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Sammanfattning 

Om kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Erfarenheter från ett grundskoleprojekt 
Stefan Bonn  
VT  2006 
 
About compensational computer aid for pupils with reading and writing disabilities 
A school project experience 
 
 
Antal sidor: 51 

Syfte 
Syftet med denna studie är utvärdera effekterna i en undervisningssituation för lärare och 
elever ute i daglig skolverksamhet, av den utbildning som lärarna fått genom att delta i projekt 
Kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några av 
kommunens grundskolor. I arbetet ingår också en beskrivning av de kompensatoriska 
programvaror och funktioner som lärarna fått utbildning i. 
 
Metod 
Studien är baserad på en enkätundersökning riktad till 83 lärare, verksamma inom 
grundskolan (F-9) som i olika omgångar deltagit i gemensamma studiedagar och fått en 
utbildning om 4 x 2 timmar  
 
Resultat 
Nästan alla lärare anser att den utbildning de fått i att använda dator och kompensatoriska 
hjälpmedel har gett dem bättre förutsättningar att möta elevernas behov. Man anser att 
användningen av kompenserande hjälpmedel ger eleven bättre förutsättningar att klara 
skolarbetet samt att fler elever skulle ha nytta av dator och kompensatoriska hjälpmedel. 
Nästan alla anser också att användningen av kompenserande hjälpmedel har stor betydelse för 
att stärka elevens självförtroende och för att göra eleven mera delaktiga. 
 
Diskussion 
Tilltron till dator och kompensatoriska hjälpmedel förefaller hos lärarna vara större än vad 
arbetssätt och organisation i skolan tillåter deras elever att använda dem i det vardagliga 
skolarbetet. Utbildning, tid och organisation är viktiga faktorer för att ett framgångsrikt 
arbetssätt ska kunna uppnås. Hur skall flera lärare bli delaktiga i ett arbetssätt som av redan 
aktiva lärare uppfattas som en väg mot ökad framgång för eleven?  
 
läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, kompensatoriska hjälpmedel, tid, delaktighet, 
självförtroende 
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INLEDNING 
 
”Att läsa och skriva utgör en betydande del av all mänsklig aktivitet” skriver 
Olof Lagercrantz i förordet i sin bok Om konsten att läsa och skriva (Wahlström 
& Widstrand, 1986.) I det första kapitlet beskriver han vad som sker när vi läser. 
”Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappret från vänster till höger, 
åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller 
för år sedan, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett 
sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker var stund”. 
Kan man elegantare och enklare få oss att inse läsandets och det skrivna ordets 
magi? Han reflekterar vidare: ”Är det bra att läsa? Ingen förnekar värdet av 
sådan läsning som ökar vår kunskap. Men skönlitteraturen, som det här är 
frågan om, gör den oss bättre? Kan man lita mer på folk som läser än på dem 
som inte gör det?” Han ger inget svar men fortsätter några stycken senare: 
”Man bör också komma ihåg att de som predikar läsandets välgörande 
inflytande, talar i egen sak. Den som inte läser skriver inte heller och hans 
argument får vi därför inte höra – eller i vart fall inte läsa.” Dessutom 
konstaterar han något längre fram: ”Det måste vara ett behov verkande inifrån 
som driver till läsning.” Ord att begrunda. 
 
Kravnivån vad gäller läsning och skrivning i dagens svenska samhälle ligger 
mycket högt. Inom arbetslivet finns det få yrken där det inte krävs god läs- och 
skrivförmåga. Inom all utbildning ses det som en självklarhet att elever och 
studenter kan läsa och skriva. I motsats till vad man kanske kunde befara har all 
ny teknik inneburit större krav på vår läs- och skrivförmåga. Kontakt med 
arbetskamrater och vänner sker ofta via sms och e-post.  Att kunna läsa och 
skriva är en grundläggande rättighet som skall erbjudas alla. Lärare och föräldrar 
bör inse sin skyldighet att se till att alla barn/elever/studenter tar till vara denna 
möjlighet. 
 
De goda läsinlärningsresultat det svenska skolsystemet tidigare visat kan inte tas 
för givna. Vi måste kontinuerligt följa upp och utvärdera resultaten av den 
grundläggande läsundervisningen, både på individ- och skolnivå för att även 
morgondagens vuxna skall kunna möta informationssamhällets ökade krav på 
läs- och skrivförmåga, säger Myrberg (2001). IT-samhällets viktigaste kapital är 
inte bredband. Det är en god läs- och skrivförmåga. Vi vet dock att ett antal 
elever kommer att ha ett bestående läshandikapp. Detta riskerar att drabba deras 
utveckling i andra avseenden. Ordförråd, läsförståelse, inlärning av främmande 
språk etc. påverkas negativt. För dessa barn måste kompensatoriskt stöd 
erbjudas så att sekundära effekter kan undvikas. Sådant kompensatoriskt stöd 
kan utgöras av datorbaserade hjälpmedel (Myrberg, 2001). 
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Skolans åtgärder och insatser har inte varit tillräckliga för att elever med grava 
läs- och skrivsvårigheter ska klara sin skolgång skriver Föhrer och Magnusson 
(2003) som på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (2000) genomförde en studie av 
kompensatoriskt stöd för högstadieelever med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. De konstaterar också att det måste bli en självklarhet att söka 
alternativa metoder för att elever med grava läs- och skrivsvårigheter ska få 
tillgång till det skrivna språket. Kompenserande hjälpmedel bör bli en naturlig 
del i skolarbetet under hela skoltiden och förändras i takt med elevens behov och 
mognad. Eftersom kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning bygger på just 
läs- och skrivfärdighet, så liknar det hela Moment 22 (ett cirkelresonemang som 
oftast används om olika former av byråkrati, med ursprung i Joseph Hellers bok 
Moment 22). 
 
Detta arbete ska beskriva, studera och analysera hur ett projekt har tagit form, 
genomförts och förvaltats ute i daglig skolverksamhet. Vad händer efter att 
lärare fått utbildning i och om hur man kan använda kompenserande 
hjälpmedel? Vad innebär tillgången till nya teknik? Är användningen av 
kompenserande hjälpmedel ett självklart inslag i skolan i dag? Hur ser 
användningen av kompenserande hjälpmedel ut från ett lärarperspektiv? 
Projektet skall dokumenteras genom en enkätundersökning. Det insamlade 
materialet ska kunna omvandlas till data som kan jämföras med varandra i en 
efterföljande analys. 
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BAKGRUND OCH TEORIANKNYTNING 
 
Att läsa och skriva – vad är det? 
Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång 
tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 
huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 
identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl. (NE 2003) Detta är Nationalencyklopedins definition av 
en process som i dagligt tal används om många olika aktiviteter.  
 
Det nya och problematiska för nybörjarläsaren är avkodningen av skriften. Om 
texten läses upp är problemet löst eftersom barnet förstår det talade språket. 
(Elbro, 2004) 
 
Skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda 
tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal. (NE 2003) 
 
I skrift får språket ett utseende byggt på vissa principer. Att lära sig läsa och 
utveckla sin läsning betyder att man lär sig att utnyttja skriftens principer d.v.s. 
man knäcker koden. (Elbro, 2004) 
 
Men en förenklad formel kan man säga att (Høien & Lundberg, 2002) 
L (Läsning) = A (Avkodning) x F (Förståelse).  
Det handlar om multiplikation, inte addition. Saknas bara det ena, blir resultatet 
ändå noll. Avkodning innebär kort hela processen från nybörjarens ljudning till 
den gode läsarens omedelbara igenkännande av ord. Förståelsen kräver 
kognitiva resurser då läsaren anknyter till egna erfarenheter och tolkningar 
I takt med att läsförmågan utvecklas anpassas läsningen till olika texter och 
olika syften 
 
Kanske kan man multiplicera med ytterligare en faktor, Nämligen med M för 
Motivation. (Dalby m.fl. 1992) 
 
Det är för pedagogen en viktig uppgift att ge sin elev motivation. 
”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgiften och möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar… Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper 
och insikter är förutsättningar för personlig utveckling… Skolan skall stärka 
elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro” (Lpf 94, s.26) 
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Läsinlärning – läsutveckling 
Under de senaste hundra åren har det pågått en stundtals ganska intensiv debatt 
om hur barn lär sig att läsa och skriva. (Hjälme, 1999). 
Frågan i fokus har varit om läs- och skrivinlärning bäst sker via ljudmetod eller 
helordsmetod. De senaste trettio årens forskning inom framför allt områdena 
”early literacy” och ”språklig medvetenhet” har lett till en ökad samsyn i dessa 
frågor. De flesta forskare idag menar att frågan är felställd. Det handlar inte om 
ett antingen-eller, utan om ett både-och. (Verhoeven & Snow, 2001).  
Och metoden i sig har sannolikt inte den avgörande betydelse som den tidigare 
tillskrevs av både forskare och praktiker.  
 
 
Lundberg & Herrlin (2003) beskriver läsningen i fem dimensioner, fonologisk 
medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 
Fonologisk medvetenhet innebär att man har förmåga att rätt uppfatta språkljud, 
kan hantera ordningsföljden mellan dem och kan koppla samman ljud och 
bokstav. Flytet i läsningen hör nära ihop med läsförståelsen. Att kunna 
identifiera ord och samtidigt förstå är typiskt för den som läser flytande. Läsning 
kräver energi. För att läsningen ska upplevas positivt är det viktigt att utbytet är 
större än kostnaderna. Läsutveckling och läsintresse har ett nära samband. De 
fem dimensionerna har var för sig ett eget förlopp men de samspelar också med 
varandra.  
 
 Idag börjar man också att problematisera och studera vilka ytterligare aspekter 
av språket som är relevanta som prediktorer för den fortsatta läs- och 
skrivutvecklingen. Exempel på sådana faktorer är barnets aktiva vokabulär, 
förmåga att återge och förstå enskilda meningar och hela berättelser samt 
förmåga att delta i språkliga samspel 
 
Traditionellt har läs- och skrivundervisningen startat med läsning. Enligt 
Dahlgren m.fl. (1993) kunde det vara mer logiskt att börja med skrivning. 
Skrivning är mer konkret och upplevs ofta av barn som mer lustfylld än att ta del 
av något som andra har skrivit. Att skriva liknar att rita. Bokstäverna kan ses 
som barnens egna bilder och blir därför en aktiv handling från barnet självt. 
I Norge pågår sedan några år under ledning av Trageton försök med att skriva 
sig till läsning. Vägen går via tangentbord och skärm under de två första 
skolåren. Eleverna behöver inte lägga ner energi på formandet av bokstäver 
förrän motoriken är bra. Två elever vid en dator ökar det sociala samspelet. som 
Kompenserande hjälpmedel och träningsprogram i datorn kan också bli lättare 
åtkomliga i en naturlig situation med detta tänkesätt. Resultat av försöken talar 
för framgång. Dock saknas än så länge mer omfattande forskning på området. 
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Skolan och samhället 
Vad är det då att kunna läsa? Enligt PISA identifieras läsförståelse som 
förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå personliga 
mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att delta i samhället. 
 
PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är ett 
projekt inom OECD, Organization for Economic Co-operation and 
Development, där ett ökande antal av världens industrialiserade länder ingår. 
Syftet med PISA är att mäta och jämföra 15-åringars läsförmåga och kunnande i 
matematik och naturvetenskap.  
 
De flesta av oss tillägnar sig läs- och skrivfärdigheten utan några större 
bekymmer men för några är det mera mödosamt.  
Inte fullt fem procent av de unga i åldern 20-25 år i Sverige har en läs- och 
skrivförmåga som gör att de endast klarar de allra enklaste läs- och 
skrivuppgifterna i vardagslivet. De ligger långt under kravnivån i svenska efter 
nio år i grundskolan. Deras svårigheter med läsning och skrivning har i de allra 
flesta fall varit uppenbara för såväl lärare och föräldrar som dem själva genom 
hela skoltiden utan att man lyckats göra något åt dem. (Myndigheten för 
skolutveckling 2003)  
 
I skollagens första kapitel sägs allmänt att I utbildningen skall hänsyn tas till 
elever i behov av särskilt stöd.  (SL 1 kap. 2 §) Det är en regel som gäller alla 
delar av det offentliga skolväsendet.  
 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 
nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla. (Lpo 94 s 6) 
 
Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever som behöver 
särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande. 
Läraren skall 

o utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande 

o stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan  
o ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel 
o stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 
o samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 
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o organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använd och utveckla hela sin 
förmåga 

(Lpo 94 s 14) 
Rektor har ett särskilt ansvar för att 

o undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får 
det särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver 

o resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 
elevernas utveckling som lärare gör 

(Lpo 94 s 19) 
Med ovanstående som utgångspunkt kan det te sig tämligen självklart och enkelt 
för skolan att nå de mål som samhället formulerat och förbereda eleverna för det 
livslånga lärandet.  
 
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i författningar 
I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen 
”elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av 
specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas 
åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. 
 
På högskolan kan elever med funktionshinder få tillgång till specialhjälp och 
anpassade datorer. Den definition som man utgår från inom högskolan 
rekommenderades 1993 av Svenska Akademiska Rektorskonferensen och lyder: 
Med funktionshinder avses en permanent eller långvarig somatisk 
funktionsnedsättning. Även dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
jämställs med funktionshinder. 
 
Skolverket har (2001) genomfört ett projekt som hade till uppgift att identifiera 
en gemensam bas av forskarsståndpunkter då det gäller läs- och skrivinlärning 
samt läs- och skrivsvårigheter. I projektet har 24 forskare som de senaste tio 
åren disputerat inom pedagogik, psykologi, medicin och språkvetenskap 
intervjuats. I rapporten Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka 
läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2003) framgår att svårigheter har funnits för 
att enas om formuleringar och ståndpunkter.  
 
Det finns ingen entydig definition vare sig av dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter. Gränsen för när något ska kallas för svårighet blir därför 
godtycklig och dras på olika sätt i olika sammanhang. 
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Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter kan bl.a. bero på syn- eller hörselproblem, kulturell 
och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, 
emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk 
är modersmålet) och dyslexi. (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
 
Vad är dyslexi?  
Dyslexi är den form av läs- och skrivsvårigheter som fått störst uppmärksamhet i 
media och skola. De utmärkande dragen i dyslexi är dåligt automatiserad, 
långsam, mödosam och hackig ordavkodning. Bakom dessa svårigheter finns 
brister i en eller flera aspekter av den fonologiska förmågan. Det vanligaste 
problemet, och också det som är mest mottagligt för pedagogisk intervention, är 
bristande fonologisk medvetenhet. (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
 
Definitioner av dyslexi 
Definitioner förekommer på många nivåer och fyller olika funktioner.  
I rapporten Att läsa och skriva, En kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterad erfarenhet, (Myndigheten för skolutveckling, 2003) ges följande 
definitioner på läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi: Läs- och skrivsvårigheter 
är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa 
och/eller skriva oavsett vad som är orsak till dem. Personer med dyslexi utgör 
en undergrupp som särskilt definieras med avseende på svårigheternas orsaker 
och yttringar. Termen specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland med 
likartad innebörd som dyslexi. Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet 
med samma betydelse. 
 
World Federation of Neurology formulerade 1968 en definition av dyslexi som 
blivit klassisk och som långt fram på 1990-talet var den dominerande. Den lyder 
i svensk översättning: ”En störning som kommer till uttryck i svårigheter att 
lära sig läsa trots vanlig undervisning, normal intelligens och rimliga socio-
kulturella villkor. Dyslexin beror på basala kognitiva störningar ofta med 
konstitutionell bakgrund.  Detta är exempel på en diskrepansdefinition, där ett 
viktigt kriterium är skillnaden mellan intelligens och läsförmåga. Den utesluter 
dessutom orsaker som brister i skolgång och hemmiljö. 
 
1994 formulerade The International Dyslexia Association en definition där man 
tar upp svårigheter att avkoda enskilda ord beroende på fonologiska brister som 
ett viktigt kriterium. En senare (2002) formulering lyder (översättning: Bodil 
Andersson) Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet med neurologisk grund. 
Den kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning 
och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas 
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typiskt av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad 
med hänsyn till andra kognitiva förmågor och effektiv undervisning. Sekundära 
konsekvenser kan inkludera svårigheter med läsförståelse och begränsad 
läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  
Definitionen används också av National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD) i USA. 
 
Enligt BDA (Warwick, England, 2004) ska följande kriterier uppfyllas för att 
benämning dyslexi används. Det är något Universellt, Specifikt, Förutsägbart 
och Beständigt. Kriterier som också ingår i Svenska Dyslexistiftelsens defintion:  
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, 
(fonologi avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast 
tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 
Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Sekundära 
konsekvenser av dyslexi kan innefatta svårigheter med läsförståelse och 
begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap 
om omvärlden. Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och man 
har anledning anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska 
avvikelser. Karakteristiskt för dyslexi är att störningen är varaktig och 
svårbehandlad. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
stavningsproblemen. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk 
förmåga finner man att svagheter på detta område ofta kvarstår upp i vuxen 
ålder. 
 
Høien och Lundberg har i sin definition brister i avkodningen av språket som det 
viktigaste kriteriet. Dyslexi förutsätter enligt deras definition inte någon 
diskrepans mellan avkodning och begåvning. Det innebär att dyslexi kan 
förekomma på alla begåvningsnivåer. Deras definition skiljer sig således i detta 
avseende från de tidigare nämnda. Dyslexi är en störning i vissa språkliga 
funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja skriftens principer vid 
avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter 
att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt 
fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten, 
och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för 
dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en 
godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med. 
(Høien och Lundberg 1992) 
Det finns internationella diagnossystem, avsedda för bruk inom sjukvården. I 
svensk sjukvård finns diagnoserna F81.0 Specifik lässvårighet och F81.1 
Specifik stavningssvårighet. Den förstnämnda täcker svårigheter både med 
läsning och med stavning; den senare endast skriv- och stavningsproblem. 
Symptombildning vid båda dessa diagnoser ska kännetecknas av ”Specifik och 
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klart försämrad utveckling” av läs- och skrivsvårigheter respektive 
skrivförmågan. Problemen får inte bero på låg mental ålder, synproblem eller 
inadekvat skolgång. Inget sägs om hur grava svårigheterna måste vara. 
En modifierad version av tidigare förklaringsmodell av Frith (2002) och 
Lundberg (1999) gör Svensson (2004). Med en blomkruka (Figur 1.) som 
modell för den teoretiska bakgrunden till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
påpekar han miljöns, biologins och kognitionens betydelse för läs- och 
skrivförmågan. På den synliga, manifesta, nivån kan svårigheter i läsningen visa 
sig, antingen i ordavkodning eller läsförståelse eller i både och. Orsaker till 
problem med endast läsförståelsen kan man oftast finna i miljömässiga faktorer 
t.ex. brister i den språkliga hemmiljön. 
 

 
 

Figur 1. Teoretisk förklaringsmodell över biologins, miljöns och kognitionens 
betydelse för läs- och skrivförmågan.(Svensson, 2004) 
 
Hur många har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
Eftersom det inte finns någon entydig definition vare sig av dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter går det därför inte att exakt ange hur många personer som i 
Sverige har dessa svårigheter. En vanlig bedömning är att 5 – 8 procent har 
betydande svårigheter att läsa och skriva. En undersökning av vuxna som 
gjordes 1996 (IALS-undersökningen) visade att 8 procent i Sverige hade låg 
läsförmåga. Fler pojkar/män än flickor/kvinnor har läs- och skrivsvårigheter. 
Konsekvenserna av att ha svårt att läsa och skriva beror på vilka krav som 
omgivningen ställer på en individ. Lever man i vår högteknologiska del av 
världen blir handikappet större än om man växer upp i ett jordbrukssamhälle. 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
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Är det nödvändigt att definiera dyslexi?  
Svensson (2004) anger några olika skäl till definition. En noggrann definition 
kräver att man hittar nyckelsymtomen och dess karakteristika samt för en 
operationell definition vid forskning. Också för att ge anpassat stöd och hjälp 
och kunna sätta in åtgärder tidigt är definitionen betydelsefull. 
 
Är det nödvändigt att ställa diagnos? 
Eftersom skollagens säger att ”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov 
av särskilt stöd”.  (SL 1 kap. 2 §), en regel som gäller alla delar av det offentliga 
skolväsendet borde ingen diagnos behövas för att få stöd. Svårigheter med att 
avgränsa dyslexi från allmänna läs- och skrivsvårigheter gör att en viss 
försiktighet bör iakttas vid tidig diagnostisering. Olika styrsystem, ofta 
ekonomiska, gör dock att en del kommuner/skolledare ställer krav på diagnos 
för att eleven skall få hjälp överhuvudtaget. Ett viktigare argument för diagnos 
borde vara att snabbt kunna ge rätt anpassad hjälp. Innehållet i diagnosen 
formuleras många gånger av en expert (ofta logoped). Diagnosen ses av många 
som en medicinsk bedömning. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna kan 
tolkas och konkretiseras i elevens och pedagogens verksamhet. Oberoende av 
vad orsaken till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är bör åtgärden vara 
pedagogisk. 
 
Förebygga – träna – kompensera 
Jacobson (2004) beskriver i sin åtgärdsmodell tre huvudvägar för stödåtgärder 
för personer som har för låg läs- och skrivförmåga i förhållande till de krav som 
ställs.   
 

 
 
Figur 2. En översiktlig modell för åtgärdsplanering (Jacobson, 2004) 
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Det är viktigt att skapa goda förutsättningar genom att arbeta förebyggande så 
att svårigheter om möjligt inte uppstår. Arbete med självbild, motivation och 
fonologisk medvetenhet är av stor vikt. Övning förväntas ge färdighet och målet 
är en ökad automatisering av läs- och skrivfärdigheterna. En del av elevens 
avkodningssvårigheter kan lösas genom lämpliga omvägar runt problemet. 
Kompensationen kan vara intern och/eller extern. Intern kompensation är av 
elevens egna sätt att ta sig förbi problemen. De kan utgöras av lyssnande, gott 
bildminne eller koncentration på väsentligheter Dessa bör uppmuntras och 
utvecklas. Extern kompensation kan bestå av stöd från omgivningen, t.ex. ett 
accepterande bemötande. De kan också bestå av tekniska hjälpmedel som 
underlättar vid läsning och skrivning. De tre olika huvudvägarna samverkar med 
varandra. Kompensation kan höja motivationen som i sin tur kan ha en positiv 
effekt på läsningen och skrivningen (Jacobson, 2004). 
 
Också Lagercrantz (1986) som citeras i inledningen av detta arbete säger att det 
måste vara ett behov verkande inifrån som driver till läsning. I läsutvecklingens 
fem dimensioner presenterade av Lundberg och Herrlin (2003) påpekas 
läsintressets betydelse för en positiv läsutveckling. Läraren ges ett stort ansvar 
för att grundlägga ett bestående intresse för läsning. Att barnet får uppleva 
läsandets lust och glädje, där framgång ger nya framgångar, är viktigt för 
självförtroendet.  
 
Motivation 
Enligt de definitioner av motivation som formulerats under tidens gång ingår tre 
samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor. 
Man tänker sig att det är ”något” som sätter igång beteendet eller handlandet. 
Den andra aspekten av motivation är en tanke om målsträvan hos individen; 
handlandet är riktat mot något. Den tredje aspekten är en växelverkan mellan 
personens drivkraft och målen, som sammanhänger med personens 
självförtroende och om målen uppnås eller inte. Förloppet kan beskrivas så här: 
En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 
beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. 
Vare sig målen uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller 
förstärkning av den inre drivkraften. Beroende på individens självförtroende 
hanteras framgångar och misslyckanden på olika sätt. De med starkt 
självförtroende tvivlar inte på sig själva, ens efter misslyckanden. De med svagt 
självförtroende tror inte på sig själva, ens efter framgång. (Jenner, 2004) 
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Specialpedagogik vid läs- och skrivsvårigheter 
 
I den senaste rapporten från Konsensusprojektet Identifiering, diagnostik samt 
specialpedagogiska insatser för elever med LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 
framförs deltagande forskares syn på ett framgångsrikt specialpedagogiskt 
arbetssätt. 
Enligt dessa skall organisationen av specialpedagogiska insatser utformas så att: 

o alla elever känner sig inkluderade. 
o den erbjuder en variation mellan enskild, grupp- och klassundervisning. 
o den anpassas till elevens önskemål och behov i fråga om enskild 

undervisning eller i mindre grupp. 
o den ger stöd till elever som har läs- och skrivsvårigheter då 

undervisningen är upplagd i projektform. 
o den ger möjligheter till ett delat ansvar mellan lärare och elev i fråga om 

elevens läs- och skrivutveckling. 
Grundläggande krav är att läraren ska: 

o Fokusera problemområdet. 
o Finna och utnyttja elevens starka sidor. 
o Bygga kunskaper från elevens befintliga kunskapsnivå. 
o Vara kunnig i olika läsinlärningsmetoder. 
o Ha både didaktiska och teoretiska kunskaper om läs- och 

skrivinlärning/utveckling. 
o Lärare med specialpedagogisk kompetens ska arbeta direkt med elever 

som har specifika svårigheter. 
Grundläggande förutsättningar är att: 

o Läraren har insikt i att han/hon är en viktig person och medmänniska. 
o Läraren har insikt i att han/hon kan underbygga en jag-kan-känsla hos 

eleverna. 
o Läraren kan framkalla lust att läsa. 
o Läraren kan se helheten i elevernas situation. 
o Läraren ger eleverna den tid de behöver för att träna och befästa läs- och 

skrivkunskaper. 
Enligt samma forskare karaktäriseras ett framgångsrikt arbetssätt med 
specialpedagogiska insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter av att det:  

o utgår från elevens kunskapsnivå. 
o kan upprätthålla intresse och motivation för att träna läsning och 

skrivning. 
o omfattar olika metoder och används i kombination beroende av elevens 

svårigheter. 
o består av kontinuerlig och strukturerad undervisning. 
o erbjuder tidiga insatser i läs- och skrivinlärningen. 
o stöds av dataprogram i kombination med lärarstöd. 
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o med hjälp av analyserade läromedel ger såväl pojkar som flickor 
stimulans i läs- och skrivutvecklingen. 

o följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
o stimulerar elever att utveckla egna effektiva strategier i sin läsning och 

skrivning. 
o i samverkan med hemmen stödjer eleverna i deras läs- och 

skrivutveckling. 
 
Nyckeln till god läsförmåga är alltså begreppet TOT (Time On Task).  Precis 
som vid musicerande eller idrottsutövande krävs mycket övning för att läsning 
ska bli en färdighet.( Høien och Lundberg, 1992) Bra hjälpmedel gör att man 
övar med glädje. Andersson (2005) skriver: Med intensiv specialundervisning 
kan glappet till de andra eleverna stabiliseras, istället för att fortsätta öka - men 
det utplånas inte (Figur 3)  
 

 
 

Figur 3. Vad specialundervisningen kan uppnå (Andersson, 2005) 
 
 
Kompensationen ska hjälpa eleverna att ta till sig den kunskap de har rätt till, 
och skulle ha förmåga till om de inte hade sin funktionsnedsättning. (Figur 4) 
Kompenserande åtgärder kan också vara det som gör det möjligt för elever med 
läs- och skrivsvårigheter att träna. Träning och kompensation bör gå hand i 
hand. 
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Figur 4. Kompensation – pusselbiten som lyfter (Andersson, 2005) 
 
 
Kompenserande hjälpmedel kan utgöra stöd vid såväl läsning och skrivning som 
vid träning. 
 
Läshjälpmedel i olika former har funnits länge. 

o De vanligast förekommande är tal- och kassettböcker som innebär att 
eleven lyssnar och eventuellt följer med i bokens text. Bandspelare med 
hastighets- och pitchkontroll kan underlätta för eleven. 

o DAISY (Digitalt Anpassat InformationsSYstem) innebär att inspelade 
texter som lagrats i digitaliserad form på cd-romskivor läses med 
läsprogram i datorn eller med särskilda talboksspelare.  

o Talsyntes som läser text i datorn. Det kan vara dokument från 
ordbehandlingsprogram eller texter hämtade från Internet men också 
texter i menyer och dialogrutor på skärmen. 

o Scanner med OCR-program gör det möjligt att läsas upp scannade texter 
(läsning sker med talsyntes). 

o Läspennor som scannar ord, lagrar ord, översätter ord och också uttalar 
ord finns i olika versioner. 

 
Skrivhjälpmedel är ofta hjälpfunktioner som kombineras med 
ordbehandlingsprogram. 

o Rättstavningskontroll, grammatikkontroll, synonymordlista och 
autokorrigering finns i de vanligaste programmen för ordbehandling. 

o Rättstavningsprogram som framtagits speciellt för personer med läs- och 
skrivsvårigheter. Ord med likartad stavning presenteras i sammanhang 
och användaren väljer utifrån rätt betydelse.  

o Ordprediktionsprogram med rättstavningsfunktion. 
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o Kompletterande ordlistor. 
o Program med ljudstöd vid tangenttryckning. 
o Tangentbordsträningsprogram. 
o Talsyntesstöd kan även användas som skrivstöd och användas på flera 

sätt. Varje ord som skrivs läses upp. Det är också möjligt att lyssna på 
rader, hela meningar och stycken allt efter behov. 

 
Träningsprogram och/eller pedagogiska program finns det en mängd utav på 
marknaden. Vilka program man använder och hur de kommer till sin rätt är 
avhängigt pedagogens kunskap om dem och inte minst elevens behov av dem.  
 
En mer detaljerad beskrivning av de kompenserande hjälpmedel som ingår i den 
studie som här kommer att redogöras för finns längre fram i detta arbete.  
 
Tidigare forskning och erfarenheter av arbete med datorer i skolan 
För dyslektiker gäller förmodligen andra kompensatoriska strategier än för 
elever med mer allmän lässvaghet säger Jacobsson (2000) Dyslektiker med 
avkodningssvårigheter har oftast stor nytta av att höra texten. Genom att både se 
en text och på samma gång höra texten uppläst ökar oftast förståelsen. Detta 
gäller på svenska men kanske ännu mer på andra språk, såsom engelska eller 
tyska. Vissa personer med läs- och skrivsvårigheter har svårt att tillgodogöra sig 
inläst information och faktatexter medan det för andra individer är till mycket 
stor hjälp. I arbetet med att lösa elevens läs- och skrivproblem genom att 
använda kompenserande hjälpmedel kan lätt nya problemställningar uppstå. För 
att arbetet ska vara mödan värd måste utbytet vara större än insatsen  
 
Föhrer och Magnusson (2000) som genomförde en studie av kompensatoriskt 
stöd för högstadieelever med läs- och skrivsvårigheter säger att för att 
datoranvändningen ska fungera är det viktigt att eleverna är motiverade även för 
skolarbetet. De konstaterade också att hjälpen för de elever som ingick i 
projektet förmodligen kom för sent för att bli framgångsrik.  

Svensson m.fl.(2002) skriver att systematisk forskning om kompensatoriska 
hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter har ännu så länge skett i 
blygsam omfattning, åtminstone i Sverige. Forskning med yngre barn finns i 
stort sett inte alls. De har i en studie fokuserat på elever i årskurserna 4-8 och 
konstaterat bl.a. att kompensatoriska hjälpmedel fungerar bra för skolbarn i åk 
4-8. Följande framkom i studien: Det är viktigt att göra en noggrann utredning 
av elevens kompensatoriska behov för att adekvat utrustning skall kunna 
föreslås. Målsättningen bör vara en egen bärbar dator. Introducera ett hjälpmedel 
åt gången. Bra om "dyslektiker" visar "dyslektiker" hur utrustningen kan 
användas. Utrustningen användes mycket individuellt. Lärarnas egna kunskaper 
i handhavandet av den kompenserande utrustningen är mycket avgörande för hur 
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utrustningen kommer att användas av eleverna. Svårt att engagera "övriga" 
lärare som inte hade direkt anknytning till projektet.  

Ett danskt projekt där eleverna fick, parallellt med traditionell undervisning, 
tillgång till programvaror som talsyntes, ordprediktion, grammatikkontroll etc. 
visar att alla elever som ska lära sig läsa och skriva har nytta av en dator med 
läs- och skrivstöd (Andresen, 2003). På www.sit.se finns rapporterat från 
projektet som gjordes vid Danmarks Pedagogiska Universitet. Rapporterna 
innehåller konkreta förslag på vad läraren kan göra för att skapa lämpliga 
utmaningar för elever med läs-, skriv- och stavningssvårigheter. Ett 
genomgående tema i rapporterna är läs/stavnings/skrivstöd på dator. 

Med ny informationsteknik och rätt kunskap kan personer med läs- och 
skrivsvårigheter få hjälp att övervinna många av de svårigheter de möter i läs- 
och skrivsituationer inleds boken Framtidens läromedel som är ett försök att 
samlat redovisa erfarenheter från flera projekt, av Hjälpmedelsinstitutet i 
samarbete med FMLS, med inriktning på att utveckla och prova olika former av 
läs- och skrivstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter (HI, FMLS 2002).  
 
ITiS-satsningen, (www.itis.gov.se/index_om_itis.html), det nationella 
programmet för IT i skolan, genomfördes under åren 1999-2002 och innebar i 
huvudsak ett erbjudande till 70 000 lärare att i arbetslag genomföra en 
kompetensutveckling där samtliga deltagare disponerar en dator som ett 
personligt arbetsverktyg. ITiS avslutades 2002.  
Myndigheten för skolutveckling har sedan mars 2003 det nationella 
övergripande uppdraget att utveckla IT i skolan. Några av delarna i uppdraget är 
att ta tillvara, utveckla och sprida erfarenheterna från ITiS.  
 
Skoldatateken (www.hi.se/skoldatatek) startade som en försöksverksamhet 2002 
i sex kommuner - Boden, Göteborg, Norrköping, Södertälje, Uppsala och 
Västervik. Projektet drivs i samverkan med Attention, Förbundet 
Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) och Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Det stöds med medel från 
Allmänna arvsfonden. Varje kommun som deltar i försöksverksamheten har 
bidragit med 50 procent av kostnaden för att bygga upp sitt Skoldatatek. Tanken 
är att de sex kommunerna ska sprida kunskap till andra kommuner om vad 
Skoldatateken kan betyda för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska 
institutet kommer under hösten 2006 att delta i arbetet med att utveckla och 
utöka antalet Skoldatatek.  
 
Sverige ska vara ett tillgängligt samhälle 2010. Lokaler och verksamheter ska 
vara tillgängliga även för människor med funktionshinder. Alla ska kunna ta del 
av information. På Regeringskansliets webbplats (www.regeringen.se) kan man 
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läsa (förordning 2001:526): Förbättrad tillgänglighet är en viktig 
demokratifråga. Ökad tillgänglighet leder till bättre förutsättningar för 
människor med funktionshinder att studera, arbeta och klara det dagliga livet. 
Detta vinner såväl individen som samhället på. Exempel på utökad 
tillgänglighet skulle kunna vara att alla som har svårigheter att läsa böcker kan 
låna talböcker på biblioteken och att man på alltfler webbplatser kan få texten 
uppläst. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående skall det bli intressant att beskriva, studera och 
analysera hur ett projekt Kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter i några av kommunens grundskolor har tagit form, 
genomförts och förvaltats ute i daglig skolverksamhet 
 
Projektet 
 
Kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i 
några av kommunens grundskolor 
Så namnges projektet som ligger till grund för detta arbete. När vi, tre rådgivare 
från Specialpedagogiska institutet, Östra regionen, som läser fördjupningskursen 
”Läs- och skrivsvårigheter samt svårigheter i engelska och matematik” fått 
kännedom om det pågående projektet, tog vi kontakt med kommunens 
Resurscentrum med anledning av de uppsatser som ska skrivas. Eftersom 
resurscentret önskat en utvärdering gjord av universitet eller högskola och vår 
kurs anordnas i form av en distanskurs av Växjö universitet, Institutionen för 
pedagogik, bestämdes att vi skulle mötas inför en fortsättning. 
 
Projektbeskrivningen (2003-11-04)  
I ett försök att skildra utgångsläget inför den kommande undersökningen så 
sanningsenligt som möjligt, återges här projektbeskrivningen i originaltext. 
 
Bakgrund  
Resursteamet har under några år arbetat med kompenserande hjälpmedel, till 
största delen med vuxna men även med barn och ungdomar i åldrarna 11-18 år. 
Vi har sett positiva effekter av att ha kompenserande hjälpmedel och vi vill 
därför att flera ska få den möjligheten. Hjälpmedlen ska sättas in innan 
eleverna gjort för många misslyckanden och tappat motivationen.  
Syfte 
Att sprida kunskapen om kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
Mål 
Ingen skall lämna grundskolan med icke godkända betyg pga. sina läs- och 
skrivsvårigheter. 
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Eleverna skall klara olika läs- och skrivsituationer och därmed bli självständiga 
och oberoende av andra. 
Alla elever, föräldrar, skolledare och lärare på pilotskolorna ska ha kännedom 
om funktionshindret läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Lärarna skall känna till och kunna hantera kompenserande hjälpmedel och se 
möjligheten med dessa så att det blir ett naturligt inslag i skolarbetet. 
Metod 
Eleverna skall själva formulera sitt behov av hjälp och stöd för att känna sig 
delaktiga och för att målen skall nås. 
Ge elever med läs- och skrivsvårigheter kompensatoriskt stöd genom att erbjuda 
dem dator med tillhörande program som ett verktyg i deras kunskapsinhämtande 
och som skrivhjälpmedel. 
Utbilda de elever som behöver kompenserande hjälpmedel och deras föräldrar i 
hur man använder dem. 
Hålla informationsmöten för elever i klasserna och för föräldrar på 
föräldramöten, så att de vet vad läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är. 
Utbilda alla lärare i hur man använder kompenserande hjälpmedel. 
Återkommande träffar för att handleda och stödja, mera intensivt i början av 
projektet. 
Kompetenser 
Specialpedagog med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och en 
datorhandledare med inriktning kompenserande hjälpmedel för personer med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Tid  
Effekten av detta arbete är långsiktigt. Vårt arbete sträcker sig över en viss 
period och sen kommer kunskapen om kompenserande hjälpmedel att finnas ute 
i verksamheten. 
Utvärdering 
Utvärderingen bör göras av någon på universitet eller högskola. Personen skall 
vara med från början i projektet så att de rätta frågeställningarna görs och att 
resultatet blir lätt att sammanställa. 
 
Andra bakgrundsfakta 
Även uppdrag från andra kommuner har ingått i resursteamets arbete. Den egna 
kommunens specialpedagoger har också visat intresse för hur resursteamet kan 
användas i kommunens grundskola. Man uppfattar att i andra kommuner finns 
ett mer utvecklat samarbete mellan olika resursgrupper. Inom kommunen börjar 
något som man kallar ett grundskolespår att diskuteras. Skolchefen ger därför, i 
september 2003, grundskolechefen och elevvårdschefen i uppdrag att se hur 
resursteamet kan stödja också eleverna i grundskolan. 
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Genomförande 
Kommunens samtliga skolor erbjuds i november 2003 att inkomma med en 
ansökan till projektet. I ansökan ska framgå vad man vill ha hjälp med och 
varför. Därefter kommer de skolor som skall ingå i projektet att väljas ut. 
Nio av femton skolor var intresserade. Av dessa utsågs fem pilotskolor av 
grundskolechefen och elevvårdschefen, en 7-9 skola och fyra F-6 skolor 
De utvalda skolornas önskemål och motiveringar såg något olika ut. 
Skola 7-9 vill ha hjälp med att hitta de hjälpmedel som är bäst för varje individ 
och vet att de tänkta eleverna är mycket motiverade vid datorarbete. 
En skola F-6 vill att arbetslagen först får lära sig använda programmen, sedan 
elever och även föräldrar.  
Övriga F-6 skolor önskar få utbildning för all personal i hur tidigare inköpta 
program fungerar (en del har fått utbildning tidigare) och få förslag på 
ytterligare program för att varje elev skall kunna arbeta med just det den 
behöver. 
 
Vårterminen 2004 anordnas en gemensam studiedag för lärarna (ca 30) på 
pilotskolorna. Kurser ordnas för lärarna, två timmar på eftermiddagstid, vid fyra 
tillfällen. Gemensam information för elever, föräldrar och lärare hålls . Då 
visades bl.a. filmen En värld av möjligheter som visar hur olika skolgången kan 
vara för två flickor som båda har läs- och skrivsvårigheter. Filmen ingår i 
Läskpärmen. FDB (Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn) ledde 2000 – 2003 
LÄSK-projektet (LÄSK = läs och skriv) med stöd ur Allmänna arvsfonden. 
Projektet tog bl.a. fram LÄSK-pärmen, filmen En värld av möjligheter och 
studiehäfte för föräldracirklar. Materialet uppskattas både av föräldrar och 
skolpersonal, och delar av LÄSK-materialet finns på föreningens hemsida, 
www.fdb.nu eller www.fob.se. Uppföljningar av kurserna och anpassningar av 
elevdatorerna sker kontinuerligt under våren. Under våren träffar också 
specialpedagogerna AV-centralens chef som får en visning av de aktuella 
programmen tillsammans med områdescheferna 
 
Under höstterminen 2004 fortsätter arbetet med installation av programvaror och 
anpassningar av datorer samt utbildningen av lärarna. Vid slutet av året har 60 
lärare fått utbildning. Några elever har lämnat projektet och nya har tillkommit. 
Beslut tas om att köpa in sex bärbara datorer med tillbehör för 60 000kr/år. Nu 
bestäms också att de aktuella eleverna får låna datorerna genom hela skoltiden, 
även under gymnasiet. Specialpedagogerna beslutar vilka elever som får låna de 
nya datorerna. Detta år blir det elever som började åk 7 på hösten. 
 
Vårterminen 2005 fortsätter utbildning av lärarna. Information om läs- och 
skrivsvårigheter ges till samtliga klasser i åk 7-9. Det har visat sig att en del 
elever skäms över sina kompenserande hjälpmedel och att det för lärarna är svårt 
att prata om problemet. Resursteamet träffar också arbetslagen i åk 7-9. 



 23

Övriga skolor som ej deltar i projektet efterfrågar nu också hjälpinsatser. De 
gymnasielärare som tagit emot elever med kompenserande hjälpmedel får nu 
också utbildning. 
Eleverna som deltar i projektet är valda av sina lärare i samverkan med 
föräldrarna.  En del av har tidigare fått en dyslexidiagnos. Diagnos är dock inget 
krav för att delta. 
 
 

 
 
 
Programvaror och programfunktioner 
 
Nedan följer en beskrivning av programvaror och programfunktioner som 
lärarna utbildats i. Beskrivningen är tagen från de manualer som kursdeltagarna 
fick. Parentesen anger antalet sidor i materialet. Kommentaren är min egen för 
förtydliganden och för ett aktuellt perspektiv. 
 
SaysMe (5 sidor) 
En engelsk talsyntes som kan läsa all text som går att markera.  
Kommentar:  
Den är gratis (freeware) och kan laddas ner från 
http://www.sayzme.sourceforge.net 
 
Stava Rätt 3 (16 sidor) 
Stava Rätt 3 kan upptäcka felstavningar och andra typer av felskrivningar som 
inte rättstavningskontrollen i Word upptäcker. Stava Rätt 3 används som en 
funktion i Word. Även fristående i PowerPoint, Outlook och Excel. 
Kommentar:  
Utvecklad för dyslektiker och personer med läs- och skrivsvårigheter. Fungerar i 
hela MS Office paketet http://www.oribi.se 
 
Svenska ordboken (8 sidor) 
En elektronisk ordbok med över 40 000 uppslagsord, uttryck och fraser. 
Programmet kan söka på ljudbild med felstavningskompensering. 
Kommentar:  
Kan idag endast köpas kombinerad med Engelsk ordbok. http://www.gustava.se 
 
Tangenta (12 sidor) 
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Egentligen ett tangentbordsträningsprogram, men det kan även användas för 
träning av koppling mellan ljud och symbol. 
Kommentar: 
Programmet har utgått och kan ej längre köpas. http://www.liber.se 
 
Textview (8 sidor) 
Ett läsprogram som används för att läsa datorlagrade dokument av olika slag, till 
exempel e-textböcker med olika datoranpassningar. En talsyntes läser texten i 
Textview. 
Kommentar: 
Textview är kostnadsfritt och beställs från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 
http://www.tpb.se. Talsyntes ingår ej utan måste finnas fristående i datorn. 
 
ViTal (13 sidor) 
Läs- och skrivstödsprogram med talsyntes, tangentbordsläsare och skärmläsare. 
Talsyntesen kan läsa all text som går att markera. Tangentbordsläsaren läser ord 
och meningar medan du skriver. Skärmläsaren läser menyer, knappar mm 
Kommentar: 
http://www.frolundadata.se har ytterligare information om ViTal  
 
Word 97 (16 sidor) 
Ordbehandlingsprogrammet med många funktioner t ex stavningskontroll, 
autokorrigering, synonymlexikon. 
Kommentar: 
Kursen innehåller följande avsnitt: Förenklat verktygsfält, Teckensnitt och 
bakgrund, Stavningskontroll, Autokorrigering och Synonymer samt Övningar. 
Kommentar: 
Aktuell version, Office 2003, http://www.microsoft.com/sverige/products/office 
 
Antal utbildade lärare 
Vid utgången av höstterminen 2005 har 83 lärare tagit del av resursteamets 
utbildning om kompenserande hjälpmedel. Av dessa arbetar 
21 med elever i skolår F-3,  
27 med elever i skolår 4-6,  
29 med elever i skolår 7-9 och  
6 är speciallärare/specialpedagog 
Alla kursdeltagare har fått en kurspärm innehållande ovan beskrivet material. 
Efter avslutad kurs har resursteamet haft en träff med hela arbetslaget. 
 
Ekonomi i projektet 
Under projekttiden (två år) har det köpts in bärbara datorer och program till ett 
värde av 60 000 kr/år. Dessutom har det köpts kommunlicenser på två program 
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och 20 licens av en talsyntes. Kommunlicenserna ska ligga på alla skoldatorer. 
Under 2004 köptes det in program för 92000kr. 
De enda pengar som erhållits extra för det här projektet är Wärnerssonpengar, 
det särskilda statsbidrag som endast får användas till personalförstärkningar 
inom skola och fritidshem, som ska täcka en specialpedagogtjänst.  
En del av den ena resurspersonens tjänst finansieras inom resursteamets egen 
budget. 
 
 
METOD 
 
I detta kapitel redogör jag för studiens uppläggning och hur jag gått tillväga med 
bearbetning och analys. Jag ville utifrån syfte undersöka hur lärarna, efter 
information och utbildning, påverkades i sin undervisning samt hur de upplevde 
att eleverna påverkades av användandet av kompenserande hjälpmedel 
 
2005-02-28 träffades Specialpedagogiska institutets tre rådgivare de två 
resurspersonerna och en rektor från en av de deltagande skolorna. Syftet med 
mötet var att diskutera samarbete, eventuell uppläggning och tidsram.  
 
En uppföljning av det första mötet bestämdes till 2005-08-29.  
Ett gemensamt brev adresserat ”Till berörd skolledare och skolpersonal” med 
”Information om forskningsstudier samt en förfrågan om er och elevernas 
medverkan” skickades ut. 
 
Arbetet fortsatte i långsam takt under hösten och efter intern diskussion om 
gällande arbetsförhållanden och villkor skickades 2005-11-21 till resursteamet 
den färdiga enkäten i pappersform med följebrev och 80 st. frankerade och till 
mig adresserade svarskuvert. Resursteamet hade åtagit sig att med kommunens 
internpost distribuera utskicket till berörda skolor och lärare. Tiden att besvara 
enkäten sträckte sig fram till 2005-12-09. Utöver de 80 av mig iordninggjorda 
enkäterna kopierade resursteamet ytterligare till tre personer, dvs. det totala 
antalet utskickade enkäter är 83. 
  
2005-11-24 får jag en bekräftelse på att enkäterna nått ut till skolorna genom ett 
e-post meddelande från en av F-6 skolorna som meddelar att det på den skolan 
är två lärare som är tjänstlediga och två som har slutat. Så att jag ska veta ”att 
det är fyra som ej är med i svarsfrekvensen”. 
 

2005-12-13, fyra dagar efter tidigare meddelat datum för svar har endast 13 svar 
inkommit. Samma dag skickas, som e-post, en påminnelse och vädjan till de fem 
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skolornas rektorer om att påminna sina lärare om enkäten och vikten av att svara 
innan höstterminens slut. 
 
Ytterligare 6 besvarade enkäter inkommer under december. 
 
Vid vårterminens start 2006-01-09 har 19 lärare lämnat sina synpunkter. 
 
Samma dag görs ännu ett utskick med e-post med en påminnelse och vädjan om 
att det fortfarande finns möjlighet att returnera enkäten eftersom det för att få en 
trovärdig utvärdering behövs många fler svar.  
 
Påminnelsen resulterar i ytterligare 3 besvarade enkäter. Nu, sammanlagt 22. 
 
 
2006-01-25  
fick resursteamet en fråga om de kunde skicka en ny enkät till en av 
lärarna, vilket också gjordes.  
 
2006-01-30 har 22 enkäter med helt eller delvis besvarade frågeställningar 
kommit mig till del. Tre lärare är meddelade som tjänstlediga och två har slutat. 
83 utskickade enkäter, 22 besvarade, 5 kända bortfall ger 56 obesvarade enkäter 
(figur 5.) 
 

22

5
56

besvarade känt bortfall obesvarade

 
 

Figur 5.  Fördelning i antal av besvarade och obesvarade enkäter. 
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Syfte 
Detta arbete kommer att utgå ifrån en undersökning av hur hanteringen av 
kompenserande datorhjälpmedel sker ute i vanlig skolmiljö. 
Är användningen av kompenserande hjälpmedel ett självklart inslag i skolan i 
dag? Hur ser användningen av kompenserande hjälpmedel ut från ett 
lärarperspektiv?  
 
Problemformulering 
Vad händer efter att lärare fått utbildning i och om hur man kan använda 
kompensatoriska hjälpmedel? Vad innebär tillgången till den nya tekniken i det 
vardagliga arbetet? Är den tillgänglig? Hur används den? Hur påverkas 
undervisningssituationen av användningen av kompenserande hjälpmedel? 
Vilken är lärarnas uppfattning om nyttan för eleverna av att använda 
kompenserande datorhjälpmedel? Vilka kompensatoriska åtgärder upplever 
lärarna som mest användbara för eleverna? Upplever lärarna att elevernas 
möjlighet till delaktighet påverkas? Har användningen av kompenserande 
hjälpmedel någon betydelse för elevernas studieresultat?  
 
Hypotes 
Lärare som får utbildning i användandet av kompenserande datorhjälpmedel 
använder dessa i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
(hypotes 1) 
Lärare som använder kompenserande datorhjälpmedel i undervisningen 
upplever att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får bättre studieresultat. 
(hypotes 2) 
 
 
Undersökningsmetoder 
Eftersom jag var intresserad av hela försöksgruppens inställning ville jag 
genomföra studien genom en enkätundersökning. Enkätundersökningar 
betraktas som en kvantitativ forskningsmetod. Denna metod är lämplig när det 
insamlade materialet ska omvandlas till mätbara data som kan jämföras med 
varandra i den efterföljande analysen. 
 
Kvantitativ forskning 
Den kvantitativa forskningen kännetecknas av att den är inriktad på specifika 
faktorer, av vilka de viktigaste är mätning, kausalitet, generalisering och 
replikation. (Bryman, 2002) 
Mätningen gör att vi kan beskriva små och hårfina skillnader mellan människor 
när det gäller de variabler som är aktuella. 
Kausalitet är ett orsakssamband, en intern validitet, d.v.s. effekten av en 
oberoende variabel. 
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Generalisering kan ses som en extern validitet. Gäller resultaten av en 
undersökning även andra grupper och situationer? 
Replikation innebär att det ska vara möjligt att upprepa ett experiment som en 
slags kontroll av att inga ovidkommande faktorer påverkat resultatet.  
 
 För att ge undersökningen mer substans och för att också ge möjlighet för den 
som önskade att uttrycka en personlig åsikt, fick enkätens sista sida en öppen 
formulering. Avsikten var att på något sätt kunna kategorisera bland de 
personliga kommentarerna. Ett tänkbart alternativ hade varit att genomföra 
kompletterande personliga intervjuer.  
 
Kvalitativ forskning 
Intervjuer anses som en kvalitativ forskningsmetod där forskaren är mer inriktad 
på ord än siffror (Bryman, 2002). Enligt Kvale (1997) måste den kvalitativa 
intervjun verka ovetenskaplig för den positivistiska vetenskapsfilosofin som har 
som utgångspunkt att eliminera den mänskliga faktorn. Den kvalitativa 
forskningsintervjun ger dock unika möjligheter att ta del av beskrivningar av de 
intervjuades vardagsliv. Han menar också att forskningsintervjun kan betraktas 
som en mellanmänsklig situation, där två parter för ett samtal om ett ämne av 
ömsesidigt intresse. Dialogen i intervjun skapar på detta sätt texter som sedan 
kan tolkas hermeneutiskt, det vill säga att en gemensam förståelse får växa fram. 
Tolkningen kan uppfattas som ett samtal med texten (Kvale, 1997). Detta hade 
dock medfört ett betydande merarbete för min del och förblev en tanke. 
 
Kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning blir allt vanligare, eftersom 
olika forskningsmetoder kan stärka varandra. Gränserna mellan de olika 
forskningsmetoderna har till viss del suddats ut under senare tid. (Bryman, 
2002) De data som samlas in genom enkäter och intervjuer betraktas av 
Hedenquist & Håkansson (2002) som subjektiva data, eftersom de färgas av 
deltagarnas tidigare erfarenheter eller förväntningar. Kritik mot enkäter vänder 
sig mot att det är människors bedömningar eller upplevelser av något som är 
möjligt att fånga, inte faktiska förhållanden.  
 
Urval, experimentgrupp 
Experimentgruppen kan beskrivas som en heterogen grupp, vilket i detta 
sammanhang betyder att lärarna har olika åldrar, olika kön, kommer från såväl 
stad som landsbygd, har olika utbildning och de undervisar i samtliga i 
grundskolan förekommande ämnen. Tack vare att gruppen är ganska stor(ca 80) 
trodde jag att den heterogena sammansättningen skull ge förutsättningar för att 
få fram variationer och särdrag i inställningen till användandet av 
kompenserande hjälpmedel.  
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Instrument, utarbetande av enkät  
För att kunna jämföra data ville jag ha en enkät som var möjlig att koda, 
eftersom detta skulle underlätta den efterföljande analysen. Jag tittade på och 
inspirerades av olika typer av enkätdesigner. Frågorna sammanställdes utifrån 
syfte. Jag valde att utforma en pappersenkät i A4-format bestående av slutna 
frågor med till största delen likartade svarsalternativ för att underlätta 
kodningen. Sist i frågeformuläret gavs möjlighet att skriva egna kommentarer. 
Det är viktigt att frågorna är klara, tydliga och lätta att besvara.(Bryman 2002) 
Layouten är viktig, eftersom ett professionellt intryck kan öka intresset och 
tillförlitligheten. Jag var noga med att ha en konsekvent uppläggning av frågorna 
för att underlätta överskådligheten. En praktisk detalj var att hålla samman 
frågor och svar på samma sida. Svarsalternativen ordnades i huvudsak vertikalt, 
eftersom fråga och svarsalternativ då tydligt åtskiljs och risken att kryss sätts på 
fel ställe minskas. Jämfört med intervjuer kan enkäter betraktas som tids- och 
kostnadsbesparande. För att om möjligt undvika oklarheter i utformning av 
enkäten gjordes en pilotstudie. Jag lät tre personer med erfarenhet av 
undervisning och kompenserande hjälpmedel besvara en provenkät och lämna 
synpunkter på den. Inga större justeringar gjordes efteråt. 
 
RESULTAT 
 
Enkätfrågor 
 
Följande är en redovisning av hur en del av frågorna i enkäten besvarats. 
Redovisningen väljer jag att göra så att närliggande frågeställningar redovisas 
tillsammans. Detta för att minska antalet grafiska framställningar men ändå 
åskådliggöra de mest signifikanta svaren. I ett flertal enkäter har dock ett antal 
frågor lämnats obesvarade (=omarkerade) och följaktligen är summan i 
svarsfördelningen inte alltid lika med antalet avgivna svar totalt. En utebliven 
markering är inte registrerad som ett nej. 
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Sidan 1 i frågeformuläret (Bilaga 1) 
Använder elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under dina lektioner 
nedanstående datorprogram eller funktioner? 
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Figur 6. Antal lärare som under lektioner har elever som använder eller inte 
använder angivna datorprogram eller funktioner. 
 
NEJ, inte alls är det överlägset vanligaste svaret på frågan ovan. Program som 
används är främst Stava Rätt 3, Svenska Ordboken, Tangenta och Vital. Av 
funktionerna i Word är stavningskontrollen den mest använda.  
 
Följande bild (Figur 7) visar i vilken omfattning de använda programmen och 
funktionerna används av eleverna under lektioner. 
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Figur 7. Omfattningen av användningen av använda program och funktioner.
  
Flertalet program och funktioner används endast i liten utsträckning. 
Stavningskontrollen i Word är den kompenserande funktion som används i 
mycket stor utsträckning av flest elever. 
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Sidan 2 i frågeformuläret (Bilaga1) 
Upplever du att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som använder dator 
och kompensatoriska hjälpmedel har någon nytta av nedanstående datorprogram 
eller funktioner? 
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Figur 8. Lärarnas upplevda nytta för eleven av omnämnda datorprogram eller 
funktioner. 
 
NEJ, inte alls är det vanligaste enskilda svaret på frågan ovan i hälften av de 
omfrågade programmen och funktionerna. Sammantaget upplever dock något 
fler lärare att eleverna har nytta av programmen/funktionerna. Stava Rätt 3, 
Tangenta, ViTal och förenklat verktygsfält samt stavningskontrollen i Word är 
prioriterade. 
 
Följande bild (Figur 9) visar hur lärarna upplever omfattning av nyttan av de 
olika programmen och funktionerna som upplevs som nyttiga för eleven. 
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Figur 9. Lärarnas upplevda omfattning av nyttan av program och funktioner som 
de upplever som nyttiga för eleven. 
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Det vanligaste omdömet är JA, i ganska stor utsträckning. Stavningskontrollen i 
Word är prioriterad och JA, i mycket stor utsträckning är omdömet om den i 
nära hälften av kommentarerna. 
 
På en öppen fråga, där två av de tidigare omnämnda datorprogrammen eller 
funktionerna som har störst betydelse för eleverna skall anges, har lärarna 
angivit följande. 
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Figur 10. Datorprogram eller funktioner som lärarna anser ha störst betydelse för 
eleverna. 
 
Frågor från sidan 3 i frågeformuläret (Bilaga1) om utbildning och användning 

1. Är den utbildning du fått tillräcklig för att du skall kunna använda 
dator och kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning? 

2. Har du efter avslutad utbildning haft möjlighet att använda dator 
och kompensatoriska hjälpmedel för att själv lära dig mera? 

3. Har du behov av en fortsatt utbildning i att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel? 

4. Anser du att du kan hantera elevernas datorer och kompensatoriska 
hjälpmedel? 

 
 

 
 
Figur 11. Svar på frågor om utbildning och användning 



 33

Kursdeltagarna är nöjda med den utbildning de fått (1) dock upplever nästan 
hälften att de inte haft möjlighet att på egen hand lära sig mera (2). En majoritet 
vill också ha fortsatt utbildning (3). Detta även om de flesta anser sig kunna 
hantera elevernas datorer och kompensatoriska hjälpmedel (4). 
 
Frågor från sidan 3 och 4 i frågeformuläret om undervisning och planering. 

1. Har du möjlighet att i din undervisning avsätta tid så att eleverna får 
lära sig att använda kompensatoriska hjälpmedel? 

2. Har användningen av dator och kompensatoriska hjälpmedel haft 
någon inverkan på ditt sätt att planera och arbeta? 

3. Har du, för din egen del som lärare, upplevt någon nytta av att använda 
kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning? 

 

 
 
Figur 12. Om disposition av tid till undervisning och planering. 
 
Två lärare av tre upplever att de inom sin undervisningstid har möjlighet att 
avsätta tid så att eleverna får lära sig att använda sina kompensatoriska 
hjälpmedel. För hälften av lärarna har användningen av dator och 
kompensatoriska hjälpmedel inte haft någon inverkan på deras sätt att planera 
och arbeta. Fyra av fem lärare anser att de, för sin egen del som lärare, haft nytta 
av att använda kompensatoriska hjälpmedel i sin undervisning. 
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Sidan 4 i frågeformuläret (Bilaga1) 
Upplever du att användningen av dator och kompensatoriska hjälpmedel 
…ger eleven bättre förutsättningar att klara sitt skolarbete? 
…har betydelse för att stärka elevens självförtroende? 
…har betydelse för att göra eleven mera delaktig? 
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Figur 13. Om förutsättningar, självförtroende och delaktighet. 
 
Alla som svarat anser att användningen av kompenserande hjälpmedel ger 
eleven bättre förutsättningar att klara sitt skolarbete. Nästan alla anser också att 
användningen av kompenserande hjälpmedel i stor utsträckning har betydelse 
för elevens självförtroende.  De flesta lärare uppfattar även att eleven får större 
möjlighet till delaktighet genom att använda av kompenserande hjälpmedel. 
 
Nästan alla lärare anser att den utbildning de fått i att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel har gett dem bättre förutsättningar att möta 
elevernas behov. Samtliga som svarat anser att fler elever skulle ha nytta av 
dator och kompensatoriska hjälpmedel. Alla, utom en, kan tänka sig att 
rekommendera andra lärare att använda dator och kompensatoriska hjälpmedel. 
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Flertalet av dem som svarat är kvinnor. Drygt hälften är över 50 år. Majoriteten 
av dem som deltagit i undersökningen arbetar inom skolår F-6. 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

man kvinna under 35 år 35-50-år över 50 år F-åk3 åk4-6 åk7-9

 
 
Figur 16. Köns- ålders-, och stadiefördelning av lärare som deltagit i 
undersökningen 
 
Den mest representerade lärargruppen bland dem som svarat är klasslärare. 
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Figur 18. Lärarnas formella utbildning 
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Sammanfattning 
 
Här sammanfattas resultaten av studien utifrån syftet är utvärdera effekterna, i 
en undervisningssituation för lärare och elever ute i daglig skolverksamhet, av 
den utbildning som lärarna fått genom att delta i projekt Kompenserande 
datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några av kommunens 
grundskolor. I arbetet ingår också en beskrivning av de kompensatoriska 
programvaror och funktioner som lärarna fått utbildning i. 
 
Studien är baserad på en enkätundersökning riktad till 83 lärare, verksamma 
inom grundskolan (F-9) som i olika omgångar under tre terminer deltagit i 
gemensamma studiedagar och fått en utbildning om 4 x 2 timmar.  
  
Tre lärare av fyra anser sig ha behov av en fortsatt utbildning även om de säger 
sig kunna hantera elevernas datorer och kompensatoriska hjälpmedel. Var tredje 
lärare har inte haft tid att i sin undervisning avsätta tid så att eleverna får lära sig 
att använda kompensatoriska hjälpmedel men de allra flesta anser ändå att 
eleverna kan hantera sina datorer och kompenserande hjälpmedel. Nästan alla 
lärare anser att den utbildning de fått i att använda dator och kompensatoriska 
hjälpmedel har gett dem bättre förutsättningar att möta elevernas behov. För 
hälften av lärarna har användningen av dator och kompensatoriska hjälpmedel 
inte haft någon inverkan på deras sätt att planera och arbeta. Alla som svarat 
anser att användningen av kompenserande hjälpmedel ger eleven bättre 
förutsättningar att klara sitt skolarbete. Nästan alla anser att användningen av 
kompenserande hjälpmedel har stor betydelse för att stärka elevens 
självförtroende och för att göra eleven mera delaktig, t.o.m. i stor eller mycket 
stor utsträckning. Alla som svarat anser att fler elever skulle ha nytta av dator 
och kompensatoriska hjälpmedel.  
 
 Lärare som har elever som använder kompenserande hjälpmedel under 
lektionerna verkar genomgående uppleva att det är positivt för eleverna. Tilltron 
till dator och kompensatoriska hjälpmedel förefaller hos lärarna vara större än 
vad arbetssätt och organisation i skolan tillåter deras elever att använda dem i 
det vardagliga skolarbetet.  
 
I en öppen fråga återkommer ofta tidsaspekten, dvs. brist på tid. Hur man 
organiserar och fördelar ansvar och uppgifter förefaller vara en fråga av stor 
betydelse för hur användningen av dator och kompensatoriska hjälpmedel skall 
bli en väg till framgång för eleverna. 
 
Flertalet av dem som svarat är kvinnor. Drygt hälften är över 50 år. Majoriteten 
av dem som deltagit i undersökningen arbetar inom skolår F-6. 
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DISKUSSION  
 
I detta kapitel kommer studiens undersökningsmetoder och resultat att 
diskuteras genom koppling till läst litteratur, föreläsningar och egna 
erfarenheter. Syftet med studien var att utvärdera effekterna i en 
undervisningssituation, för lärare och elever ute i daglig skolverksamhet, av den 
utbildning som lärarna fått genom att delta i projektet Kompenserande 
datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några av kommunens 
grundskolor. Min utgångspunkt var att lärare som får utbildning i hur man 
använder kompenserande datorhjälpmedel använder dessa i undervisningen av 
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Hypotes 1) samt att lärare som 
använder kompenserande datorhjälpmedel i undervisningen upplever att elever 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får bättre studieresultat (Hypotes 2).  
 
Metoddiskussion 
Såsom framkommit tidigare genomfördes studien bland lärare som genomgått 
en utbildning (4x2 h) i hur man använder ett antal datorprogram och funktioner 
med kompensatoriskt syfte. Utbildningen ordnades fortlöpande, för de i 
undersökningen tillfrågade lärarna, av den egna kommunens Resursteam, med 
start vårterminen 2004 fram till och med vårterminen 2005. Kommunens 
samtliga skolor erbjöds att inkomma med en ansökan till projektet. Nio av 
femton skolor var intresserade. Av dessa utsågs fem skolor, en 7-9 skola och 
fyra F-6 skolor. De utvalda skolornas önskemål och motiveringar såg något 
olika ut. Förutsättningarna föreföll mycket goda för att genomföra utbildningen 
enligt uppgjord plan. I projektbeskrivningen fanns en önskan att utvärderingen 
skulle göras av någon på universitet eller högskola och att den personen skulle 
vara med från början i projektet så att de rätta frågeställningarna gjordes och att 
resultatet blev lätt att sammanställa. Så blev dock inte fallet.  
Undersökningen bestämdes göras i form av en enkät som i skickades till 
kursdeltagarna i efterhand. En del lärare hade fått sin utbildning mer än ett år 
tidigare. Ett visst bortfall var kanske därför att räkna med, något som Bryman 
(2002) också påpekar vid användning av postenkäter. Tidpunkten för 
undersökningen kom att infalla i slutet av höstterminen. För att om möjligt inte 
belasta lärarna kändes det viktigt att utforma frågeformuläret så att frågorna var 
enkla och entydiga och inte tidskrävande att besvara. Det skulle upplevas som 
viktigt att svara och helst skulle man göra det omgående när man fick 
frågeformuläret. Samtidigt fick utformningen inte bli för enkel eftersom det då 
skulle kunna uppfattas som om undersökningen inte var tillräckligt seriös och 
också därför kunde orsaka ett onödigt bortfall (Bryman, 2002). Svaren skulle 
skickas till angiven adress i medföljande, frankerat svarskuvert. Mot bakgrunden 
av att allt detta skedde i en medelstor kommun där organisation och deltagare 
var kända bestämdes också att enkäten skulle distribueras av Resursteamet via 
kommunens internpost. Min förhoppning var därför mycket stor beträffande 
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antalet inkommande svar på 83 utskickade enkäter.  Efter kraftigt utökad 
svarstid, flera påminnelser till både kursdeltagarna och deras rektorer blev 
resultatet 22 besvarade enkäter, 5 kända bortfall och 56 obesvarade enkäter. 
 
Man kan spekulera över svarsfrekvensen. Hade den varit en annan vid ett annat 
sätt att distribuera enkäten på. Hade det kanske lett till annat resultat? Även om 
det praktiskt hade inneburit ett stort merarbete hade det troligen varit allra mest 
effektivt att uppsöka respektive skola för en personlig kontakt med deltagarna.  
Detta hade också inneburit ett tillfälle till personligt ställda intervjufrågor. Vilket 
inneburit ytterligare merarbete vid sammanställningen. Nu utformades i stället 
enkätens sista sida för deltagarnas egna kommentarer.  Även en enkät som 
kunde ha besvarats och skickats elektroniskt borde ha varit ett möjligt alternativ.   
 
Det är viktigt att en undersökning mäter det som är avsett att mätas. När de 
enskilda enkätfrågornas svar ses i ljuset av varandra och ställs i relation till vad 
som framkommer i den öppna, sista frågan, bildar de enskilda delarna en helhet. 
Detta kan beskrivas som induktion, då man går från det enskilda till det 
generella, och därigenom kan en djupare förståelse möjliggöras och 
undersökningens validitet stärks (Bryman, 2002). 
 
 
Resultatdiskussion 
Kan man vara säker på att alla uppfattat utbildningen på samma sätt? Även om 
skolorna deltog på eget initiativ behöver det inte innebära att varje kursdeltagare 
gjorde det av egen fri vilja. Behovet måste komma inifrån säger både 
Lagercrantz (1986) och Jenner (2004) i helt olika diskussioner. Kan däri finnas 
en förklaring till att antalet besvarade enkäter är så lågt. Kände sig alla deltagare 
berörda av innehållet? Har man uppfattat budskapet om nyttan av 
kompenserande hjälpmedel. Är det rimligt att tro att alla som fått utbildning har 
möjlighet att inom ramen för sin undervisning utnyttja kompenserande 
hjälpmedel? Krävs det att man jobbar målmedvetet ett tag innan man ser 
effekterna. Vilka svarade? De som nyligen fått sin utbildning? De som fått den 
vid starten av projektet? En intressant tidsaspekt som ej kom att tas hänsyn till i 
frågeformuläret. Lärares kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
kombinerat med kunskap om vilka möjligheter datorn ger till kompensation är 
enligt Föhrer & Magnusson (2003) avgörande för hur de kompenserande 
hjälpmedlen kommer att användas av eleverna. Alla kursdeltagare verkar inte ha 
fått säkerhet i användandet även om många tycker utbildningen gett dem 
förutsättningar att klara handhavandet. Innehållet i kurserna verkar ha visat vilka 
möjligheter hjälpmedlen erbjuder men den verkliga undervisningssituationen 
tillåter inte att användningen sker i en omfattning som skulle vara önskvärd. I 
studien har jag (precis som Föhrer & Magnusson, 2003) fått förståelse för att 
datorstödd undervisning är speciellt tidskrävande i inledningsskedet och att 
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mycket träning krävs, kanske regelbunden, schemalagd för att teknologin ska bli 
ett meningsfullt och naturligt inslag i det dagliga arbetet. Enligt min tolkning av 
resultat från enkäter och öppen fråga vill lärarna egentligen hantera hjälpmedlen, 
men har svårt att rent praktiskt finna tid för detta. Lärarnas upplevda tidsbrist 
skulle alltså kunna förstås som en orsaksförklaring till att många inte kommit 
längre i användandet av hjälpmedlen och kanske därför inte heller svarat på 
frågorna i undersökningen. Den omnämnda tidsbristen och tidpunkten för 
studiens genomförande, december, kan också ha samband med den låga 
svarsfrekvensen. 
 
Studiens syfte var att få en bild av hur lärarna använde kompenserande 
hjälpmedel efter genomgången utbildning. Lärarna uttrycker i både enkätsvar 
och öppen fråga att de ser möjligheter med de kompensatoriska hjälpmedlen. I 
kommentarerna framkommer dock att det kan vara så besvärligt att dra nytta av 
hjälpmedlen under lektionstid att eleverna väljer att inte använda dem. Det 
ideala i sammanhanget är kanske bärbara datorer med personliga inställningar, 
eftersom att dela dator kan jämföras med att dela rullstol eller glasögon med 
någon annan (Föhrer & Magnusson, 2003). Det flesta kompenserande 
hjälpmedel har också hittills använts som just personligt anpassade lösningar för 
elever med kanske annat, gravt funktionshinder. När nu samma lösningar skall 
göras tillgängliga för andra, mycket större elevgrupper, som behöver dem lika 
väl, får det helt andra konsekvenser. För att arbetet med kompensatoriska 
hjälpmedel ska bli ett naturligt inslag i vardagen krävs en ökad generell 
datortillgänglighet för att den behövande eleven inte ska känna sig utpekad. I 
många kommuner satsar man på s.k. tunna klienter, dvs. datorer där all 
programvara administreras/installeras centralt. Vem hjälper det? Vem stjälper 
det? Beträffande programvara för träning av färdigheter vållar detta oftast inga 
större bekymmer. Hanteringen av personliga program och anpassningar är dock 
inte lika självklar vid ett sådant förfaringssätt. Syntetiskt tal har tidigare inte 
använts i sådan omfattning men vi vet att funktionen skulle vara viktig för 
många fler elever än det i praktiken är möjligt för i dag. Behöver det vara så? 
Möjlighet till fungerande programinstallationer i nätverk är nödvändig idag och 
också användning i olika datormiljöer/plattformar. Det gäller att få alla aktörer 
att förstå innebörden av detta. Att alla elever ibland använder dator på något sätt 
i den vanliga lektionssituationen hjälper även de elever som är mest betjänta av 
kompenserande hjälpmedel till en naturligare användning. Där är vi ännu inte. 
Den uttalade förväntningen (hypotes 1) att lärare som får utbildning i 
användandet av kompenserande datorhjälpmedel använder dessa i 
undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi speglar därför 
inte heller vekligheten till fullo.  
I enkäterna visar dock lärarna att de ser möjligheter med hjälpmedlen i 
undervisningen. I sammanhanget ligger det nära till hands att jämföra med vad 
som kallas motivationsklyftan (Ahrenfelt, 2001).  De som leder ett 
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förändringsarbete har ett försprång i processen, eftersom de redan lagt det egna 
förändringsmotståndet bakom sig. Det är då lätt att överföra den egna 
förförståelsen och tro att medarbetarna kommit lika långt och har lika hög 
motivation till förändring. Detta skulle också kunna ses som en förklaring till att 
stavningskontrollen i Word, som kanske de flesta haft tillgång till tidigare och 
vant sig vid att använda, är den funktion som används mest också i arbetet med 
eleverna. Ahrenfelt beskriver också människors olika reaktioner då 
kunskapsutvecklingen tar nya riktningar. Alla har olika inställning till 
förändring, för vissa innebär det hot medan det av andra upplevs som trygghet.  
 
Förutsättningarna för ett förändringsarbete bland lärarna i skolan är att de får 
förståelse för elevernas behov och att önskemål om förändring kommer från 
lärarna själva. Förutom delaktighet och inflytande krävs långsiktighet och 
uthållighet. Lärarnas positiva inställning till kompensatoriska hjälpmedel utgör 
en bra grund för fortsatt arbete. Skolutvecklingsarbete bör dock ske på olika 
nivåer och nästa steg kunde vara att på organisationsnivå medvetandegöra 
ansvariga för kompetensutveckling inom detta område.  
 
För att utveckla användandet av kompensatoriska hjälpmedel på lång sikt är det 
kanske en genomtänkt handlingsplan med tydlig målsättning för 
utbildningssatsningen som behöver utarbetas. Nödvändiga resurser måste ställas 
till förfogande så kompetenshöjning kontinuerligt är möjlig. För att skapa 
motivation krävs förankring och acceptans hos deltagarna. Denna utbildning kan 
innefatta motivationsarbete, fördjupning i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 
handhavande av de kompensatoriska hjälpmedlen. Det är också angeläget att de 
olika momenten knyts samman eftersom mänskligt stöd, motivation och teknik 
måste kombineras för att läs- och skrivsvårigheter ska kunna överbryggas 
genom att lärarna har kunskap att avgöra vilka elever som är betjänta av denna 
form av extern kompensation (Föhrer & Magnusson, 2000). I detta perspektiv 
kommer elevens behov i centrum och satsningen får effekter på individnivå. Att 
våga pröva nya arbetssätt, vilja utmana gränser och stimulera till utveckling är 
viktiga framgångsfaktorer på alla nivåer.    
 
Min bedömning är att studien, trots lågt deltagande i enkätundersökningen, har 
relevans för det specialpedagogiska fältet, då erfarenheterna från den ändå kan 
komma till nytta i ett arbete som bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet för 
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studien bekräftar dessutom att de 
lärare som använder kompenserande datorhjälpmedel i undervisningen upplever 
att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får bättre studieresultat (hypotes 
2). Det är av största vikt inte minst ur samhällsekonomisk synvinkel att så 
många medborgare som möjligt kan delta på lika villkor. Studien ligger 
dessutom rätt i tiden eftersom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett alltid 
återkommande ämne i massmedia, där personers tillkortakommanden påtalas 
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och mirakellösningar, t.ex. massage eller fiskolja, lika ofta presenteras som ett 
botemedel. Utan kunskap om tidigare beskrivna definitioner i vilka ett 
kännetecken är att svårigheterna är bestående. De tidigare nämnda 
specialpedagogiska åtgärderna innebär också ett omfattande och målmedvetet 
arbete av både lärare och elev för att nå framgång. Kompensation redan i tidig 
ålder förespråkas alltmer bland annat av flera föreläsare vid Den Fjärde 
Nordiska Kongressen om Dyslexipedagogik i Stockholm 2005. Då lärares 
kunskap om de kompensatoriska hjälpmedlen (enligt Svensson m.fl. 2001) har 
stor betydelse för i vilken utsträckning eleverna använder dem, tror jag att det är 
av vikt att uppmärksamma hur lärarnas inställning förändras under pågående 
arbete. Tidigare nämnda vetenskapliga studier angående läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi och kompensatoriska hjälpmedel bekräftar också detta. 
Därför tror jag att resultatet i min studie, trots den låga svarsfrekvensen, kan 
vara tillförlitligt när det gäller lärarnas inställning.  
 
I framtida forskningsstudier inom området torde det vara angeläget att i större 
utsträckning uppmärksamma olika aktörers och professioners kunskap. Den 
tysta kunskapen, som många praktiker besitter, måste kombineras med 
teoretiska kunskaper på olika nivåer och inom olika områden. Sådan forskning 
kan bidra till att lärandemiljöerna utvecklas genom att kompensatoriska 
hjälpmedel blir ett naturligt inslag i vardagen. När personer med funktionshinder 
tillförsäkras delaktighet medför det ökad måluppfyllelse av styrdokumenten och 
får konsekvenser för både den enskilde och samhället.  
 
Sammanfattande tankar 
Vilka ord vi använder och hur vi uttrycker oss är viktigt. Ordet hjälpmedel leder 
osökt hos många tanken till något som ligger utanför skolans område. Snarare 
förknippas det med sjukvård; habilitering och rehabilitering. Hur vi än tänker, 
handlar det dock om samma verktyg. Är kompenserande verktyg att föredra? 
Kompensation innebär också fokus på en brist av något slag. Kanske ska vi 
fokusera på möjlighet istället för svaghet; på olika alternativ. Alternativa 
verktyg är kanske en neutral formulering. Alternativa verktyg i lärandet. Eller 
varför inte bara verktyg i lärandet. Verktyg som finns och är bra för den som 
behöver dem. Då kanske vi också närmar oss devisen en skola för alla. Sedan 
länge omtalad. Kanske vid det här laget intetsägande. Ur ett it-perspektiv 
plötsligt något att tro på igen. En möjlighet! På riktigt!  
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BILAGA 1 
 

 
 
Till berörda lärare  
 
Information om forskningsstudier samt en vädjan om Er medverkan 
 
 Undertecknad är en av tre rådgivare från Specialpedagogiska institutet, Östra regionen, som 
läser fördjupningskursen Läs- och skrivsvårigheter samt svårigheter i engelska och 
matematik. Kursen är en uppdragsutbildning som anordnas i form av en distanskurs av Växjö 
universitet, Institutionen för pedagogik. 
 Genom kontakter med kommunens Resurscentrum, fick vi kännedom om projektet 
”Kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några av kommunens 
grundskolor” 
 Med anledning av den C-uppsats som jag ska skriva kommer alla som deltagit i 
Resurscentrums lärarkurser att bli ombedda att svara på bifogad enkät. Uppsatsen kommer att 
handla om lärarnas uppfattning om nyttan av att använda kompenserande datorhjälpmedel. 
Vilka kompensatoriska åtgärder upplever lärarna som mest användbara för eleverna? Hur 
upplever lärarna att elevernas möjlighet till delaktighet har påverkats? Har användningen av 
kompensatoriska hjälpmedel påverkat undervisningssituationen? Vad fick lärarna ut för egen 
del av utbildningen i användandet av kompensatoriska hjälpmedel? Undersökningen grundas 
också på de litteraturstudier som gjorts under kursen inom området kompenserande läs- och 
skrivhjälpmedel. 
 Ytterligare en uppsats kommer att skrivas. Den andra uppsatsen fokuserar på eleverna och 
intervjuerna är, när detta skrivs, redan gjorda och bearbetning pågår.  
 Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och alla som svarar på 
enkäten kommer att vara anonyma. Deltagandet är förstås frivilligt. Min förhoppning är dock 
att så många som möjligt deltar i undersökningen, inte minst för att bidra till att sprida viktig 
kunskap. C-uppsatsen är en offentlig handling. Det har inte gjorts särskilt många 
undersökningar av effekten av de IT-satsningar som skett i den svenska skolan. Er kommun 
och Resurscentrum står för en satsning som är värd att ytterligare dokumentera och sprida 
kunskap om. Detta arbete borde därför vara av stort intresse även för Er.  

 
Med vänlig hälsning och hopp om STORT deltagande!  
 
Stefan Bonn 
 
Vid frågor: telefon: 0730-71 16 14, e-post: stefan.bonn@sit.se 
 
Handledare: Idor Svensson, lektor, ped. inst. VXU 
 
 
 
SVARA HELST FÖRE den 9 DECEMBER! GÄRNA PÅ EN GÅNG! TACK! 
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BILAGA 2  FRÅGEFORMULÄR   SIDAN 1 
 
 
Använder elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under dina lektioner 
nedanstående datorprogram eller funktioner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JA
, i m

ycket stor utsträckning 

JA
, i ganska stor utsträckning 

JA
, m

en bara i liten utsträckning 

N
E

J, inte alls 

SaysMe     

Stava Rätt 3     

Svenska ordboken     

Tangenta     

Textview     

ViTal     

Word - Förenklat verktygsfält     

Word - Stavningskontroll     

Word - Autokorrigering     

Word - Synonymer     
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BILAGA 2  FRÅGEFORMULÄR   SIDAN 2 
 
 
Upplever du att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som använder dator 
och kompensatoriska hjälpmedel har någon nytta av nedanstående datorprogram 
eller funktioner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JA
, i m

ycket stor utsträckning 

JA
, i ganska stor utsträckning 

JA
, m

en bara i liten utsträckning 

N
E

J, inte alls 

SaysMe     

Stava Rätt 3     

Svenska ordboken     

Tangenta     

Textview     

ViTal     

Word - Förenklat verktygsfält     

Word - Stavningskontroll     

Word - Autokorrigering     

Word - Synonymer     
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BILAGA 2  FRÅGEFORMULÄR   SIDAN 3 
 
 

 

 

JA
, i m

ycket stor utsträckning 

JA
, i ganska stor utsträckning 

JA
, m

en bara i liten utsträckning 

N
E

J, inte alls 

Möter du elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som använder 
dator och kompensatoriska hjälpmedel? 

    

Är den utbildning du fått tillräcklig för att du skall kunna använda 
dator och kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning? 

    

Har du efter avslutad utbildning haft möjlighet att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel för att själv lära dig mera? 

    

Har du behov av en fortsatt utbildning i att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel? 

    

Anser du att du kan hantera elevernas datorer och kompensatoriska 
hjälpmedel? 

    

Har du möjlighet att i din undervisning avsätta tid så att eleverna får 
lära sig att använda kompensatoriska hjälpmedel? 

    

Anser du att eleverna kan använda sina datorer och kompensatoriska 
hjälpmedel? 

    

Har elevernas datorer och kompensatoriska hjälpmedel fungerat?     

Anser du att fler elever skulle ha nytta av dator och kompensatoriska 
hjälpmedel? 

    

Anser du att den utbildning du fått i att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel har gett dig bättre förutsättningar att 
möta dina elevers behov? 

    
 
 

Har användningen av dator och kompensatoriska hjälpmedel haft 
någon inverkan på ditt sätt att planera och arbeta? 
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BILAGA 2  FRÅGEFORMULÄR   SIDAN 4 
 

 
Vilka två av tidigare nämnda program eller funktioner anser du har haft störst betydelse för 
eleverna? 

1.____________________________________________________ 
 

2.____________________________________________________ 
 
Jag som svarat på frågorna är: man  kvinna  
 
under 35år  35 – 50 år   över 50år  
 
förskollärare  klasslärare      ämneslärare      facklärare      
speciallärare      specialpedagog           annat  
 
Jag arbetar inom skolår F-3      4-6      7-9  

 

JA
, i m

ycket stor utsträckning 

JA
, i ganska stor utsträckning 

JA
, m

en bara i liten utsträckning 

N
E

J, inte alls 

Har du, för din egen del som lärare, upplevt någon nytta av att 
använda kompensatoriska hjälpmedel i din undervisning? 

    

Har du, för din egen del som lärare, upplevt någon nytta av att 
använda dator i din undervisning? 

    

Kan du tänka dig att rekommendera andra lärare att använda dator och 
kompensatoriska hjälpmedel? 

    

Upplever du att användningen av dator och kompensatoriska 
hjälpmedel … 

…ger eleven bättre förutsättningar att klara sitt skolarbete?     

…har betydelse för att stärka elevens självförtroende?     

…har betydelse för att göra eleven mera delaktig?     
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BILAGA 2  FRÅGEFORMULÄR   SIDAN 5 
 
 
Egna kommentarer (för den som har och vill): 
 
 
 
 
 
 
 
 


