som ett verk-
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tyg som möjliggör att eleverna kan arbeta snabbare och lättare. Men dato-
rernas placering i datasalar påverkar dock tillgängligheten för såväl lärare
som elever. Skolledningen uppfattar de som kraftlös i att få tillstånd ett
förändringsarbete när det gäller datoranvändning. De menar att den dator-
stödda undervisningen hade kunnat implementeras snabbare och blivit mer
allmän bland lärarna om skolledningen givit mer strikta direktiv om hur
datoranvändningen i undervisningen bör läggas upp. Sofia och Peter upple-
ver inte samma ointresse och teknikrädsla som de har sett finns hos flera av
sina kolleger. En annan faktor som Sofia och Peter anser försämrar den
allmänna tillgängligheten och intresset för datoranvändning är skolans da-
taansvarig som visar ett uttalat och påtagligt motstånd mot nytänkande kring
datoranvändning. Förhållandet med dataansvarig beskrivs av Peter som att
det föreligger en konkurrens- och intressekonflikt. Dataansvarig beskrivs
som överdrivet rädd för förstörelse i datasalarna, vilket medför att vissa
datortillämpningar förvägras om han inte själv är närvarande och kan över-
vaka datorhanteringen. Peter uppfattar också att dataansvarig misstycker
om han berör datapedagogiska områden under lektioner i datasalen som
dataansvarig anser att han själv ansvarar för, som t.ex. undervisning i pro-
gramhantering.

Det är ju en konflikt. Jag vet inte om du tänkte på det… han var ju där
första lektionen när eleverna var inne och skrev på det här… Då fråga-
de han vad vi använde för program och då sa jag att vi använde Works.
Och då blev han lite arg för Works ska han lära dom när dom går i
åttan, då dom får sin datautbildning. Det ska man inte lära sig innan.
Utan då ska man lära sig nåt av dom här andra Write eller Word Path.
Men det är bara det att jag anser om det nu finns tillgång till nåt annat
så ska vi självklart använda det som det finns möjlighet till. (Peter)

Alla lärare på skolan har inte heller tillgång till en nyckel till datasalarna.
Detta kan möjligen bero på det ointresse som finns i lärarkollektivet för
datorer. Denna begränsade tillgänglighet för flertalet lärare medför dock att
datorintresserade lärare har möjlighet att använda datasalarna mer frekvent.
Men så fort det allmänna intresset ökar bland lärarna kommer tillgänglig-
heten att radikalt försämras. För att förbättra tillgängligheten av datorer har
Sofia och Peter på eget initiativ sökt och beviljats medel ur olika fonder för
inköp av såväl hårdvara som mjukvara med lämpliga kompensatoriska hjälp-
medel i form av taligenkänningsprogram och talsyntes. Datorerna ämnar de
placera i ett klassrum för so- och no-undervisning. Innan de beställda dato-
rerna är på plats kommer eleverna i klass 7c få tillgång till en bärbar dator
med ordbehandlingsprogrammet Word, taligenkänningsprogrammet Dra-
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gonDictate och talsyntesen Infovox inlagt. Sofia och Peter menar att den
bärbara datorn kommer att förbättra elevernas datorvana samt medvetande-
göra elevernas funktionskompenserande möjligheter om än i begränsad ut-
sträckning.

Lärarnas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

De filmade sekvenserna från den första lektionen väcker tankar kring elev-
ernas förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information, att förstå språk samt
att engagera sig i lärarnas framställning av matematikundervisningen. I klas-
sen har majoriteten av eleverna invandrarbakgrund. Peter och Sofia ger ut-
tryck för en medvetenhet om vad elever med invandrarbakgrund och läs-
och skrivsvårigheter ställs inför i olika undervisningssituationer. De be-
skriver att eleverna har såväl talspråkliga som skriftspråkliga problem. De-
ras svårigheter visar sig i brister att uppfatta och förstå språk rätt samt att
läsa, tala, skriva och stava korrekt. Sofia och Peter berättar att de har valt att
inte arbeta med läroböcker i matematikundervisningen. De väljer istället att
låta eleverna arbeta med laborativa material och med problemlösningar häm-
tade från vardags- och samhällsliv. Ambitionen är att försöka lära eleverna
att se matematiken i olika situationer samt att förstå vad som är rimligt när
de löser räkneuppgifterna. Matematiken ska vara förankrad i verkligheten.
Enligt Sofia och Peter ska matematik förmedlas på roliga och stimulerande
sätt med hjälpa av språkliga samspel mellan lärare och elev och mellan elev
och elev. Sofia och Peter delar upp arbetet i undervisningen genom att den
ena fungerar som handledare som går runt bland grupperna och hjälper och
stödjer eleverna, medan den andre ägnar mer sammanhållande tid för dis-
kussion med varje grupp, ofta upp till tjugo minuter.

Att sitta i en grupp och prata med kanske fyra elever i tjugo minu-
ter…det är diagnostik som inte går att få fram med hur många skrift-
liga prov man än använder. Vi har ju en timmes pass så vi skulle
kunna hinna med tre stycken såna här grupper på en timme, kanske
fyra… sitta å prata så här länge med dom. Den andra som går runt
hjälper till, får ju information också och hjälper eleverna att prestera
saker. (Peter)

Arbetssättet anser både Sofia och Peter fungerar bra för den typ av elever
som de undervisar. Deras sätt att undervisa genom att berätta, förklara och
samtala om matematik befrämjar tänkandet hos eleverna. När eleverna inte
ställs inför några lässituationer påverkas inte deras språkliga funktionsned-
sättningar inlärningsmöjligheterna i matematikundervisningen. Sofia fram-
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håller dock att arbetssättet kräver mer engagemang och kreativitet av lära-
ren som måste gå ifrån en undervisning styrd av matematikbok och av före-
läsning med låg aktivitet hos eleverna.

Det är ett helsike tycker jag att använda bok. Det är därför vi har valt
att inte göra det. Men om dom får välja siffror och räknesituationer
där det krävs matematik…ganska mycket själva utifrån bilder och si-
tuationer då behöver dom inte vara så himla rädda för att göra fel.
Men att dom slipper läsproblemen i matematiken…om dom får den
möjligheten då har dom en större chans men då måste jag som lärare
veta vad som krävs, alltså hitta på uppgifter som innehåller vissa mo-
ment i matematiken. (Sofia)

När Peter uppmärksammar filmsekvensen då eleverna skriver i sina fusk-
böcker berättar han om elevernas skilda förmågor att prestera i förhållande
till lärarnas framställning av matematikundervisningen. En del elever tar
ansvar att utförligt skriva i sina fuskböcker andra gör det mindre väl. I fusk-
böckerna får eleverna fritt formulera sig så att de själva förstår vad mate-
matiska uppgifter, begrepp och specialord innebär. Eleverna får ta med sig
fuskböcker på såväl lektioner som skrivningar. Det händer dock att en del
elever glömmer eller inte förstår vikten av att utnyttja denna möjlighet. Sofia
och Peter uppfattar dock arbetet med fuskboken som grundläggande för att
eleverna ska utveckla resonemang och förståelse för matematiska innebör-
der, ord och begrepp i arbetet med övningsprogram i matematik. Sofia på-
pekar dock att det ofta krävs både ytterligare genomgångar och introduk-
tion av nya uppgifter, ord och begrepp som eleverna ställs inför i övnings-
programmet nästa gång de har matematikundervisning i klassrummet. Un-
dervisningen blir i huvudsak inriktad mot att eleverna ska klara av att arbe-
ta och komma vidare i övningsprogrammet.

Mikrometer tas upp. Jag skulle inte drömma om att ta upp mikrome-
ter om det inte fanns med på Cheops. Det var därför vi pratade om de
där orden, segment. Det är väl ingen människa som håller på med sånt
nu för tiden. Med det kommer upp på Cheops, å man måste ha det för
att komma vidare. Därför pratade vi om sektor. Det är ju sånt som
kommer upp när man tittar på cirkelarean. Det är för tidigt egentligen.
Så här får dom mer ytkunskaper. Å så kör dom fast efter tio rum och
det är därför man har såna här fuskgenomgångar för att dom ska kom-
ma vidare. (Sofia)

Sofia och Peter är positiva till arbetet med övningsprogram i matematikun-
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dervisningen. De använder datorn som ett hjälpmedel för färdighetsträning.
De uppfattar sina egna roller i datasalen som handledare vars uppgift är att
hjälpa eleverna vid själva hanteringen av datorn samt att lära eleverna ma-
tematik. Peter anser också att övningsprogram kan vara ett utmärkt hjälp-
medel för att diagnostisera och upptäcka elever i svårigheter. De framhåller
dessutom att programmet är en fördel för elever med läs- och skrivsvårig-
heter eftersom programmet inte innehåller någon större mängd textbaserad
information. När eleverna behöver hjälp med läsningen försöker lärarna så
gott det går att hinna med att läsa för eleverna. I all undervisning eftersträ-
var Sofia och Peter att minimera elevernas utsatthet för stora och krävande
läs- och skrivaktiviteter. De menar att med enkla tillvägagångssätt som t.ex.
att rita bilder och anteckna stödord på tavlan, att muntligt sammanfatta fö-
reläsningar samt att läsa frågor högt vid prov och skrivningar underlättar
betydligt för elever med både invandrarbakgrund och läs- och skrivsvårig-
heter. Sofia och Peter strävar efter att utveckla stödåtgärder som leder till
att elevernas talspråkliga förmåga förbättras. Det pedagogiska stödet inne-
fattar kommunikativa åtgärder med eleverna för att bygga upp och stimule-
ra talspråkliga erfarenheter. De uppfattar dock att datorn kan bli ett värde-
fullt komplement till det sociala samspelet mellan lärare och elev. Datorn
ger eleverna möjlighet till att träna upp prosodi, ordförråd, syntax, vilket på
sikt förbättrar deras läsförståelse och expressiva förmåga i skriftspråkliga
verksamheter. Sofia och Peter framhåller också betydelsen av att inte för-
ändra och anpassa sitt språk efter elevernas talspråk. Eftersom eleverna be-
höver möta och utvecklas i en social och språklig kontext som de i allmän-
het inte är vana vid.

Vi får inte anpassa oss till dem, alltså som vuxna får vi inte anpassa
oss till deras nivå. Det gäller att man är medveten om att man använ-
der ett språk som vi använder ute i samhället. Ungefär som när man
lär små barn att prata, att man repeterar det rätta. Man måste skapa en
sån stämning eller situation som gör att det inte är ett dugg konstigt
att fråga, och alltid vara med och höra efter om alla förstår de här
orden man använder, att ta upp det med jämna mellanrum. Det måste
vara så att man använder ett normalt språk. (Sofia)

Peter och Sofia menar att god tillgång av datorer och kompensatoriska pro-
gram hjälper elever att kompensera svårigheter som de för tillfället inte
orkar ta itu med i den specialpedagogiska träningen. Det kan till exempel
vara läs- och skrivhjälpmedel i form av att text presenteras bimodalt, dvs.
via synen och hörseln samtidigt, för att förbättra läsförståelsen samt att tal
omvandlas till text vid textskrivningsuppgifter. De anser att alla lärare på
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skolan har en skyldighet och ett gemensamt ansvar att hålla sig informerade
om ny teknik och vad den kan göra för elever med språkliga handikapp. Det
visar sig att en etnisk mångfald, i en skola med elever från fyrtio olika län-
der, kräver en medvetenhet hos lärare om hur sociala likheter och skillna-
der påverkar kunskaper i datoranvändning och tillgänglighet av datorer med
kompensatoriska hjälpmedel hos elever.

Jag tycker att skolan ska se till att dom vet att det finns och vet hur det
kan användas. Då tycker jag att vi har gjort en jättestor sak vad gäller
demokratiprocessen. Dom får inte vara utanför. Ibland får man käns-
lan av att dom som har datorer och som är datorvana, dom kommer att
klara sig så bra, men dom andra kommer hamna på efter kälken. Ett
B-lag av olika anledningar. Det är ju sorgligt, just för dom som är läs-
och skrivsvaga…alltså om dom inte har aktiva föräldrar som organi-
serar sig och kämpar för dom rättigheter som dom faktiskt har. Då är
det ju skolan som kan visa på vad som finns och att man har vissa
möjligheter när man har det här handikappet. (Sofia)

Peter och Sofia menar dock att eleverna i klassen kommer från likartade
sociala miljöer med likvärdiga ekonomiska resurser och där majoriteten
saknar datorer hemma. Lärares intresse och engagemang för datapedago-
giska satsningar blir, enligt Sofia och Peter, en grundläggande rättvise- och
demokratifråga. De menar att har elever från socialt utsatta miljöer dessut-
om språkliga funktionshinder i form av läs- och skrivsvårigheter försvåras
deras möjligheter att bli delaktiga i samhälleliga verksamheter samt att få
inflytande över sin egen inlärnings- och utvecklingsprocess.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Sofia och Peter uppfattar att datoranvändningen i datasalen ökar motivatio-
nen och intresset för matematik hos eleverna. Eleverna ber ofta att få gå dit
och när de är där så arbetar alla målinriktat med sina övningsuppgifter.
Eleverna arbetar självständigt vid datorerna och Sofia uppfattar aldrig att
eleverna har tråkigt när de arbetar. Sofia anser dock att eleverna har stort
hjälpbehov och att datoranvändningen kräver mycket lärarstöd. På grund
av elevernas bristande datorvana behöver de tydliga stödstrukturer för att
lära sig hantera datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel.

Om dom inte har nån datorvana och ska lära sig använda datorn som
ett stöd, som ett kompensatoriskt hjälpmedel, då tror jag att dom be-
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höver ganska fasta strukturer för att komma in i det. Det är ju ungefär
som om jag ska lära mig nåt nytt så är det ofta så att då vill man ju
gärna ha lite fasta strukturer först och sen när man känner sig säker då
behöver man dom inte längre. (Sofia)

Sofia menar att datorn ska vara lika ett naturligt och självklart hjälpmedel
att använda för elever som t.ex. miniräknare. Detta förutsätter dock god
tillgång av datorer och kompensatoriska hjälpmedel. Enligt Sofia måste lä-
rare ge elever kontroll över när och hur dessa hjälpmedel ska användas.
Vanligen styr lärarna valet av inlärningshjälpmedel och överlåter endast
användningen till eleverna. Sofia menar att engagemanget för ämnet blir
större om elever får mer kontroll över sitt eget lärande och inlärningshjälp-
medel. Peter återerinrar sig om ett tillfälle då eleverna arbetade med ordbe-
handlingsprogram i no-undervisningen. Eleverna skulle skriva rent ett ar-
bete om uppfinningar som de tidigare skrivit för hand. Texterna var till stor
del avskrivna från faktaböcker och uppslagsböcker som eleverna hade an-
vänt för att sammanställa arbetet. Peter menar att eleverna hade stora pro-
blem med att hantera ordbehandlingsprogrammet samt tangentbordet. De-
ras bristande datorvana omöjliggjorde att datorn blev ett funktionskompen-
serande hjälpmedel för eleverna. De använde varken stavningskontrollen
eller synonymordlistan när de skrev sina texter.

Dom var inte behjälpta av det vi gjorde då faktiskt. Dom kan datorer
för dåligt. Dom har stora problem med verktygen runt omkring för att
komma igång. Det här med tangentbordet är helt okänt för dem. Det
tar ju enorm lång tid att sitta och skriva. Så vare sig om dom har läs-
och skrivsvårigheter eller inte så stavar de fel för att dom håller ner en
tangent så att det blir dubbelt. Dom trycker på två eller på den bredvid
å såna saker. ( Peter)

Han påpekar dock att en elev i klassen har mer än de andra eleverna börjat
använda den bärbara datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel vid upp-
satsskrivning i klassundervisningen. Eleven har då som ett komplement till
ordbehandlingsprogrammet använt talsyntesen som stöd vid skrivning.
Emellanåt har också talsyntesen använts ihop med DragonDictate. Peter
uppfattar talsyntesen som ett utmärkt stöd vid skrivning om det inte före-
kommer alltför stora stavningssvårigheter. Talsyntesen hjälper eleven att
bli uppmärksam på felstavade ord, syntaktiska felaktigheter samt om fel
ord har skrivits in av misstag i texten.
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Lärarnas uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra
elever i undervisningen

Sofia och Peter uppfattar elevgruppens generella förmåga att samarbeta med
andra elever som god. De arbetar bra tillsammans med andra elever vid
datorerna. Samarbetsförmågan har också blivit bättre i och med att skolan
medvetet har arbetat med att medvetandegöra läs- och skrivsvårigheter och
dyslexiproblematiken. Lärarna har fått gå kurser och eleverna har fått ta del
av information om läs- och skrivproblemens natur. Peter berättar att tidiga-
re var det inte ovanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter bildade egna
grupper och höll sig ifrån de duktiga eleverna i klassen. Numera ingår de i
grupper som en resurs på det som de anser sig duktiga på. De får således
möjlighet att i en statusprivilegierad grupp att lära sig av andra elever och
utveckla sin förmåga i läsning och skrivning. Peter anser att många elever
med läs- och skrivsvårigheter har fått bättre självförtroende till följd av läs-
och skrivprojektet på skolan men det är dock långt ifrån alla. Det finns
fortfarande elever med skadade självkänslor på grund av alla deras tidigare
misslyckanden i mötet med skriftspråket. Sofia framhåller att flera av elever-
na med läs- och skrivsvårigheter i klassen har så pass stora talspråkliga
svårigheter vilket gör att de får svårt att förstå talspråk samt att göra sig
själva förstådda hos kamrater. Denna bristande språkliga kompetens till-
sammans med läs- och skrivsvårigheter medför att samarbete med andra
elever kan bli problematiskt.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Sofia och Peter reflekterar över hur de skapar goda inlärningstillfällen för
elever med läs- och skrivsvårigheter. Den filmade sekvensen från den an-
dra lektionen väcker tankar kring betydelsen av att använda och stimulera
flera sinnen vid inlärning. Datorers möjligheter till alternativa presentations-
former av text, dvs. visuellt och auditivt, underlättar för elever med läs- och
skrivsvårigheter. I arbetet med att finna lämpliga inlärningshjälpmedel
måste läraren, enligt Sofia och Peter, bli medveten om elevers olika sätt att
lära och inhämta kunskap på. Läraren ska också hjälpa eleverna att bli med-
vetna om hur de lär så att de lättare på egen hand kan välja lämpliga inlär-
ningshjälpmedel som underlättar kunskapsinhämtningen i ett ämne.

Det handlar hela tiden om att hitta dörren till deras inlärning, är dom
medvetna om det är det bra…annars måste man försöka hjälpa dom
att göra det. (Sofia)
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Sofia och Peter framhåller också lärarens roll att skapa trygga undervis-
ningssituationer som välkomnar eleverna att bli engagerade och delaktiga
skolarbetet. Eleverna måste känna förtroende för läraren som människa,
och känna trygghet i att läraren inte utsätter eleverna för situationer som de
inte klarar av. Enligt Sofia och Peter befrämjar det språkliga samspelet elev-
ernas lärande, och i den egna undervisningen beskrivs diskussioner i hel-
klass, grupp och individuellt vara ett medel för att utveckla elevernas tän-
kande i matematik och naturkunskap. Att använda datorn för att kompense-
ra svårigheter anser Sofia och Peter är av överordnad betydelse för läs- och
skrivsvaga elever i klassrumsundervisningen. Datorer med lämpliga pro-
gramvaror och kompensatoriska hjälpmedel är en nödvändighet i en skola
för alla. Hjälpmedel ska finnas för alla elever, men om resurser inte räcker
måste elever med det största hjälpbehovet prioriteras.

Sammanfattning

Lärarnas uppfattningar om skolarbetets organisering
* Undervisningen är organiserad i arbetslag. Samarbetet möjliggör ämnes-

teoretiska och didaktiska diskussioner och överväganden.

* Datorn används uteslutande inom ramen för traditionell ämnesundervis-
ning, där eleverna arbetar med övningsprogram eller renskriver sina ar-
beten i ordbehandlingsprogram i datasalen.

* Skolledningen har inte givit tillräckligt tydliga direktiv för hur datorstödd
undervisning ska implementeras bland lärare.

* Den allmänna tillgängligheten och intresset för datoranvändning försäm-
ras av restriktiva förhållningssätt som dataansvarig uppvisar.

* Lärarna har på eget initiativ förbättrat tillgängligheten av datorer och kom-
pensatoriska hjälpmedel för eleverna.

Lärarnas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Lärarna har avstått från att använda lärobok p.g.a. av många elevers tal-

språkliga och skriftspråkliga problem. Eleverna arbetar med laborativa
material och med problemlösningar hämtade från vardags- och samhälls-
situationer.

* Matematik förmedlas med hjälp av språkliga samspel mellan lärare och
elev och mellan elev och elev. Att berätta, förklara och samtala om ma-
tematik befrämjar tänkandet hos eleverna.

* Lärarna delar upp arbetet i undervisningen genom att en av dem går runt
och stödjer och hjälper eleverna medan den andre ägnar mer samman-
hållande tid för diskussion med eleverna.
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* Arbetssättet kräver mer engagemang och kreativitet från lärarna än vid
traditionell undervisning styrd av lärobok.

* Arbetet med fuskboken är grundläggande för att eleverna ska utveckla
resonemang och förståelse för matematiska innebörder, ord och begrepp
i arbetet med övningsprogram.

* Övningsprogram används som hjälpmedel för färdighetsträning och diag-
nostisering i matematik.

* Lärarna utvecklar kommunikativa stödåtgärder som leder till att elever-
nas talspråkliga förmåga förbättras. Datorn kan bli ett komplement till
det sociala samspelet mellan lärare och elev.

* Lärares intresse och engagemang för datapedagogiska satsningar blir en
grundläggande rättvise- och demokratifråga. Elever med språkliga funk-
tionshinder från socialt utsatta miljöer har sämre förutsättningar att bli
delaktiga i samhälleliga verksamheter och få inflytande över sin egen
inlärning- och utvecklingsprocess.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen
* Datoranvändningen i datasalen ökar elevernas motivation och intresse för

matematik.

* Elevernas bristande datorvana ger dem problem att använda datorn med
olika programvaror kompensatoriskt. Eleverna behöver tydliga stödstruk-
turer från lärarna för att lära sig hantera datorn.

* Lärare måste ge elever större kontroll över val av inlärningshjälpmedel
och när och hur dessa ska användas. Eleverna får därmed större engage-
mang för ämnet.

* Talsyntes används som komplement till ordbehandlingsprogram som stöd
vid skrivning. Talsyntesen hjälper att uppmärksamma felstavade ord,
syntaktiska felaktigheter samt om fel ord skrivits in av misstag i texten.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra elever i
undervisningen
* Elevernas generella förmåga att samarbete med andra elever är god. Sam-

arbetsförmåga har blivit bättre sen skolan har arbetat med att medvetan-
degöra läs- och skrivsvårigheter och dyslexiproblematiken.

* Bristande språklig kompetens tillsammans med läs- och skrivsvårigheter
medför att samarbete med andra elever kan bli problematiskt.
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Lärarnas uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervisningen
* Datorns möjligheter till alternativa presentationsformer av text, dvs. att

text presenteras bimodalt, via synen och hörseln samtidigt, underlättar
för elever med läs- och skrivsvårigheter.

* Lärare måste hjälpa elever att bli medvetna om sina olika sätt att lära och
inhämta kunskap på för att de på egen hand ska kunna välja lämpliga
inlärningshjälpmedel.

* Det språkliga samspelet, i form av diskussioner i helklass, grupp och indi-
viduellt, befrämjar elevernas tänkande matematik och naturkunskap.

Elevens uppfattningar om sitt arbetssätt i undervisningen

Halim är född i Libanon och till Sverige kom han som sexåring. Skolan
tycker Halim är rolig och han är mycket studiemotiverad och har en bra
självtillit i skolarbetet. Han berättar att han gärna gör sin läxor hemma.
Datoranvändningen anser Halim är för liten på skolan. Själv använder han
bara datorn högst en gång i veckan. Det är inte alltid heller som datorn
används i specialundervisningen, vilken han går till en gång i veckan under
två månader varje termin. Halim berättar att datorn använder klassen mest
på engelsklektioner, matematiklektioner och no-lektioner och då har hela
eller halva klassen gått iväg till datasalen för att arbeta med olika övnings-
program eller för att skriva rent text i ordbehandlingsprogram som de skri-
vit för hand tidigare i klassrummet. Halim berättar att han har använt Inter-
net en gång under en timme i skolans bibliotek. Halim är den enda i klassen
som har dator hemma. Datorn har familjen fått av en morbror och den an-
vänder de i huvudsak till ordbehandling och spel. När Halim reflekterar
över den filmade undervisningen framkommer uppfattningar om att han lär
sig genom att skriva t.ex. i fuskboken samt att datorer med övningsprogram
och ordbehandlingsprogram hjälper honom att lära i såväl matematik och
engelska som i läsning och skrivning.

När jag skriver kommer jag ihåg mer. Fuskboken är bra. Men jag kan
också minnas när nån berättar, men när jag berättar själv så kanske
jag glömmer nåt, då måste jag skriva ner det för att sen komma ihåg
vad jag ska berätta om. (Halim)

Halim vill ofta arbeta med datorn och olika programvaror och kompensa-
toriska hjälpmedel. Han berättar att han har kommit längst bland sina klass-
kamrater i användandet av taligenkänningsprogrammet DragonDictate och
att han ibland använder talsyntesen Infovox som stöd vid skrivning.
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Elevens uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

I filmsekvensen där eleverna arbetar med övningsprogram i datasalen fram-
kommer uppfattningar att samarbeta med andra elever är en förutsättning
för såväl lärande som social gemenskap. Halim berättar att det är viktigt att
vara accepterad av klassen. Han anser att han själv är en kamrat som är
populär och som hjälper till när någon behöver hjälp. Halim anser att elever
som inte är hjälpsamma blir inte accepterade i klassen. I datasalen när elever-
na arbetar med övningsprogram i matematik sitter Halim tillsammans med
Mattias. Halim berättar att de hjälps åt att lösa uppgifterna. I övriga skolarbe-
ten föredrar Halim att antingen arbeta enskilt eller tillsammans med en kam-
rat. Grupparbete där flera elever ingår uppfattar han ibland som stökiga och
pratiga. Han menar att det alltid finns några elever som aldrig gör någon-
ting, vilket medför att de andra i gruppen får ansvara för hela grupparbetet.

Elevens uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Halim anser att datorn med ordbehandlingsprogram, övningsprogram och
kompensatoriska hjälpmedel i form av taligenkänningsprogrammet Dragon-
Dictate och talsyntesen Infovox hjälper honom att förbättra sig i olika äm-
nen samt i läsning och skrivning. När Halim använder talsyntesen som stöd
vid skrivning hör han i den upplästa texten om han har stavat ord fel, gjort
särskrivningar (person dator), hopskrivningar (hanska) eller valt fel ord.
Han använder rättstavningskontrollen i ordbehandlingsprogrammet som ett
komplement till talsyntesen. Talsyntesen kan upplysa om syntaktiska och
semantiska misstag, men de ord som Halim inte hör är felstavade kan rätt-
stavningskontrollen uppmärksamma.

Jag hade inga mellanrum mellan orden… å så läste den som ett helt
ord som »hanska« …stavning också… Jag använde den en gång för-
ut, istället för att skriva glas så skrev jag glass, jag skrev två ss. Det
var på no:n och vi skulle skriva vad vi arbetade med. (Halim)

Halim framhåller att det är bra att eleverna kan turas om att använda den
bärbara datorn som klassen har till förfogande. Men samtidigt berättar han
att eleverna måste be Sofia eller Peter om lov när de vill använda datorn för
att skriva in text i ordbehandlingsprogram. Bristen på datorer begränsar
elevernas möjligheter att kompensera svårigheter. Eleverna står ofta i kö
för att få använda den bärbara datorn. Halim påpekar att det är lärarna som
har kontroll över när och hur datorn ska användas samt vilka elever som ska
få möjlighet till detta stöd.



110

Sammanfattning

Elevens uppfattningar om sitt arbetssättet i undervisningen
* Datoranvändningen är begränsad till högst en gång i veckan. Datoranvänd-

ningen förefaller vara störst på engelsk-, matematik- och no-lektioner.

* Halim använder främst övningsprogram för färdighetsträning och renskri-
ver text i ordbehandlingsprogram med talsyntes och taligenkännings-
program som kompensatoriska hjälpmedel. Han vill arbeta oftare med
datorn och olika programvaror i undervisningen.

Elevens uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen
* Samarbete med andra elever är en förutsättning för såväl lärande som

social gemenskap.

* Halim föredrar att arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat. I grupp-
arbete blir det ibland stökigt och pratigt och alla elever känner inte sam-
ma ansvar för att genomföra arbetsuppgiften.

Elevens uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen
* Datorn med ordbehandlingsprogram, övningsprogram och kompensatori-

ska hjälpmedel i form av taligenkänningsprogram och talsyntes hjälper
Halim att förbättra sig i olika ämnen samt i läsning och skrivning.

* Lärarnas kontroll över val av inlärningsmaterial och när och hur de ska
användas samt bristen på tillgänglighet begränsar Halims möjligheter att
kompensera sina svårigheter.

Undervisningssituation 6

- Ny programvara –98 på Åbäckskolan, klass En2En -

Lektioner i specialundervisningen med
taligenkänningsprogrammet DragonDictate som arbetsverktyg

Den videofilmade undervisningen omfattar två sekvenser från två lektioner
där Stefan och Jimmy arbetar med taligenkänningsprogrammet DragonDic-
tate i specialundervisningen.

Den första lektionen behandlar en sekvens där Stefan och Jimmy arbetar
tillsammans med programmet. Stefan och Jimmy sitter i en av specialun-
dervisningens två lektionssalar. Datorn är placerad vid fönstret och Jimmy
sitter mitt framför datorskärmen med Stefan snett bredvid sig. I samma rum
finns specialläraren Gunilla och en annan elev som arbetar med ett övnings-
program i matematik. De samtalar tyst med varandra. I det andra rummet
som ligger precis bredvid finns specialläraren Agnes med fyra elever. Ele-
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verna sitter vid var sin dator och arbetar med övningsprogram i svenska och
Agnes går runt och hjälper dem. Dörren mellan de båda rummen står öp-
pen. Lärarna går hela tiden där emellan och ibland tittar de till Stefan och
Jimmy när de arbetar med DragonDictate. Jimmy dikterar text ur en bok
som han har framför sig. Stefan hjälper honom att uppmärksamma när Dra-
gonDictate skriver fel. De samtalar sinsemellan om vilka kommandon som
ska ges för att programmet ska utföra vissa manövreringar. Jimmy dikterar:
Intervjun – är – hämtad – från – Maria – Scheres, DragonDictate uppmärk-
sammar inte namnet och Jimmy får istället skriva in namnet i ordvalslistan
och sedan välja det rättstavade namnet. Han fortsätter att diktera: bok -, och
frågar därefter Stefan hur han får citationstecken. Stefan svarar att han tror
att han ska säga [citattecken]. Jimmy dikterar: [citattecken] – sätt, Jimmy
uppmärksammar att sätt ska stavas med stor bokstav. Stefan föreslår att han
säger [Hoppsan]. Ordet sätt står då som första alternativ i ordvalslistan.
Jimmy skriver stort s men stavar ordet med e istället för ä. Stefan påpekar
att han skrivit fel. Jimmy korrigerar misstaget. Istället för att säga [Välj1]
så upprepar Jimmy ordet varpå DragonDictate skriver sättz. Stefan börjar
skrattar och Jimmy upptäcker sitt misstag att han inte gett kommando att
välja det riktiga ordet i ordvalslistan. Jimmy skriver ordet Sätt på nytt och
ger kommando [Välj1]. Jimmy fortsätter att diktera: – dig – ner – och –
vänta – på – din – själ, DragonDictate skriver ordet sköt istället för själ.
Jimmy ger kommando [Hoppsan] men inget korrekt alternativ ges i ord-
valslistan. Jimmy börjar därför skriva bokstäverna s och j varpå ordet själ
kommer upp som femte alternativ. Detta upptäcker dock inte Stefan och
Jimmy. Jimmy fortsätter att skriva bokstaven ä och ordet själ kommer nu
upp som tredje alternativ i ordvalslistan. När Jimmy läser orden i ordvals-
listan stödjer han sin läsning med hjälp av fingret för att lättare upptäcka det
korrekta ordet. Jimmy uppmärksammar ordet själ och ger kommandot [Välj3]
och dikterar därefter – [punkt].

Den andra lektionen behandlar en sekvens där Jimmy skriver en recension
om en film med specialläraren Agnes närvarande som stöd vid textproduk-
tionen. Jimmy sitter framför datorn och dikterar via mikrofonen in texten i
ordbehandlingsprogrammet. Jimmy dikterar: Filmen – börjar – med – bil-
der – från – norra – Ryssland – [punkt] – Bilderna – föreställer – en –
gammal – flottbas – där – fanns – mycket – båtvrak – mycket – kärnvapen-
avfall – och – mitt – ibland – alltihopa – leker, DragonDictate skriver istäl-
let pekar och i ordvalslistan finns leker som tredje alternativ. Agnes gör
honom uppmärksam på detta varefter han dikterar [Välj3] och ordet pekar
ändras till leker. Jimmy fortsätter sen att diktera – och. Agnes reagerar och
undrar om han verkligen ska fortsätta med och. Hon läser meningen högt
för honom. Jimmy hör att meningsbyggnaden låter konstig och dubbelklick-
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ar därför på det tionde alternativet i ordvalslistan, vilket medför att det skriv-
na ordet och förkastas. Han börjar på nytt att diktera: – barnen – [punkt] –
[Nyrad]. Jimmy gör en paus i skrivandet. Han vänder sig till Agnes och
frågar efter idéer kring vad han kan skriva mer om. Agnes uppmuntrar ho-
nom genom att ställa några öppna frågor kring hur han upplevde platsen
som han beskriver. Jimmy snurrar på stolen och svarar att han inte vet vad
han kände. Agnes formulerar om frågorna genom att specifikt fråga om
omgivningen, människorna i filmen och om vilka reaktioner han fick när
han såg filmbilderna. Jimmy skrattar och svarar att – i Murmask vill jag
absolut inte bo. Det såg hemskt ut. Agnes svarar med att bejaka uppmunt-
rande Jimmys inlägg, men passar samtidigt på att korrigera hans uttal av
Murmansk. Jimmy uttalar ortnamnet på nytt och frågar därefter osäkert om
han fritt kan berätta vidare om filmen. Agnes uppmuntrar honom att fort-
sätta med berättelsen och tillägger samtidigt att textredigeringen börjar först
när han fått ihop en någorlunda struktur på berättelsen. Agnes reser sig upp
och går iväg in i det andra rummet för att hjälpa två elever som arbetar med
övningsprogram i svenska. Jimmy fortsätter att diktera: Sen – får – man –
se, DragonDictate skriver istället ser, och inget korrekt alternativ ges i ord-
valslistan. Jimmy börjar därför skriva ordet på tangentbordet. Ordet se kom-
mer upp som femte alternativ varpå Jimmy ger kommando [Välj5]. Jimmy
fortsätter att diktera: bilder – från – en – bröllopsfest, DragonDictate skri-
ver närmast och inget alternativ ges i ordvalslistan. Jimmy börjar därför
igen att skriva och efter tre bokstäver kommer ordet bröllop upp som andra
alternativ. Jimmy får därmed hjälp med den fortsatta stavningen av ordet,
och när han hunnit bokstavera hela ordet bröllop kommer ordet bröllops-
festen upp som sjätte alternativ i ordvalslistan. Jimmy skriver till bokstaven
s och som andra alternativ visar sig ordet bröllopsfest. Jimmy ger komman-
do [Välj2] och han fortsätter sen att diktera: där – Hamilton – och – hans –
medhjälpare – får – ett – uppdrag – som – går – ut – på – att – dom – skall – ta
– sig – in – på – Ryskt, DragonDictate uppfattar istället ordet Rysk. Ordet Ryskt
finns däremot med som andra alternativ i ordvalslistan. Detta uppmärksam-
mar dock inte Jimmy utan fortsätter att diktera – territorium – [punkt].

Lärarnas uppfattningar om skolarbetets organisering

Specialundervisningens lektionssalar ligger i skolans huvudbyggnad och
dit kommer elever som blivit uppmärksammade som elever med läs- och
skrivsvårigheter och/eller med matematiska svårigheter. Speciallärarna Agnes
och Gunilla har till stor del delat upp ansvaret för olika typer av svårigheter
i undervisningen. De undervisar båda elever med sociala och allmänna in-
lärningsproblem, men Agnes ansvarar mer för undervisningen av elever
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med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och Gunilla för elever med matema-
tiska svårigheter. I specialundervisningens lektionssalar finns sju datorer,
fyra respektive tre datorer i vardera rum. Elever som erbjuds specialunder-
visning kommer ofta på håltimmar, vissa schemalagda timmar eller när sko-
lan har slutat. Stefan och Jimmy har specialundervisning en timme i veckan
under en håltimme på morgonen innan lektionerna börjar. Under denna tid
arbetar de till största del med olika övningsprogram i svenska. Ibland kan
de lyssna på en talbok eller en kassettbok. Eleverna har arbetat med Dra-
gonDictate varannan gång i specialundervisningen, vid ett par tillfällen har
de dock tillsammans arbetat med programmet. Eleverna har för det mesta
tränat och arbetat självständigt med programmet, eftersom Agnes och Gu-
nilla har varit upptagna med andra elever. Agnes och Gunilla berättar att de
hade hoppats att eleverna skulle komma på svensk lektioner när klassen går
till datasalarna för skriva rent arbeten i ordbehandlingsprogram. De uppfat-
tar att eleverna känner olust och ibland rädsla för att fråga svenskläraren
om de kan gå iväg till specialundervisningen för att skriva på DragonDicta-
te. Agnes och Gunilla konstaterar också att deras arbete inte alltid värde-
sätts av en del ämneslärare. Agnes menar att ofta försöker de ta reda på vad
eleverna ska läsa och skriva under terminen för att de ska kunna lägga upp
specialundervisningen efter den övriga undervisningen, men alltför ofta så
möter de motstånd från vissa ämneslärare för att ett givande samarbete ska
bli möjligt. De menar också att eleverna har lättare att se nyttan med special-
undervisningen om den kopplas samman med den övriga undervisningen.
Eleverna motiveras till att lära om de kan tillämpa sina erfarenheter och
kunskaper.

Det blir liksom paria det som är gjort här. Det är nånting fel på. Det
kan man inte godkänna eller så. Då kan det mycket väl vara så här…att
vad är det egentligen som dom ska producera på sin svenska. Det har
jag ingen blekis om den här terminen och börjar du fråga folk vad
dom håller på med på lektionerna så får du ett svar och så frågar du
eleverna så får du ett helt annat. Det kan jag garantera dig. (Agnes)

Det finns dock ämneslärare som uppfattar specialundervisningens insatser
som värdefulla och som använder sig av Agnes och Gunillas verksamhet.
Gunilla menar dock att samarbetet förutsätter att de får kännedom om lärar-
nas undervisningsplanering. Deras egna verksamhet kan de utan större svå-
righeter anpassa och planera efter ämneslärarnas hjälp- och stödbehov.
Agnes och Gunilla anser att eleverna ska kunna komma och tillgodogöra
sig de kompensatoriska hjälpmedel och den specialpedagogiska kompetens
som lärarna har till sitt förfogande.
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Lärarnas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

Den filmade undervisningen väcker tankar kring kunskaper i programhan-
teringen samt sättet att undervisa och stödja eleverna i inlärningen av pro-
grammet. De uppfattar sina egna bristande kunskaper och erfarenheter av
programhanteringen som hinder för elevernas inlärning av programmet. Ele-
verna fick till stor del sitta själva, utan lärarstöd och arbeta med program-
met, i såväl uppläggningen av röstprofilerna som i det initiala dikteringsar-
betet med ordbehandlingsprogrammet. Detta medförde att inlärningen av
DragonDictate tog längre tid än nödvändigt. Agnes och Gunilla uppfattar
det initiala programarbetet som trögt, långsamt och tålamodsprövande. Ste-
fan och Jimmy fick många gånger på egen hand arbeta med programmet
när Agnes och Gunilla blev tvungna att hjälpa andra elever. Agnes menar
att andra elever med sämre tålamod, sämre engagemang för skolarbete samt
större behov av lärarstöd hade aldrig klarat det självständiga träningsarbe-
tet med DragonDictate.

Andra typer av elever, mindre lugna, mera som vill rusa på och kom-
ma igång, dom skulle inte stått ut med vår okunnighet. Dom hade ju
inte sagt det till oss för dom hade inte förstått att det var det som det
berodde på. Men då när dom stöter på patrull så har dom inte ro att
vänta. Vi hade fått lov att kunna mer. (Agnes)

Lärarnas bristande kunskaper i programhanteringen har dock inte medfört
någon större oro hos Stefan och Jimmy. Eleverna har däremot visat stort
intresse och ansvar att lära sig programmet. De har tålmodigt och systema-
tiskt arbetat igenom snabbträningen genom att läsa in ord samt korrigerat
misstag i dikteringsarbetet med ordbehandlingsprogrammet. Agnes och Gunil-
la uppfattar att det har varit nyttigt för eleverna att själva ta ansvar och vara
pådrivande i arbetet med programmet. De uppfattar dock att majoriteten av
eleverna som erbjuds specialundervisningen skulle behöva större behov av
lärarstöd i arbetat med DragonDictate. Vid ett tillfälle satt dock Agnes med
Jimmy när han läste in ord i snabbträningen. Agnes menar att detta tillfälle
blev en möjlighet för henne att lära sig mer om elevens felläsningar, t.ex.
att bli medveten om elevens språkliga förståelse av lågfrekventa ord och
begrepp. Om eleven uttalar och läser ord fel saknar han ofta förståelsen av
orden. Agnes och Gunilla uppfattar dock sitt deltagande större när eleverna
hade kommit igång med att diktera text i ordbehandlingsprogrammet. Ag-
nes uppmärksammar filmsekvensen när hon samtalar med Jimmy om tex-
ten han skriver. Hon menar att eleverna behöver mycket stöd och hjälp vid
textproduktion, eftersom de ofta har problem med att organisera innehållet
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samt inta läsarens perspektiv genom att tolka orden och satsernas uppbygg-
nad och begriplighet i en berättelse.

Dom har inte särskilt lätt att lägga upp händelseförloppet, i nån slags
tidsföljd och inte heller få med alla ord. Utan det blir ganska obegrip-
ligt för den utomstående. Det fattas information för att man ska riktigt
kunna ta till sig det hela. (Agnes)

Agnes och Gunilla berättar att Stefan och Jimmy ofta skriver kontextbun-
det. Texterna blir ofta svårlästa och obegripliga, och de täta växlingarna
mellan olika innehåll saknar inre sammanhang. Skrivundervisningen är där-
för inriktad mot att lära eleverna att dekontextualisera sin textproduktion,
dvs. att lära eleverna att använda ord och budskap som är oberoende kon-
texten. Enligt Agnes och Gunilla underlättar språkligt samspel mellan lära-
re och elev den skriftspråkliga inlärningen. Genom att hjälpa eleverna att
relatera varje mening i textproduktionen till övriga meningar, så att det språk-
liga meddelandet blir meningsfullt för läsaren, skapas förutsättningar för
att eleverna utvecklas skriftspråkligt.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i
undervisningen

Agnes och Gunilla anser att Stefan och Jimmy har deltagit med stort tåla-
mod och allvar i inlärningen av DragonDictate. Eleverna har arbetat själv-
ständigt och målinriktat. Agnes uppfattar att Stefan har kunnat tillgodogöra
sig programmet utan några större svårigheter, medan Jimmy har haft svåra-
re med inlärningen av de olika momenten i programhanteringen. Jimmy har
behövt hjälp vid läsning av ord i snabbträningen och av ord i ordvalslistan.
Agnes beskriver problemen som att han har svårt att urskilja och avkoda
det korrekta ordet i ordvalslistan samtidigt som han arbetar långsamt med
hanteringen av programmet. Han behöver tid för att registrera den visuella
informationen som visar sig på datorskärmen. Agnes tror dock att Jimmy
kommer att öva upp sin avkodningsförmåga och sin snabbhet i att hantera
momenten i programmet. Jimmy kommer dessutom att få större nytta av
DragonDictate i sitt skrivande eftersom hans läs- och skrivsvårigheter är
gravare än Stefans. Många gånger när Stefan och Jimmy har stött på mot-
stånd i användandet av programmet har de fått ta hjälp av användarboken
eller lathunden som lärarna klistrat upp på bänken bredvid datorn. Agnes
och Gunilla uppfattar dock elevernas förmåga att tillgodogöra sig skriftliga
instruktioner som begränsad. De menar att många elever med läs- och skriv-
svårigheter behöver hjälp med att läsa och hålla tempot i såväl inlärningen



116

av programmet som i textskrivandet. Det är inte ovanligt att eleverna inte
klarar av eget ansvar över sin inlärning och utveckling och det underliggan-
de antagandet är att de lär om de är aktiva och drivs framåt av lärarna.
Gunilla framhåller att valet av elever för användandet av DragonDictate är
oerhört viktigt. Hon menar att det finns elever i specialundervisningen som
inte hade haft tillräckligt med tålamod, intresse och förmåga för att lära sig
hantera programmet tillfredsställande. Elever måste kunna se användbar-
heten med programmet i såväl skolan som senare i yrkeslivet för att moti-
veras i sin inlärning. Gunilla framhåller att programmet är lämpligt för elever
med stort hjälpbehov i läsning, skrivning och stavning, och speciellt för
elever som i skolarbetet och senare i yrkeslivet kommer att ställas inför
åtskilliga skrivaktiviteter. Elever som däremot i ringa utsträckning kommer
att läsa och skriva bör hellre inrikta sin kraft och energi på att träna upp sina
färdigheter i läsning och skrivning.

För t.ex. Per hade det aldrig gått. Hade processen varit så här segdra-
gen så hade han givit upp för länge sen. Han lägger inte ner nån möda
och energi om vi hade haft tid inbokat och han skulle komma, så är
det inte säkert att han hade lärt sig så himla mycket. Engagemanget är
för dåligt. De flesta eleverna är otåligare och har svårare att övervinna
så pass mycket problem. (Gunilla)

Stefans och Jimmys goda prestationer stämmer väl överens med hennes
uppfattning av hur viktigt engagemang är för inlärning. Gunilla menar ock-
så att Stefan och Jimmy har orkat med att övervinna de initiala problemen
eftersom de har förstått nyttan och användbarheten med programmet.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra
elever i undervisningen

Agnes och Gunilla anser att Stefan och Jimmy fungerar bra ihop och att de
kan samarbeta och arbeta tillsammans. Det är annars ingen självklarhet när
det gäller andra elever med läs- och skrivsvårigheter. De berättar att många
elever retar upp, stör och distraherar varandra. En del kan också bli besvä-
rade av att ha någon intill sig när de arbetar p.g.a. rädsla för att visa sina
svagheter i läsning och skrivning. I den filmade undervisningssekvensen
när Stefan och Jimmy arbetar tillsammans med DragonDictate uppmärk-
sammas elevernas möjligheter att föra uppmärksamheten ifrån den egna
oförmågan i läsning och skrivning till att det är programmet som inte upp-
fattar de dikterade orden. Det blir inte eleverna som gör fel utan det blir
datorn och samtidigt är det datorn som eleverna rättar och lär. Agnes och
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Gunilla framhåller dock att läs- och skrivsvårigheterna begränsar elevernas
förmåga att hjälpa varandra. De måste kunna upptäcka när DragonDictate
väljer fel ord samt hitta korrekt ord i ordvalslistan.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Agnes och Gunilla anser att elevernas användning av DragonDictate med-
för att de både tränar och kompenserar sin stavningsproblem. Gunilla näm-
ner att det öppnar sig en ny värld för många elever som har god språklig
förmåga men stora skriv- och stavningsproblem. De kan nu i och med Dra-
gonDictate lättare producera rättstavade texter, och deras självförtroende
blir också bättre när de ser att de kan lyckas i sina textproduktioner. Agnes
och Gunilla anser att elever med läs- och skrivsvårigheter som kommer att
skriva mycket under och efter studietiden bör få lära sig använda program-
met i skolan. Agnes menar att det är alltid en avvägningsfråga för speciallä-
raren när det gäller hur mycket träning eleven ska utsättas för och när funk-
tionskompenseringen ska komma in i skolarbetet.

Vad exakt Dragon bidrar med är svårt att säga. Samtidigt så är det en
avvägning... tror man att det blir alldeles för jobbigt för den här elev-
en att överhuvudtaget tas sig förbi alla problem med att komma igång
med det här programmet, och man vet vad han ska göra, han ska krat-
ta på kyrkogårn resten av livet. Då finner man heller ingen anledning
att lägga energi på det. Då kanske det är bättre att vara bra på att stava
det grundläggande ordförrådet än att lägga ner möda att lära sig det
här programmet. (Agnes)

Agnes framhåller att den filmade undervisningssekvensen visade att Jim-
my använder svårare ord och begrepp, vilket han inte skulle har gjort om
han hade skrivit utan DragonDictate. I sitt vanliga skrivande tror Agnes att
både Stefan och Jimmy har avstått från att använda vissa ord eftersom de
inte vet hur orden stavas samt att det blir för mycket besvär att ta reda på
hur de stavas.

Jag tror det här med tryggheten i att våga välja knepiga ord är bra.
Man sitter inte och väljer bort ord som är lite konstiga eller svåra bara
för att de verkar svåra att skriva. De kan ju göra texten fylligare, bätt-
re och mera exakt språk kanske. Här finns ju mycket territorium,
vapensmuggling…allt möjligt som jag verkligen undrar om han…
Han skulle tycka det var jobbigt att sitta och skriva alla dom där långa
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orden. Kärnvapenavfall rättstavat va. Det skulle ju ta väldigt lång tid
för honom om han verkligen försökte skriva det själv och fundera
över stavningen och börja resonera om den. (Agnes)

Agnes och Gunilla uttrycker förhoppningar att DragonDictate kan stimule-
ra eleverna att göra framsteg i att producera text, eftersom deras förbätt-
ringar består i att de lättare kan använda ett mer utvecklat språk och svårare
ord. De framhåller dock att det inte får bli en övertro på programmets möj-
ligheter. Datorer kan aldrig ersätta mänskliga erfarenheter menar de.

Sammanfattning

Lärarnas uppfattningar om skolarbetets organisering
* Arbetet med DragonDictate organiserades efter schemalagda lektioner i

specialundervisningen. Eleverna turades om att arbeta med programmet.

* Eleverna har till stor del tränat och arbetat självständigt med DragonDic-
tate, eftersom lärarna har varit upptagna med andra elever

* Speciallärarna hade förväntat att eleverna skulle använda DragonDictate
i övrig undervisning när klassen är i datasalen. Vissa ämneslärare för-
svårar denna möjlighet för eleverna.

Lärarnas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Speciallärarnas bristande kunskaper och erfarenheter av programhante-

ringen medförde att elevernas inlärning av DragonDictate tog längre tid
än nödvändigt.

* Speciallärarna uppfattar det initiala programarbetet för eleverna som trögt,
långsamt och tålamodsprövande. Stefan och Jimmy fick till stor del ar-
beta utan lärarstöd.

* Andra elever i specialundervisningen, med sämre tålamod och sämre en-
gagemang för skolarbetet, hade inte klarat det självständiga arbetet med
DragonDictate.

* Trots det självständiga arbetet och speciallärarnas okunskap i program-
hanteringen inträffade ingen större oro hos Stefan och Jimmy. Eleverna
visade stort intresse och ansvar att lära sig programmet.

* Speciallärarnas deltagande blev större när eleverna hade kommit igång
att diktera text i ordbehandlingsprogrammet.

* Speciallärarna hjälper och stödjer eleverna att organiserar textinnehållet
samt lär eleverna att dekontextualisera sin textproduktion.
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Lärarnas uppfattningar om elevgruppens arbetssätt i undervisningen
* Eleverna har deltagit med stort tålamod och allvar med inlärningen av

DragonDictate. De har arbetat självständigt och målinriktat.

* Stefan har lätt kunnat tillgodogöra sig de olika momenten i programhan-
teringen.

* Jimmy har behövt hjälp vid läsning av ord i »snabbträningen« och av ord
i ordvalslistan samtidigt som han arbetar långsamt med programhante-
ringen.

* Jimmy kommer så småningom att öva upp sin avkodningsförmåga och
sin skicklighet i att hantera momenten i programmet.

* Jimmy kommer att ha större nytta av DragonDictate än Stefan, eftersom
hans läs- och skrivsvårigheter är gravare.

* Vid problem i programhanteringen har eleverna tagit hjälp av användar-
boken eller »lathunden«. Elevernas förmåga att tillgodogöra sig skriftli-
ga instruktioner är dock begränsad.

* Eleverna behöver hjälp att hålla tempot i såväl inlärningen av DragonDic-
tate som i textskrivandet. Eleverna lär om de är aktiva och drivs framåt
av lärarna.

* Valet av elever som ska lära sig använda DragonDictate är oerhört vik-
tigt. Eleverna måste kunna se användbarheten med programmet i såväl
skolan som senare i yrkeslivet för att motiveras i sin inlärning. Stefan
och Jimmy har orkat med att övervinna de initiala problemen eftersom
de har förstått användbarheten med programmet.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens samverkan med andra elever i
undervisningen
* Stefan och Jimmy kan samarbeta. Det är annars ingen självklarhet när de

gäller andra elever med läs- och skrivsvårigheter.

* I arbetet med DragonDictate flyttar eleverna uppmärksamheten från den
egna oförmågan i läsning och skrivning till att lära programmet de dikte-
rade orden.

* Läs- och skrivsvårigheterna begränsar elevernas förmåga att hjälpa var-
andra i textproduktionen.

Lärarnas uppfattningar om elevgruppens inlärningsmöjligheter i undervis-
ningen
* Användningen av DragonDictate medför att eleverna både tränar och kom-

penserar sina stavningsproblem.

* Eleverna kan lättare producera rättstavade texter, vilket medför att deras
självförtroende förbättras.

* Eleverna kan lättare använda ett mer utvecklat språk med svårare ord med
hjälp av DragonDictate, eftersom de inte behöver veta hur ord stavas.
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Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen

Både Stefan och Jimmy upplever att arbetet med DragonDictate har varit
roligt, trots att det varit en del svårigheter i början av programinlärningen.
Jimmy är dock mer entusiastisk till programmet än Stefan. Jimmy anger att
inget har varit svårt, varken med inläsningen av ord i snabbträningen eller
att skriva in ord i ordvalslistan när programmet inte uppfattat det dikterade
ordet. Han anser dessutom att han hinner skriva mer när han använder Dra-
gonDictate och han föredrar hellre att skriva med hjälp av DragonDictate
än att skriva på vanligt sätt på tangentbordet. Stefan däremot berättar att
han har haft svårt att komma ihåg programmets olika kommandon, men att
lathunden för grundläggande funktioner och kommandon som speciallärar-
na klistrat upp bredvid datorn har varit en utomordentlig hjälp i det själv-
ständiga arbetet. Han framhåller att han inte alltid har kunnat fråga special-
lärarna utan fått ta reda på vissa saker själv i programhanteringen. Stefan
menar att han fortfarande kan skriva snabbare för hand på tangentbordet än
den tid det tar att diktera ord i DragonDictate. Han menar att det fortfarande
blir så pass mycket fel i taligenkänningen som han måste korrigera för att
programmet ska kunna uppfattas som upplärt och användbart. Han tror dock
att han kommer att använda programmet mer när detta han förbättrats. Jim-
my känner däremot att han redan innan programmet är riktigt upplärt har
nytta av det när han skriver. Han berättar att hans förmåga att skriva snabbt
är begränsad. Han har svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet och fing-
ersättningen påminner om den s.k. pekfingervalsen. Eleverna vill använda
DragonDictate när de skriver uppsatser och specialarbeten och de föredrar
hellre att komma till speciallärarnas rum än att gå till någon av skolans
datasalar.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i
undervisningen

Eleverna uppfattar att arbeta med DragonDictate tillsammans var bra. De
fick hjälp av varandra i programhanteringen. De kunde tillsammans upp-
täcka när programmet valde fel ord samt gemensamt komma ihåg och delge
varandra kommandon. Stefan berättar att det är flera elever i klassen som
har visat intresse för att lära sig programmet. Programmet skulle de vilja
använda när de ska skriva specialarbete i årskurs tre.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i
undervisningen

Stefan och Jimmy anser att DragonDictate kan hjälpa dem att skriva i all-
mänhet och att stava i synnerhet. Textproduktionen kommer att underlätta
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betydligt för dem menar de. Jimmy berättar att skrivandet går lättare, snabbare
och texten blir fylligare. Han menar att han inte behöver tänka på stavning-
en och därför kan han använda svårare ord med hjälp av DragonDictate.

Med Dragon blir det lättare. Man behöver inte tänka på hur orden ska
stavas. Ett ord går ju dubbelt så fort än om man skriver det, man behö-
ver ju bara säga ordet. Det blir lite mer fylligare text. Man drar sig
inte för att säga svåra ord som man inte vet riktigt hur de stavas. Det
är det som är bra. Man kan ju använda som mesta orden… svåra som
man inte vet hur dom stavas. Å hoppas att dom finns med. (Jimmy)

Jimmy uppfattar också att korrigeringsfunktionen i programmet är lättan-
vänd. Är det något ord som Jimmy inte vet hur det stavas börjar han skriva
ordet. Han prövar att skriva en bokstav i taget tills att rätt ord kommer upp
i ordvalslistan eller så frågar han speciallärarna hur ordet stavas.

Sammanfattning

Elevernas uppfattningar om sina arbetssätt i undervisningen
* Arbetet med DragonDictate var roligt trots de initiala svårigheterna i pro-

graminlärningen.

* Jimmy är mer positiv till att använda programmet än Stefan. Stefan anser
att han fortfarande skriver snabbare för hand på tangentbordet. Medan
Jimmy har nytta av programmet innan det är inarbetat och upplärt.

* När Stefan har haft problem att minnas programmets olika kommando
har han använt »lathunden« för grundläggande funktioner som lärarna
klistrat upp bredvid datorn.

* Eleverna vill använda DragonDictate för uppsatsskrivning och examens-
arbeten.

* Eleverna föredrar att använda datorerna i specialundervisningen än i da-
tasalarna.

Elevernas uppfattningar om samverkan med andra elever i undervisningen
* Eleverna arbetar bra tillsammans. De hjälper varandra i programhante-

ringen genom att upptäcka felvalda ord samt gemensamt komma ihåg
och delge varandra kommando.

Elevernas uppfattningar om sina inlärningsmöjligheter i undervisningen
* DragonDictate hjälper eleverna att skriva och stava. Skrivandet blir lätta-

re och snabbare samt texterna blir fylligare.
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* Jimmy behöver inte tänka på stavningen och kan därför använda svårare
ord. När DragonDictate inte uppmärksammar det dikterade ordet använ-
der Jimmy korrigeringsfunktionen, vilken han anser är lättanvänd.
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 5 Sammanfattning och diskussion

I detta kapitel kommer jag att diskutera och förhålla mig till studiens resul-
tat genom de begrepp som jag har blivit inspirerad av i det sociokulturella
perspektivet. I studien har jag valt att studera hur undervisningen för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestaltar sig när datorstöd används
som komplement till övriga läromedel i olika undervisningssituationer i
grundskolan och gymnasieskolan. Detta övergripande syfte har jag sökt be-
lysa genom ett antal delsyften, nämligen att beskriva elevgruppens arbets-
sätt, samverkan med andra elever och inlärningsmöjligheter i datorstödd
undervisning samt att lyfta fram lärares och elevers uppfattningar om dessa
områden. För att besvara mitt syfte har jag använt etnografiska insamlings-
metoder, så som observationer, videodokumentering och stimulated-recall
intervjuer. När det gäller mitt urval av undervisningssituationer i resultatre-
dovisningen har jag utgått från att belysa variationer av datorstödd under-
visning, och min utgångspunkt har varit att beskriva olika undervisningssi-
tuationer och lyfta fram lärares och elevers uppfattningar om det undersök-
ta fenomenet. De bortvalda undervisningssituationerna har skett med an-
ledning av att de uppvisar en viss samstämmighet med urvalet trots att de
har sina unika särdrag i såväl undervisningssituationerna som i uppfattning-
arna. Mitt urval är således också unikt till sin karaktär, vilket innebär att jag
inte vill göra anspråk på att det är något representativt urval. Min avsikt är
att genom att presentera informationsrika beskrivningar av såväl undervis-
ningssituationer som uppfattningar ge fördjupad förståelse för hur dator-
stödd undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi gestal-
tar sig. Jag är dock medveten om att ett kompletterande i form av t.ex. mik-
ro-etnografisk studie skulle ge ytterligare fördjupad förståelse för fenome-
net. En sådan studie skulle dock kräva mer resurser och tillgång till tid. I
detta kapitel ämnar jag förhålla mig till resultatet utifrån begrepp som har
presenterats i kapitlet om den teoretiska ansatsen. Denna sammanfattning
och diskussion förutsätter dock kännedom om tidigare kapitel.

Faktorer som formar datorstödd undervisning för elever
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I vårt samhälle har skriftspråksanvändningen fått en alltmer central plats.
Kraven på god läs- och skrivförmåga ökar i och med att skriftspråkliga
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verksamheter blir vanligare i allt fler sociala praktiker, t.ex. inom olika yr-
ken. Läs- och skrivfärdigheter blir även nödvändiga inom yrken där läsning
och skrivning tidigare hade en mer undanskymd roll. Skolan utsätter också
elever allt oftare för avancerade skriftspråkliga verksamheter. I undervis-
ningen börjar man premiera och prioritera läsning som medel för kunskaps-
inhämtning och skrivning som arbetsverktyg. Elevernas förmåga att hantera
dessa skriftspråkliga verksamheter är avgörande för deras skolframgång och
senare även för deras yrkesframgång. Viktigt är att poängtera att det finns
en stort antal elever som får problem med att utveckla tillräckligt goda läs-
och skrivfärdigheter i skolan. Dessa elever definieras i denna studie som
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur bemöts då elever med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i skolan? Vilka åtgärder och stödinsatser
ställs de inför för att lära sig att hantera skriftspråkliga verksamheter? I
diskussionen vill jag visa på vissa faktorer som formar den datorstödda
undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt vad
lärare, elever och datorer kan åstadkomma tillsammans i olika undervis-
ningssituationer. Mina filmbeskrivningar och lärar- och elevintervjuer vi-
sar att det är framförallt faktorer som undervisningsmönster och pedago-
giskt förhållningssätt, tillgång av datorer och lämpliga programvaror, lä-
rarsamverkan samt klassers- och gruppers storlek som formar datorstödd
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Undervisningsmönster och pedagogiska förhållningssätt

Klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 1, 2) domineras av un-
dersökande elevaktivt arbete hos eleverna. Undervisningen utgår från ett
specifikt mål med olika innehåll som eleverna förhåller sig till. Undervis-
ningen syftar till att lära eleverna att söka fakta, strukturera innehåll och
skriva texter. Resultatet visar att eleverna i studien har svårare att tillgodo-
göra sig elevaktivt arbetssätt än normalläsande elever. Det beror mycket på
att eleverna har svårare att hantera och ta för sig av de arbetsverktyg som
används i undervisningen, t.ex. texter och olika programvaror. I undervis-
ningen ges individuellt lärarstöd ofta sporadiskt, och när det ges är det ofta
inriktat på specifika problem hos eleverna. Lärarstödet för elever med läs-
och skrivsvårigheter/dyslexi är orienterat till att hjälpa dem att hitta adek-
vata texter, formulera texter, få struktur på texter, planera tiden för arbetet
samt att tipsa om lämpliga hjälpmedel. Datorn är integrerad i undervisning-
en och den används huvudsakligen till ordbehandling, informationssökning
på Internet och CD-Rom och som ett kommunikationsverktyg. Förutom
datorn som arbets- och inlärningsverktyg används samtal med eleverna som
verktyg för att lära dem att reflektera över muntligt och skriftligt språk samt
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sin egen inlärning. Läraren lär ut strategier för hur eleverna ska kunna hante-
ra t.ex. skriftspråkliga innehåll. Enligt Vygotskij (1986) och Wertsch (1998)
ökar inlärningsmöjligheterna då kulturella verktyg används i ett socialt sam-
spel. Som ett led i att lära sig behärska de kulturella verktygen kan eleverna
lära sig hantera dem med hjälp av läraren. Att lära eleverna strategier för
hur de ska hantera skriftspråkliga innehåll innebär att de till en början imi-
terar det medierade handlandet hos läraren. När eleverna får möjlighet till
lärarstöd lär de sig att behärska de kulturella verktygen mer och mer själv-
ständigt. I undervisningen förekommer dock samtal som stödstrategi om än
i begränsad utsträckning, eftersom undervisningen inte är uppbyggd kring
någon fast struktur när det gäller det språkliga samspelet. Hur mycket stöd
var och en av eleverna erhåller under lektionerna är till stor del beroende av
elevernas egna initiativ.

Klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 5) utgår från ett spe-
cifikt mål och gemensamt innehåll som samtliga elever arbetar och tänker
kring. Innehållet är inte hämtat från läroböcker utan består av laborativt
material och arbetsuppgifter från vardags- och samhällsliv. Lärarna samar-
betar i undervisningen genom att varva lärarstödet med att förmedla inne-
hållet samt att handleda och samtala med eleverna kring detta innehåll för
att de ska utveckla sitt tänkande. Lärarna anser att det språkliga samspelet
med eleverna kräver mer engagemang och kreativitet från lärarens sida än
vid traditionell undervisning styrd av lärobok. Resultatet visar att den lärar-
styrda strukturen i det språkliga samspelet ger utrymme för att finna elever-
nas specifika kunskaps- och utvecklingsnivå samt för att hjälpa dem vidare
i utvecklingen. Enligt Wertsch (1991) förlänger eleverna sina intellektuella
förmågor med hjälp av kulturella verktyg. Det innebär att lärarna kan lära
eleverna att utvecklas skriftspråkligt med hjälp av såväl språkliga stödstruk-
turer som datorer med lämpliga programvaror. Datorn används uteslutande
som ordbehandlare och för färdighetsträning inom ramen för traditionell
ämnesundervisning i datasal. Resultatet visar att eleverna behöver mycket
lärarstöd för att lära sig hantera datorn, och genom att förena språkliga stöd-
strukturer med datoranvändning lär sig eleverna att behärska såväl datorn
som skriftspråkliga verksamheter.

Specialundervisningen (Undervisningssituation 3, 4, 6) är styrd av ett
specifikt mål och innehåll. Undervisningen syftar till att utveckla färdighe-
ter såsom att läsa, stava och skriva hos eleverna. Specialundervisningen
(Undervisningssituation 3) kännetecknas av ett strukturerat lärarstöd med
datorn som huvudsakligt arbetsverktyg. Specialläraren lär eleverna att full-
följa och avsluta påbörjade arbetsuppgifter i olika övningsprogram samt att
utveckla sitt skrivande i ordbehandlingsprogram. Elevernas skrivande, så-
väl informellt som formellt, stödjer specialläraren genom samtal och ge-
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nom att vara strukturerande, entusiasmerande samt pådrivande. Det infor-
mella och formella skrivandet är skrivfärdigheter som eleverna förväntas
behärska när de arbetar med t.ex. grupparbete. Enligt Säljö (1997) har kra-
ven på läs- och skrivfärdigheternas kvalitet både ökat och förändrats under
de senaste 50 åren. Det räcker t.ex. inte med att kunna läsa och skriva i
formell mening, utan idag ställs högre krav på att tillägna sig läsning och
skrivning i mer akademisk mening. I studien förväntas eleverna kunna ana-
lysera, diskutera samt argumentera såväl muntligt som skriftligt. För att
eleverna ska kunna lära sig att behärska dessa färdigheter krävs stöd och
stimulans från både datorn och läraren. Resultatet visar att användningen
av ordbehandlingsprogram tränar upp elevernas färdigheter i läsning och
skrivning minst lika bra som övningsprogram. Ordbehandling kräver dock
mer lärarstöd i form av språkligt samspel kring skrivprocessen, ett lärarstöd
som ofta inte finns utrymme för under lektionerna.

Specialundervisningen (Undervisningssituation 4), i arbetet med taligen-
känningsprogrammet, kännetecknas av ett planerat, strukturerat och kon-
trollerat lärarstöd medan (Undervisningssituation 6) kännetecknas av det
motsatta. I specialundervisningen (Undervisningssituation 4) hjälper speci-
alläraren eleverna att dela upp momenten i programhanteringen och går
först vidare när eleverna har automatiserat handhavandet. Eleverna behö-
ver stöd vid uppläggning av röstprofil, läsning av dikterade ord i ordvalslis-
tan samt stavning av ord när programmet inte uppfattar det dikterade ordet.
Lärarstödet är även inriktat på att hjälpa eleverna att lokalisera ett ämne,
dela in skrivandet i olika delar samt skapa en tidsram de kan förhålla sig till
när de dikterar text i ordbehandlingsprogram. Det strukturerade lärarstödet
och det språkliga samspelet mellan lärare och elev vid programhanteringen
medför att eleverna hela tiden kan uppleva framgång i skrivandet. Enligt
Vygotskij (1986) skapas inlärning och utveckling genom interaktion med
vuxenhjälp. Inlärningen sker på ett socialt plan, där eleven lär sig att hante-
ra kulturella verktyg genom att imitera lärarens hanterande av texter och
datorer för att senare på egen hand utföra det medierade handlandet. Inlär-
ningen sker alltså senare på ett individuellt plan, vilket innebär att handlan-
det blir elevens eget i och med att den strukturerade inlärningen stimulerar
en inre process hos eleven. Eleven lär sig att behärska de kulturella verkty-
gen genom att vissa färdigheter internaliserar eller mognar. Speciallärarnas
lärarstöd i (Undervisningssituation 6) med taligenkänningsprogrammet in-
finner sig först när eleverna börjar diktera text i ordbehandlingsprogram.
Lärarstödet består av att hjälpa eleverna att organisera och dekontextualise-
ra textinnehållet genom att samtala kring texterna. Speciallärarnas okun-
skap och brist på erfarenheter av programhanteringen medför att inlärning-
en av programmet tar längre tid än nödvändigt för eleverna. Resultatet visar
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att hinder för effektiv inlärning och snabbare utveckling hos eleverna beror
dels på uteblivet lärarstöd, dels på lärarnas bristande kompetens i att hante-
ra programmet.

Tillgång av datorer och lämplig programvara

I klassrumsundervisning (Undervisningssituation 1) har eleverna tillgång
till ett antal datorer i klassrummet och grupprummen med programvaror för
kunskapsinhämtning, kommunikation mellan användare och textproduktion
inom ramen för elevaktivt arbetssätt. Duktiga läsare och datorintresserade
elever tar bättre för sig av datorutbudet jämfört med eleverna i studien.
Eleverna använder inte datorer i klassrumsundervisningen i någon större
utsträckning på grund av rädsla för att visa sin oförmåga i läsning och skriv-
ning och för att slippa bemöta kamraters kommenterar på deras arbeten.
Datorn använder eleverna hellre hemma när de ska skriva rent arbeten i
ordbehandlingsprogram. Resultatet visar att eleverna får klara sig utan da-
torn i skolan, vilken de normalt använder hemma. Eleverna får alltså inte
möjlighet att använda datorn som ett arbetsverktyg som förlänger deras för-
måga att upptäcka felstavade ord, meningsbyggnadsfel samt strukturer i
texter. Arbetet hemma är praktiskt och datoranvändningen är anpassad ef-
ter hjälpbehov och situation. Ska eleverna skriva uppsatser då väljer de att
skriva på datorn. I skolan har eleverna i studien störst behov och nytta av att
lära sig hantera datorn och olika programvaror, men de utnyttjar dessa kul-
turella verktyg mindre jämfört med kamraterna i klassen. Det krävs struktu-
rerade lärarinsatser för att datoranvändandet inte bara ska komma vissa elev-
er till del. Datoranvändningen bör heller inte helt överlämnas till elevernas
initiativ.

I den andra klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 2) har till-
gången av CD-Rom-boken däremot medfört att eleverna använder datorn
oftare och att det elevaktiva arbetssättet blir enklare att utföra. CD-Rom-
boken blir ett komplement till övriga textbaserade material för kunskapsin-
hämtning som finns till förfogande i undervisningen. CD-Rom-boken kom-
penserar genom textuppläsning elevernas bristande läsförmåga. Eleverna
kan tillgodogöra sig sammanhanget i textinnehållet, och med hjälp av pro-
grammets ordförklaringar förbättras såväl läsförståelse som ordförråd och
begreppsbildning. Eleverna hinner dessutom med att läsa texter och att ge-
nomföra sina arbeten i undervisningen. En viktigt aspekt som programut-
vecklare bör ta hänsyn till är om programmet stimulerar till språkligt sam-
spel kring texter och arbetsuppgifter. Resultatet visar att eleverna kan till-
godogöra sig arbetsverktyg som är mer anpassade efter funktionshindret.
Datoranvändning som fullständig funktionskompensering förutsätter dock
större tillgång av datorer och lämpliga programvaror.
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I den tredje klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 5) har ele-
verna tillgång till datorer i datasalen med programvaror för färdighetsträ-
ning och textproduktion inom ramen för traditionell ämnesundervisning.
Övningsprogram används mest och de används som arbetsverktyg för fär-
dighetsträning och diagnoshjälpmedel för lärarna. Övningsprogrammen ut-
sätter inte eleverna för stora mängder textbaserad information, utan lärarna
och eleverna samtalar istället om arbetsuppgifterna. Resultatet visar att da-
torn kan vara ett komplement till detta språkliga samspel. Program som
stimulerar såväl hörsel som syn, gör det möjligt för eleverna att träna upp
prosodi, ordförråd och syntax, vilket på sikt förbättrar deras läsförståelse
och expressiva förmåga i talspråkliga och skriftspråkliga verksamheter. Da-
torernas placering försvårar dock den allmänna användningen och elever-
nas möjligheter att kompensera sina svårigheter. Elevernas bristande dator-
vana gjorde det också svårt att använda datorn kompensatoriskt. Elevernas
tillgång till en bärbar dator i klassrummet med ordbehandlingsprogram, tal-
igenkänningsprogram och talsyntes inlagt förbättrade till viss del deras da-
torvana samt medvetenhet kring datorns möjligheter att kompensera svå-
righeter. Resultatet visar att ordbehandlingsprogram och talsyntes komplet-
terar varandra som kompensatoriskt stöd. Talsyntesen hjälper eleven att
upptäcka felstavade ord, syntaktiska felaktigheter och ord som har skrivits
in av misstag. Talsyntesen förlänger således elevens läs- och skrivförmåga.
I specialundervisningen (Undervisningssituation 3, 4, 6) arbetar eleverna
individuellt med var sin dator och de behöver vanligtvis inte konkurrera om
datorerna och de olika programvarorna med andra elever. Undervisningen
är bestämd av speciallärarna och eleverna är ofta följsamma i datoranvänd-
ningen och tar sällan egna initiativ. I (Undervisningssituation 3) använder
eleverna övningsprogram för färdighetsträning och ordbehandlingsprogram
för textproduktion. Vissa övningsprogram kan dock leda till mekaniskt och
oreflekterat handlande om arbetet inte är tillräckligt engagerande och sti-
mulerande. Vid ordbehandling hjälper specialläraren eleverna att hantera
olika typer av skrivande, dvs. informellt och formellt skrivande. Program-
met kompenserar dels elevernas läsning, då det blir lättare att avkoda på
datorskärm, dels deras stavningssvårigheter med hjälp av stavningskont-
roll. Eleverna kan upptäcka stav- och skrivfel och överblicka helheten i
texten.

I användandet av taligenkänningsprogrammet (Undervisningssituation
4, 6) finns både tränande och kompenserade möjligheter. Eleverna tränar
upp simultanförmågan, språkliga medvetenheten, dvs. den morfologiska och
den grammatiska nivån samt koncentrationen, motivationen och kreativite-
ten för sina arbeten. Programmet kompenserar deras stavningsproblem och
texterna blir längre och mer påhittiga samt eleverna använder svårare ord
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och begrepp. Eleverna utvecklar även sin metakognitiva förmåga genom
att de arbetar både med form och innehåll. De tar reda på vad de gör för
stavnings- och meningsbyggnadsfel och tillsammans med läraren reflekte-
rar de över språket och textinnehållet när de skriver. Skrivandet blir lättare,
roligare och frekventare. Resultatet visar att eleverna lättare kan producera
text med hjälp av programmet. Elevernas rädsla att göra fel blir mindre,
vilket leder till att de kan använda ett mer utvecklat språk med svårare ord.
Träningen med att skriva texter blir meningsfull för eleverna då skrivandet
sker i naturligt sammanhang, t.ex. när de skriver berättelser och uppsatser.
Kraven på att kunna skriva text i formell mening förändras för eleverna,
vilket innebär att deras förmåga att stava korrekt blir inte lika betydelsefull
som enbart vid användandet av ordbehandlingsprogram. Taligenkännings-
programmets placering i specialundervisningen begränsar dock elevernas
möjligheter att använda programmet för arbeten som ska utföras i den övri-
ga undervisningen.

Lärarsamverkan

Lärarsamverkan fungerar till belåtenhet för lärarna i klassrumsundervis-
ningen (Undervisningssituation 1, 2, 5). Undervisningen är antingen orga-
niserad av lärare i arbetsenheten eller av lärare i arbetslaget. Samarbetet
innebär att planering, genomförande och uppföljning sker gemensamt samt
att det möjliggör ämnesteoretiska och didaktiska diskussioner och övervä-
ganden. Tillsammans ansvarar de för att komma fram till lösningar för att
kunna tillvarata olika elevers individuella förutsättningar och särskilda be-
hov. I resultatet framkommer betydelsen av lärarsamverkan för datorstödd
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärares ar-
bete att följa och se hela elevers utvecklingspotential underlättas av lärar-
samverkan och av små arbetsgrupper. Datorstöd kräver också samverkan
mellan skolledning och lärare och mellan lärare och lärare i arbetslaget och
bland övriga lärarkolleger på skolan för att eleverna ska kunna använda
dem och dra nytta av dem i undervisningen. Lärarna i (Undervisningssitua-
tion 5) efterlyste klarare direktiv från skolledningen på hur datorstödd un-
dervisning ska bedrivas på skolan. Är inte alla lärare inom arbetslaget villi-
ga att låta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi använda datorer be-
gränsas deras användning bara till de lektioner där lärarna ser särskilda möj-
ligheter med datoranvändningen. Lärarsamverkan kan även förhindra att
datoranvändningen bara kommer vissa elever till del. Enskilda lärares en-
gagemang och intresse styr således den grundläggande rättvise- och demo-
kratiaspekten inom datorstödd undervisning.

Specialläraren i (Undervisningssituation 3, 4) har till viss del samarbete
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med andra lärare när det gäller specifikt stöd för elever med läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi. Specialläraren efterfrågar dock större intresse för sam-
arbete kolleger emellan. Det samma gör speciallärarna i (Undervisningssi-
tuation 6), vilka har ett mer begränsat samarbete med ämneslärarna på sko-
lan. Det bristande samarbetet medför att lärarkollegerna inte erhåller kun-
skap om vilka stödinsatser och arbetsverktyg som eleverna skulle vara be-
hjälpta av i deras undervisning. Datorn används uteslutande inom traditio-
nell ämnesundervisning i datasal av lärare på högstadiet och gymnasiet.
Speciallärarna uppfattar att dessa lärare har stort behov av kontroll över val
av arbetsverktyg och hur dessa ska användas i undervisningen. Diskussio-
ner kring huruvida det är rättvist eller huruvida elever med läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi tränar och utvecklar vissa färdigheter när de får möjlig-
het att använda datorbaserade hjälpmedel, som t.ex. taligenkänningspro-
gram, i undervisningen är heller inte ovanliga. Enligt Wertsch (1998) upp-
kommer ofta sådana diskussioner när medierat handlande förändras med
hjälp av ny teknik. En förklaringen till den begränsade lärarsamverkan och
till det avvaktande förhållningssättet till ny programvara kan vara högstadi-
ets och gymnasiets organisation samt vissa lärares traditionella syn på äm-
net och ämnesgränserna.

Klass- och gruppstorlek

I klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 1, 2) handleder läraren
tjugosju elever. Lärarens roll som handledare förutsätter att majoriteten av
eleverna klarar att självständigt arbeta undersökande och elevaktivt. Resul-
tatet visar att eleverna i studien har svårt att arbeta med många kamrater
runt omkring sig. De har svårt att uppleva arbetsro och de blir ofta oroliga,
okoncentrerade och stressade när de arbetar med datorerna. Orsaken till
detta kan vara att de inte vill avslöja sin oförmåga i läsning och skrivning.
Arbete i grupp är dock ingen garanti för att eleverna på eget ansvar, utan
stöd från kamrater och lärare, ska ta initiativ till att skriva och använda
datorerna. Flera studier (Griffin, Belyaeva & Soldatova 1992, Light & Litt-
leton 1997) visar på att datoranvändning i grupp ofta utgör en miljö där
elevsamverkan både gynnar elevernas samarbete med varandra och den in-
dividuella inlärningen. Kvaliteten på gruppsamverkan är dock beroende av
elevernas engagemang för såväl varandra som för arbetsuppgiften. Resul-
tatet visar att god elevsamverkan också är beroende av ett visst lärarstöd, i
form av stöd vid planering och fördelning av arbetet i gruppen. Elever med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kommer ofta i skymundan i grupparbete
och utsätts därför för begränsade utmaningar, vilket inte gynnar deras indi-
viduella inlärning och utveckling.
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I den tredje klassrumsundervisningen (Undervisningssituation 5) under-
visar lärarna tjugofyra elever. Lärarna turas om i arbetet i undervisningen
genom att en lärare går runt och hjälper alla elever medan de andra ägnar
sammanhållande tid åt diskussion med vissa elever i grupp. Resultatet visar
att uppläggningen av undervisningen befrämjar det språkliga samspelet med
eleverna, kontrollen över elevernas kunskaps- och utvecklingsnivå samt en
rättvis fördelning av lärarstödet.

I specialundervisningen (Undervisningssituation 3, 4, 6) undervisar spe-
ciallärarna små grupper av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi,
vilka kommer på bestämda tider för datorstödd färdighetsträning och text-
produktion. I specialundervisningen (Undervisningssituation 3) fördubblas
ibland antalet elever i arbetsgruppen p.g.a. tillfällig lösning av undervis-
ningen. Bristen på datorer leder då till högljudda diskussioner och allmänt
prat mellan eleverna. I resultatet framkommer att lugna och trygga arbets-
platser och små arbetsgrupper främjar elevernas arbete med skriftspråket
och datorerna samt det språkliga samspelet med läraren. I specialundervis-
ningen (Undervisningssituation 4) arbetar eleverna enskilt med taligenkän-
ningsprogrammet medan i specialundervisningen (Undervisningssituation
6) arbetar eleverna både enskilt och tillsammans med programmet. I resul-
tatet framkommer att elevernas samverkan med varandra ledde till att de
lärde sig att hantera programmets olika funktioner. Elevernas möjligheter
att hjälpa varandra i textproduktionen är dock begränsade, p.g.a. deras bris-
tande läs- och skrivförmåga.

Kulturellt verktyg – datorn som funktionskompensering

I föreliggande studie har elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi arbe-
tat med datorer och olika programvaror som komplement till övriga läro-
medel i olika undervisningssituationer. Resultatet visar att de arbetsverktyg
som skolan ställer till förfogande blir en del av elevernas inlärning och ut-
veckling, och dessa arbetsverktyg påverkar således både lärares och elevers
handlande och deras sätt att bearbeta och uppfatta omvärlden. Arbetsverk-
tygen möjliggör att eleverna kan komma förbi sina begränsade läs- och
skrivfärdigheter, vilket medför att synen på elevers svårigheter blir något
relativt. När elever får möjlighet till att kompensera sina bristande fysiska
och intellektuella förmågor blir deras färdigheter relativa utifrån vilka kul-
turella verktyg de lär sig att behärska. Eleverna blir inte enbart hänvisade
till sina egna av naturen givna resurser, utan de förlänger sina förmågor och
blir därmed integrerade i den skriftspråkliga kulturen.

Det är dock inte enbart tillgången till nya arbetsverktyg som påverkar
elevernas sätt att handla i datorstödd undervisning, utan viktiga inslag är
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olika former av organisation och förhållningssätt till skriftspråkliga verk-
samheter och datorstöd. Studien bekräftar att Dahllöfs ramfaktormodell,
t.ex. att ramar som skolformer, studievägar, lokaler, klasstorlek, lärartäthet,
hjälpmedel samt juridiska regler och läroplaner, påverkar verksamheten i
skolan (Lundgren 1984, Dahllöf 1986). I min studie vill jag dock framhålla
att det finns ytterligare »ramfaktorer« (sett ur ett sociokulturellt perspektiv)
som avgör i vilken utsträckning elever med läs- och skrivsvårigheter/dys-
lexi använder och lär sig att behärska de kulturella verktygen, dvs. skrift-
språket och datorn, samt hur datorstödd undervisning gestaltar sig. I stu-
dien finns exempel på att lärares intresse, attityd och kompetens samt elev-
ers erfarenheter, behov och nytta av kulturella verktyg i skolan och senare i
arbetslivet, har betydelse för hur datoranvändningen blir för elever med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Speciallärarna i (Undervisningssituation
6) uttrycker att det inte alltid finns tid eller kraft, varken från dem själva
eller från alla elever, för att elever ska lära sig att behärska vissa avancerade
programvaror, t.ex. taligenkänningsprogrammet eller vissa skriftspråkliga
verksamheter. Lärarna menar att elever som inte kommer att uppnå läs- och
skrivfärdigheter enligt de krav som ställs i arbetslivet, bör hellre arbeta för
att utveckla formella läs- och skrivfärdigheter med hjälp av andra program-
varor, t.ex. övningsprogram. Dessa uppfattningar visar emellertid tecken
på att skolan kan bidra till att avståndet mellan olika elevgrupper, normallä-
sande elever och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan komma
att växa. En slutsats blir att de elever som uppfattas som lågpresterande
eller som elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är de som inte har
lärt sig att hantera kulturella verktyg i form av skriftspråket och datorer.
Detta kan delvis ha sin förklaring i att skolan inte är tillräckligt inriktad på
förmedling av kompetens för att lära eleverna att hantera dessa kulturella
verktyg i olika sammanhang. I min studie visar jag dock på empiriska ex-
empel där språkligt samspel och datoranvändning leder till nya förutsätt-
ningar för inlärning och utveckling hos elever med läs- och skrivsvårighe-
ter/dyslexi. Detta har dessutom givit förståelse för att lärares och elevers
uppfattningar och handlingar är präglade av sociokulturella villkor.

Slutord

I studien har jag presenterat, med hjälp av filmbeskrivningar och lärar- och
elevuppfattningar, hur undervisningen för elever med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi gestaltar sig när datorstöd används i olika undervisningssitua-
tioner i grundskolan och gymnasieskolan. De elever som av skolan definie-
ras som elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan ur ett sociokultu-
rellt perspektiv beskrivas som elever som har svårigheter att använda kultu-
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rella verktyg som t.ex. skriftspråket. Vår inlärning och utveckling är bero-
ende av kulturella verktyg, dvs. av såväl språket som kulturella artefakter,
t.ex. datorer. Elevers möjligheter att tillägna sig dessa kulturella verktyg får
således avgörande betydelse för deras skolkarriär och yrkesframgång. Jag
anser det viktigt i detta sammanhang att framhålla att läs- och skrivförmå-
gan inte är något som vi en gång för alltid tillägnar oss, utan det är färdighe-
ter som hela tiden utvecklas genom att vi aktivt arbetar med skriftspråket.
Ur detta perspektiv behöver vi förstå skriftspråkets roll i skolan och i övriga
samhället samt varför vissa individer får stora svårigheter att utveckla till-
räckliga läs- och skrivfärdigheter i dessa skriftspråkliga verksamheter. Vi
behöver också förstå hur elever med olika färdigheter i läsning och skriv-
ning arbetar och bemöts av lärare i olika läs- och skrivsituationer genom
komparativa mikro-politiska studier. Vi har också relativt begränsad kun-
skap om hur elever från skilda sociokulturella förhållanden använder och
tillägnar sig skriftspråket.

I studien finns vissa antydningar till att skolarbetets organisering och
lärares arbetssätt och attityder har betydelse för hur elever med läs- och
skrivsvårigheter och med olika erfarenheter lyckas i undervisningen. Re-
sultatet visar att sociala, språkliga och kulturella erfarenheter har goda ef-
fekter på elevernas inlärningsmöjligheter. Min slutsats är att användandet
av datorer med olika programvaror med språkligt stöd av lärare kan för-
länga elevernas förmåga att hantera skriftspråkliga verksamheter. Elever
som får möjlighet att tillägna sig skriftspråket med hjälp av kulturella verk-
tyg som t.ex. kompensatoriska hjälpmedel i form av datorstöd kan lära sig
fungera i skriftspråkliga verksamheter i skolan och senare i arbetslivet utan
att behöva känna sig misslyckade och annorlunda.

Vad jag avslutningsvis kan konstatera är att ju större krav på komplexa
teoretiska kunskaper och avancerade läs- och skrivfärdigheter som ställs i
samhället desto större behov av kulturella verktyg, i form av t.ex. tekniska
och kompenserande hjälpmedel och stöd av språkligt samspel, behövs för
att vi ska kunna fungera och lyckas som samhällsmedborgare.
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Noter
1 Høien och Lundberg. (1992) s. 36.
2 Høien och Lundberg (1992) menar att det finns två avkodningsstrategier, den

ortografiska (den direkta vägens strategi) och den fonologiska (den indirekta
vägens strategi). Vid den ortografiska strategin använder sig läsaren av minnet
och avkodar ordet direkt. Läsaren minns automatiskt ordets form, betydelse och
uttal. Orden är kända för läsaren. Vid den fonologiska strategin utgår läsaren
från förståelsen av fonemen, ordets byggstenar. Strategin används vid läsning
av svåra och okända ord, men även vid läsning av nonsensord, dvs. ord som inte
har någon innebörd. För att kunna tillägna sig en fonologisk avkodningsstrategi
måste läsaren vara fonologiskt medveten, dvs. rikta uppmärksamheten på ljud-
sidan av språket istället för på innehållssidan. Läsaren kan dessutom få stöd av
semantiska, syntaktiska och pragmatiska ledtrådar vid textläsning. En individ
med dyslexi har ofta problem att avkoda med hjälp av den fonologiska strate-
gin.

3 I ett forskningsprojekt från Bornholm och Jylland lät man studera vilken bety-
delse språklig medvetenhet före skolstart hade på läs- och skrivinlärning i sko-
lan. Projektet undersökte också om språkstimulerande övningar hade någon ef-
fekt på den språkliga medvetenheten. Resultatet visade att barn med liten grad
av språklig medvetenhet fick senare läs- och skrivsvårigheter, men det visade
sig också att de barn som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårighe-
ter hade stor nytta av språkstimulerande övningar. Lundberg, Frost & Petersen.
(1988).

4 Galaburda upptäckte att planum temporale-regionerna, som normalt är asymme-
triska, var lika stora på vänster och höger sida. Höger planum temporale är
större än normalt och mer cellrik. Vid mikroskopiska analyser av hjärnor upp-
täcktes små, multipla utvecklingsdefekter i hjärnbarken, framförallt i den vänst-
ra hemisfärens temporallob, dvs. i de för språkfunktionerna centrala områdena.
Defekterna bestod dels av små vårtliknande blandningar av nervceller och trå-
dar, ektopier, dels av dysplasier, vilket också är en avvikande anhopning av
nervceller och nervtrådar. Uppkomsten av dessa defekter anses bero på en kom-
bination av genetiska anlag och hormonell påverkan. Defekterna uppkommer
tidigt under fosterutvecklingen, i sjätte fostermånanden. Gerschwind & Gala-
burda. (1984).

5 WISC innehåller både en språkligt laddad verbal del och en icke-språklig utfö-
randedel (performance-del). Den verbala delen innehåller följande delprov: all-
män information, förståelse, aritmetik, likheter, ordförråd och sifferrepetition.
Performancedelen innehåller: bildkomplettering, bildarrangemang, blockmöns-
ter, figursammansättning, kodning och labyrinter. WISC är standardiserat för
åldrarna 6-15,5 och finns även standardiserat för vuxna. Stadler. (1994).
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6 Barn med MBD/DAMP-problematik (Minimal Brain Dysfunction/Deficits in
Attention, Motor control and Perception) uppvisar en varierande och mångfal-
dig symtombild. MBD/DAMP-diagnos innebär en kombination av problem med
koncentration, motorik och perception. ADHD (Attention Deficit Hyperactivi-
ty Disorder) beskriver att ett barn visar symtom på överaktivitet och koncentra-
tionsproblem och ADD (Attention Deficits Disorder) är en diagnos som ställs
om barnet har uppmärksamhetsproblem och koncentrationsproblem. Barn med
MBD/DAMP har ofta läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Gillberg. (1993).

7 Skolverket fick 1994 regeringens uppdrag (prop. 1993/94:100) att stödja och på
olika sätt skapa förutsättningar för produktion av läromedelskassetter, dvs. lä-
roböcker inlästa på kassettband, för elever med läs- och skrivsvårigheter/dys-
lexi. Som svar på detta har det genomförts dels en försöksverksamhet där läro-
medelskassetter i oä- och so-ämnen i grundskolan har använts och utvärderats,
dels ett arbete med att lösa juridiska och ekonomiska betingelser i samband med
produktion av läromedelskassetter. Resultatet från försöksverksamheten peka-
de på att läromedelskassetter inte borde ses som någon universallösning för
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Enligt lärarna i undersökningen
innehåller lärobokstexterna mycket fakta och många svåra ord och begrepp.
Texten har ofta en alltför katalogartad struktur, där olika fakta mer radas upp
utan att de inre sammanhangen redogörs och förklaras. De täta växlingarna
mellan olika innehåll leder till att eleverna får svårigheter att ta till sig innehål-
let i texten, samt att läsningen blir tråkig och mekanisk. Lärarna menade att
eleverna lär sig bara att ta ut en massa fakta och att hitta svar på frågor utan att
egentligen få någon större förståelse för innehållet. Många elever med läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi har sämre ordförråd eftersom de sällan läser böcker
och många har också svårigheter att minnas och ta till sig snabba informations-
flöden av fakta. Skolverket (1995).

8 Studiens urval av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
9 Vygotskij. (1986). s.xxv.
10 Wertsch. (1998). s.24.
11 Wertsch. (1998). s.25.
12 Wertsch. (1998). s.26.
13 Wertsch. (1998). s.30.
14 Wertsch. (1998). s.109.
15 Wertsch. (1998). s.131.
16 Vygotskijs syn på inlärning och utveckling anknyter till ett begrepp som han

kallar »The zone of proximal development«. Begreppet innebär att det finns en
potential för lärande, dvs. det avser avståndet mellan det som en elev kan klara
på egen hand (aktuell utvecklingsnivå) och det som han skulle klara av att göra
med hjälp av en person som har mer kunskaper (potentiell utvecklingsnivå).
Det intressanta är inte bara att känna till elevens nuvarande kunskapsnivå utan
att upptäckta vad han kan lära sig med hjälp och handledning. Men utmaninga-
rna måste ligga inom den nära utvecklingszonen. Vygotskij. (1980) s.166. (1986)
s.187.

17 Wertsch. (1998). s.132.
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18 Stimulated-recall innebär att en person stimuleras till att reflektera över sek-
venser i en videoupptagning. Metoden utvecklades under 1950-talet och har
använts inom Teacher Thinking-forskningen. Alexandersson (1994). s.33.

19 Andelsmajoriteten av yrkeskategorierna i respektive kommun är hämtade från
Folk och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). I kommunen där Nytörnskolan har
sitt upptagningsområde uppgick andelen tjänstemän till 62 procent av den för-
värvsarbetande befolkning i åldrarna 16-64 år, arbetare till 22 procent, företa-
gare 5 procent och övriga till 11 procent. I kommunen där Stuveskolan har sitt
upptagningsområde uppgick andelen arbetar till 45 procent av den förvärvsar-
betande befolkningen i åldrarna 16-64 år, tjänstemän till 42 procent, företagare
till 3 procent och övriga till 9 procent.

20 Elevantal och datorantal är hämtade från respektive skola.
21 Cohen & Manion. (1989). s.103.
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