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Syfte 
Syftet med uppsatsen var att jämföra elevers uppfattningar av att använda 
kompenserande läshjälpmedel med de teorier som finns kring läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi.  
 
Metod 
Metoden som använts är kvalitativ med intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. 
Intervjuer genomfördes med sex elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som 
studerar i grundskolans år 7-9 eller gymnasieskolan i en utvald kommun. De utskrivna 
intervjuerna tolkades utifrån en fenomenografisk ansats.  
 
Resultat 
Undersökningens resultat visar att eleverna har god kännedom om läskompensation och 
goda erfarenheter av att använda den utrustning de fått. Hela elevgruppen anser sig ha 
ökat sin hastighet att ta till sig text, förbättrat sitt ordförråd och sin förståelse och 
därmed förändrat sin totala lärsituation i positiv riktning. De flesta använder 
hjälpmedlen hemma eller i skolans grupprum, mer sällan i klassrummet. Elevernas 
datorintresse har varit stort från början, likaså föräldrarnas stöd och engagemang. 
Elevernas uppfattning av lärarengagemanget är däremot olika.  
 
Diskussion 
Upplevelser av att vara annorlunda, att vara ledsen, att inte bli förstådd och respekterad 
har flera uttryckt. Trots medvetenhet om sina behov av hjälpmedel och stoltheten över 
att behärska utrustningen vill eleverna inte använda sina hjälpmedel fullt ut.  
Undersökningen visar att ytterligare forskning behövs kring självbild och läsning liksom kring 
hur kompenserande läshjälpmedel kan bli ett naturligt och självklart redskap i lärsituationen.   
Nyckelord  
Kompenserande läshjälpmedel, datorstödd undervisning, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, 
motivation, självbild  
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Förord 
 
För att möta specifika specialpedagogiska behov är det nödvändigt att det inom 
Specialpedagogiska institutet finns en hög kompetens. När institutet startade sin 
verksamhet fanns det få rådgivare med fördjupad kunskap inom området läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Institutet anordnade då i samverkan med Växjö 
universitet en intern kompetensfortbildning med start våren 2004. Från varje 
region fick tre till fyra rådgivare möjlighet att delta i denna kompetensutveckling. 
Som avslutning på dessa studier planerades uppsatser på B-C eller D-nivå. 
 
Vi har haft förmånen att få delta i denna utbildning och tackar varmt institutets 
och regionens ledning, som gett oss möjlighet till denna fortbildning.  
 
Vi vill också hjärtligt tacka våra kursledare Christer Jacobson, Idor Svensson och 
Anita Sandell från Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet för en intressant 
och innehållsrik utbildning. Kursens övriga deltagare vill vi också tacka för en 
rolig och givande tid tillsammans med många pedagogiska möten och spännande 
diskussioner. 
 
Vi har i vårt arbete med denna uppsats haft tillfälle att möta ett resursteam, 
elever, föräldrar och lärare, som deltagit i vår studie. Till er alla riktar vi ett stort 
tack för att ni generöst delat med er av era kunskaper, uppfattningar och 
upplevelser. 
 
Vi vill också tacka våra arbetskamrater och våra familjer för allt stöd vi fått. 
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett särskilt tack till vår handledare Carina 
Henriksson, Växjö universitet, som lett oss genom arbetet med uppsatsen och gett 
oss ett engagerat och kunnigt stöd under skrivandets gång. 
 
 
Uppsala och Gävle i mars 2006 
 
Agneta Gustafsson  
Inger Jaensson   
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Inledning 
 
I arbetet som rådgivare inom Specialpedagogiska institutet ingår att ge stöd till 
pedagoger, arbetslag, skolledning med flera som finns runt barn, unga och vuxna 
med funktionsnedsättningar.  Det innebär att vi i vår vardag bland andra möter 
barn och elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, som på olika sätt har 
behov av en anpassad lärmiljö. Utifrån våra praktiska erfarenheter av och 
teoretiska kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har vårt intresse 
väckts för att undersöka hur elever som fått tillgång till kompenserande 
läshjälpmedel ser på sin förändrade lärsituation.   
 
Många undersökningar som är gjorda kring läshjälpmedel i undervisningen 
belyser övning och färdighetsträning. En orsak till det kan vara att traditionell 
specialpedagogik oftast innebär att eleven får träna mera på det han/hon har 
svårigheter med.  
Undersökningar som ur ett elevperspektiv belyser kompenserande läshjälpmedel i 
lärsituationen är förhållandevis få. En avsikt med föreliggande undersökning är 
därför att ytterligare bidra med kunskap med utgångspunkt i detta perspektiv. 
 
Denna studie avser att ge kunskap om vad några elever uppfattar som för- och 
nackdelar med att använda kompenserande läshjälpmedel i sin lärsituation. En 
annan avsikt är att belysa i vilka sammanhang eleverna använder hjälpmedlen 
och hur engagerade de själva och omgivningen är i hjälpmedlen.  
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Problemformulering och syfte 
 
Problemformulering 
 
Det finns idag flera olika läshjälpmedel som elever kan använda för att 
kompensera svårigheter med läsning. I den aktuella kommunen har ett antal 
elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi utrustats med kompenserande 
läshjälpmedel i syfte att underlätta deras lärande.  
 
I vår undersökning är vi intresserade av att följa upp hur elever som fått tillgång 
till dessa hjälpmedel ser på sin förändrade lärsituation och i vilka sammanhang 
hjälpmedlen används. Vi vill även undersöka elevernas uppfattning av vilka för- 
och nackdelar som kompenserande läshjälpmedel kan innebära och hur 
engagerade de själva och deras omgivning (skola, föräldrar) är i hjälpmedlen.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att jämföra elevers uppfattningar av att använda 
kompenserande läshjälpmedel med de teorier som finns kring läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. 
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Tidigare forskning 
 
Forskning med fokus på elevers uppfattningar av användningen av 
kompensatoriska läshjälpmedel är svåra att finna gällande elever i ungefär samma 
ålder och i likvärdig studiesituation. De undersökningar som vi kommit i kontakt 
med har fokuserat antingen hanteringen av de tekniska hjälpmedlen eller lärares 
och specialpedagogers uppfattningar av hur undervisningen påverkats genom att 
elever med funktionshinder använt kompenserande hjälpmedel. Några studier 
med elevers uppfattningar i andra åldrar och i annorlunda lärmiljö finns dock. 
 
Svensson (1998) redovisar högskoleelevers syn på kompensatoriska IT- och 
datorhjälpmedel samt hänvisar till Skolverkets rapport 96:252, 1996. I denna 
rapport redovisas intervjuer av två gymnasieelever. Dessa elever tycker att det 
”skulle vara bra om det fanns ljud till programmen”. De kompensatoriska 
läshjälpmedel de hade tillgång till var ljudkassetter med inlästa läromedel. De 
tyckte det skulle kunna vara roligare om texten fanns i datorn och därmed lättare 
att hitta. Ljudkassetter är tidskrävande och överblick är svårt att få. Av de 
högskoleelever som undersökningen refererar till var två dyslektiker. Dessa hade 
en god datorutrustning med talsyntes och kunde därför få sitt studiematerial 
uppläst. Tillgången till uppslagsverk och ordböcker fanns och betraktades som 
viktig. Annan studielitteratur får högskolestuderande inläst på önskat läsmedia 
från Tal- och Punktskriftsbiblioteket. Talsyntesen användes därför mer till att 
lyssna av den egna skriftliga produktionen och kontrollera den. 
 
Specialskolor för dyslektiska elever finns inte i Sverige enligt Föhrer och 
Magnusson (2003). Däremot finns det grupper med elever med dyslexi som 
undervisas med datorstöd. En grupp från samhällsvetenskapliga programmet i en 
gymnasieskola i Stockholm använde kompenserande hjälpmedel. Från denna 
dyslexiklass intervjuades 17 elever, 5 flickor och 12 pojkar. Dataundervisningen 
var omfattande och tillrättalagd. De hade tillgång till bärbara datorer och använde 
dessa i den vanliga undervisningen i klassrummet, eftersom alla gick i den lilla 
klassen, där alla hade samma utrustning.  
 ”Säkerligen betydde tillgången till bärbara datorer och den 
 omfattande dataundervisningen mycket för elevernas möjligheter att 
 klara sin skolgång. Minst lika betydelsefullt, om inte ännu viktigare, 
 var den lilla klassen där alla hade liknande svårigheter, eleverna 
 kände sig trygga och kunde tala om sina svårigheter.” (a.a. sid.49) 
 
En undersökning om hur man kan använda kompenserande hjälpmedel för yngre 
skolbarn redovisar också erfarenheter ur elevernas perspektiv. Denna pilotstudie 
genomfördes under 2000-2001 av personal från LUK, Läsutveckling Kronoberg. 
Elevgruppen bestod av 12 elever, 10 pojkar och 2 flickor ur årskurserna 4 – 8. De 



   10

förseddes med datorer och deras lärare fick fortbildning i datorkompensation. 
Flertalet elever ansåg sig ha haft nytta av den kompensatoriska utrustningen. 
Talsyntes, stavningsprogram samt bandspelare var det som uppskattades mest.  
Några av de yngsta eleverna ansåg att det tog för lång tid att få igång datorerna 
för att läsa text och föredrog att läsa själv för att det gick snabbare. Bandspelaren 
var lättast att använda och man kunde också spela in lärarens instruktioner och 
inläsningar på engelska. En del elever uppskattade självständigheten i att klara 
sig själv och inte alltid behöva be om hjälp. Både självförtroende och motivation 
ökade. 
 
Läraråsikter redovisades också och förstärkte elevernas uppfattningar. De 
instämmer i att hjälpmedlen ökat elevernas motivation och självförtroende och de 
planerar att fortsätta använda utrustningen även för fler elever i framtiden. 
 
Utvecklingen inom det tekniska området går snabbt och uppfattningar av nyttan 
av hjälpmedel är kontextberoende. Lärarnas egna kunskaper är mycket avgörande 
för om och hur de kompensatoriska hjälpmedlen fungerar i lärsituationen för 
yngre elever (Svensson m.fl. 2001). 
 
 
Teorianknytning 
 
Delaktighet i inlärningssituation 
 
Att vara lika som alla andra och ha möjligheter att leva sitt liv som alla andra är 
för den funktionshindrade vad begreppet delaktighet ofta innebär. 
Normaliseringsprincipen introducerades under 1960-talet och bygger på strävan 
efter det ”normala”. Ett av de synsätt som då diskuterades var individuell eller 
medicinsk normalitet. Detta betyder att individen är normal, när den inte är 
annorlunda än omgivningen eller sjuk. Den som avviker kräver insatser i form av 
behandling och behöver träning för att bli mer ”normal”.  
Begreppet delaktighet används inom det politiska språket och har en stark positiv 
värdeladdning. Genom att begreppet är vagt och mångtydigt får det olika innehåll  
beroende på situationen och på vem som tolkar det. Skillnader mellan olika 
grupper av funktionshindrade, när det gäller levnadsvillkor, ger olika grad av 
delaktighet. Graden av funktionshinder, individens förmåga att själv söka stöd 
och samhällets ekonomiska förutsättningar inverkar på den funktionshindrades 
möjligheter till ett stöd som ger en delaktighet med likvärdiga 
levnadsförhållanden (Tideman, 2004). 
 
Skolans problem sägs ligga i att den inte förmår möta och ta tillvara den naturliga 
variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen. Det är tydligt att ”en 
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skola för alla” kräver mycket av lärarna för att innehåll och 
undervisningsmetoder ska passa till elevers olika behov. Att den pedagogiska 
spännvidden kan vara svår att hantera i stora klasser är naturligt. 
Specialpedagogisk kompetens är därför ett nödvändigt inslag i de ordinarie 
arbetslagens arbete och det är viktigt att specialpedagogisk kompetens får stor 
spridning. Det är alltid så att det kommer att finnas elever som av olika skäl 
behöver en individuellt anpassad undervisning av lärare med specialpedagogiska 
kunskaper. Lika viktigt är emellertid att specialpedagogisk kunskap används så 
att undervisnings- och lärandemiljöer i de vanliga klasserna får hög kvalitet 
(Persson, 2001). 
 
När en elev kommer till skolan och möter skolans lärandemiljö finns det 
förväntningar och förhoppningar från både elev, lärare och föräldrar. Eleven 
kommer till en skolorganisation och en fysisk klassrumsmiljö med skilda 
erfarenheter och kanske en annorlunda bakgrund. Det man lär i klassrummet är 
inte isolerat från det man lär i andra miljöer och i andra sammanhang. Barn vistas 
i många skilda lärandemiljöer till exempel i olika gruppverksamheter och i 
hemmet. I den skapande process som lärandet är agerar eleven som en delaktig 
part i många sammanhang. Under senare tid har det inom läsforskningen vuxit 
fram en helhetssyn där samspelet mellan andra människor i erövrandet av 
förmågan att läsa och skriva uppfattas som positivt. Tidigare har det varit vanligt 
att fokusera på individen vid svårigheter och att inte beakta bakgrundsfaktorer 
som skolans organisation och skolpersonalens förutsättningar att skapa en god 
inlärningsmiljö. Individen lär i samspel med andra och samarbetet med 
kamraterna i undervisningsgruppen blir en viktig del i lärandet. Ur detta 
perspektiv är det betydelsefullt att skapa en lärandemiljö där alla är delaktiga på 
sina villkor (Nyström, 2002). 
 
Lärarens uppgift är att anpassa undervisning och stoff till skilda förutsättningar 
för lärande. Det blir då viktigt vad som sker i samspelet mellan lärare, föräldrar 
och kamrater till eleven. Den specialpedagogiska verksamheten bör då betraktas i 
ett relationellt perspektiv, dvs. i samspel med övrig verksamhet på skolan. Med 
den specialpedagogiska kompetensen planeras variation i undervisningsmetoder 
och i undervisningens innehåll som påverkar arbetet i den vanliga klassen. 
Arbetslaget är ansvarigt tillsammans med skolledningen för att 
specialpedagogiska åtgärder planeras med ett långsiktigt perspektiv och ett 
långsiktigt planerande. I fokus för denna lärandemiljö ställs såväl skolans 
organisation som läraren och eleven (Persson, 2001). 
 
Om läraren har ett relationellt perspektiv på elevens behov, kan behoven ses i 
lärsituationen. De är då knutna till sammanhanget och inte till individen. Elevens 
behov blir gemensamma, en angelägenhet för alla deltagare i lärsituationen. 
Elevens behov av att bli sedd utifrån sina specifika behov kan ses som en önskan 



   12

om delaktighet i gruppen. Läraren blir själv delaktig i elevens möjligheter att 
lyckas. Läraren avstår från ett förutfattat omdöme och lyssnar till vem eleven är. 
Eleven utgår då från sina tidigare erfarenheter och kan uppleva sig sedd i gruppen 
och delaktig i lärsituationen (Wright, 2000). 
 
Antonovsky (1991) skriver i Hälsans mysterium om begreppet KASAM (känsla av 
sammanhang). I begreppet innefattas begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Om en människa har en hög KASAM förväntar hon sig att de 
utmaningar hon möter är förutsägbara eller åtminstone att det finns ”en hög 
sannolikhet för att saker och ting kommer att utveckla sig så bra man rimligen kan 
förvänta sig” (a.a. sid. 39). Hanterbarheten är den grad hon upplever att resurser 
finns så att hon kan möta de krav hon utsätts för. Dessa resurser kan hon själv 
kontrollera eller kan kontrolleras av någon hon har i sin närhet och som hon kan 
lita på. 
Meningsfullhet innehåller delaktighet i områden i livet som har betydelse både 
känslomässigt och kognitivt. Dessa områden kräver engagemang och är värda att 
satsa på. Att vara med och påverka sin livssituation, att vara med och bestämma i 
samverkan med andra i sin omgivning ger livserfarenheter. Meningsfullheten, 
den motivationella delen av KASAM, är den viktigaste delen eftersom den gör att 
hon förstår sin omvärld och kan använda de resurser som finns tillgängliga. I 
känslan av meningsfullhet i arbetet ingår att vara stolt över det hon gör och ha 
frihet att bestämma i sin arbetssituation. ”Ju mer det är jag själv eller (i mina 
ögon) behöriga andra som formulerar problemen, desto troligare är det att jag 
känner att jag har de resurser som krävs för att lösa dem”. Resurser kan vara den 
kunskap, de färdigheter, det material och den utrustning hon har att tillgå men 
också inre resurser i form av tilltro till sin förmåga, självkännedom och 
upplevelse av social och kulturell tillhörighet. 
 
 
Att läsa och skriva 
 
I Sverige har vi tidigt varit ett läsande folk. Allmän läskunnighet påbjöds enligt 
1686 års kyrkolag och ansvaret ålades biskopar, präster och klockare. Senare blev 
hemmen ansvariga för att alla i ett hushåll kunde läsa och läskontroll utfördes av 
prästerna vid husförhör. Folkskolan infördes 1842, men den första 
läsundervisningen skedde i hemmen fortfarande långt in på 1900-talet  
(Längsjö och Nilsson, 2005). 
  
Utvecklingen av samhällets krav på allas läsförmåga har ökat med utvecklingen 
av informationssamhället och det som på 1970-talet kallades ”funktionella 
läsfärdigheter” svarar i dag inte mot vuxenlivets krav och individens behov både i 
arbetslivet och i privatlivet. 
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God läskunnighet fodras av en person i olika samhällsroller. Som arbetstagare 
måste man i dag kunna läsa instruktioner och meddelanden och de typer av 
arbeten som inte innehåller läskrav är få. Som konsument krävs det att man kan 
ta till sig innebörden i olika kontrakt, att läsa och förstå för att göra bästa valet i 
samband med vardagliga handlingar som inköp, resor och liknande. Som 
samhällsmedborgare fordras det att man kan ta emot och ge skriftlig information 
och avgöra när man är berörd av informationen. Som förälder möter man en 
förväntan från skolan att man ska vara delaktig i sina barns skolgång och kunna 
stödja sina barn med läxor och hemuppgifter. Termen läs- och skrivkunnighet 
används ofta i debatten när läsproblem diskuteras och ses som en förmåga man 
tillägnar sig tidigt i skolan och har med sig genom livet. 
 
Enligt UNESCO (1993) är en person läs- och skrivkunnig om man kan  
”with understanding both read and write a short simple statement on his or her 
everyday life”. 
Enligt OECD (1995) och Skolverket (1996) är läs- och skrivförmåga, literacy, 
mer och avser att kunna använda tryckt eller handskriven text: 
 - för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

 - för att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
 - för att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga      
   förutsättningar (Myrberg, 2003 sid. 9) 

 
Ett läs- och skrivhandikapp får man då förmågan inte svarar mot kraven. Andelen 
personer med läs- och skrivsvårigheter varierar därför i enlighet med den 
situation man befinner sig i. Handikappet är då relativt och avser skillnaden 
mellan omgivningens krav och individens förmåga.  
Barn som tidigt knäckt den alfabetiska koden läser mycket och ökar genom det 
snabbt sitt ordförråd. Läsutveckling går fort och barnet kan nästan inte låta bli att 
läsa. Den utvecklingen har av Stanovich (1986) fått beteckningen 
Matteuseffekten, från bibelcitatet ”Åt den som har skall vara givet”. Barn som 
sent och med stor möda lär sig att avkoda undviker helst alla former av 
läsaktiviteter, läser mindre och motvilligt och väljer lättare texter med mindre 
innehållsliga utmaningar och ett begränsat ordförråd (Myrberg, 2003). 
 
 
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
 
Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande benämning för alla som har 
svårigheter att läsa och skriva av någon orsak. I denna stora grupp är dyslexi en 
undergrupp som definieras utifrån svårigheternas orsak och yttringar. Andra 
termer som använts för denna grupp är specifika läs- och skrivsvårigheter och 
ordblindhet. Att konstatera att en elev har läs- och skrivsvårigheter är inte svårt 
för en kompetent lärare med kunskap om läsinlärning och läsutveckling. 
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Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan däremot vara många och vitt skilda. 
Hallgren (1950) talar om ospecifika läs- och skrivsvårigheter med grundläggande 
faktorer som  
 Fysiska faktorer:  Fysiska sjukdomar, hjärnsjukdomar, syn-, hörsel- 
 och talfel, störningar i sidodominansen. 
 Mentala faktorer: Nedsatt intelligens, andra mentala störningar. 
 Miljöfaktorer  (Ericson, 2001 sid. 28-29). 
 
Någon entydig definition finns inte vare sig av läs- och skrivsvårigheter eller av 
dyslexi och det är därför det inte går att ange hur många personer som har dessa 
svårigheter. En allmän uppskattning är att det är 3 – 10 procent som har stora 
svårigheter att lära sig läsa och skriva, trots att de har god förmåga att klara andra 
uppgifter, redovisas av Snowling (2000). Dyslexi är en störning av 
läsutvecklingen, som följer med under hela levnadstiden. Huvudsymptomen, läs- 
och stavningsproblem, har sitt ursprung i problem med det talade språket. Det 
förekommer ofta talförseningar under tiden före skolstart. Vid läsinlärningens 
början har dessa förseningar mestadels upphört i synnerhet beträffande ord som 
förekommer i det vardagliga språket. Trots att symptomen ändras med åren 
kvarstår problem med fonologisk bearbetning och med verbalt korttidsminne. 
 
Den definition som redovisas av Snowling är utformad av The International 
Dyslexia Association 1994. 
 ” Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a 
 specific language-based disorder of constitutional origin characterised 
 by difficulties in single word decoding, usually reflecting insufficient 
 phonological processing abilities. These difficulties in single-word 
 decoding are often unexpected in relation to age or other cognitive 
 abilities; they are not the result of generalised developmental 
disability  or sensory impairment. Dyslexia is manifested by a variable difficulty 
 with different forms of language, including, in addition to a problem 
 with reading, a conspicuous problem with acquiring proficiency in 
 writing and spelling.” (a.a. sid. 24-25) 
 
Dyslexi är ett slags inlärningssvårigheter som ofta förekommer tillsammans med 
andra svårigheter. Ramus m.fl. (2003) har studerat tre ledande teorier om 
bakgrund till dyslexi: den fonologiska, den magnocellulara1 (auditiva, visuella 
och taktila symptom) och den cerebellara teorin (motorisk kontroll inklusive 
artikulation). Genom studier av 16 dyslektiker och en jämförande kontrollgrupp 
kommer de fram till att alla dyslektiker i gruppen har fonologiska problem, en 
stor del har också auditiva dysfunktioner, några dessutom med visuella eller 
motoriska svårigheter. Fonologiska dysfunktioner kan uppträda utan andra 
                                                 
1 Magnocellular del, celler i hjärnan engagerade i det visuella perceptuella systemet 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Magnocellular_part ) 
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nedsättningar och orsaka lässvårigheter. Ramus (2005) drar slutsatsen att 
sensoriska och motoriska problem inte är en grundläggande orsak till dyslexi. 
Han redovisar en modell med allmän magnocellulär dysfunktion som grundorsak 
till cerebral dysfunktion med motorisk funktionsnedsättning utan direkt koppling 
till lässvårigheter. Denna modell visar också att visuell funktionsstörning har 
direkt koppling till lässvårigheter samt auditiv funktionsstörning som via defekt 
fonologisk representation leder till lässvårigheter. Denna allmänna 
magnocellulära teori om dyslexi jämförs med en modell av den fonologiska 
teorin om dyslexi . Denna forskargrupp utesluter inte heller att andra mindre 
frekventa störningar kan ge upphov till lässvårigheter oberoende av fonologiska 
störningar t.ex. vid visuell stress. En fullständig teori om dyslexi skulle kunna 
förklara både det neurologiska ursprunget till specifika fonologiska svårigheter 
och varför sensoriska och motoriska störningar oftare visar sig i gruppen med 
dyslexi än bland den övriga befolkningen. 
 
Rack (2005) ansluter sig till Ramus forskning (2003) men hänvisar också till 
Lundbergs forskning (2001) som en bakgrund till egna studier om hur man 
effektivt kan undervisa och träna dyslektiker. Elever som har misslyckats med 
vanliga läsinlärningsmetoder kan göra goda framsteg med multisensoriska 
undervisningsmetoder. Han finner också att en del metoder tycks fungera bättre 
på en del elever. Att få en överensstämmelse mellan stödprogrammet och den 
enskilda individens behov är avgörande för framsteg och den kunniga och 
skickliga lärarens uppgift att åstadkomma. 
 
Høien och Lundberg (2001) använder ordet dyslexi för att beteckna ”stora och 
ihållande lässvårigheter”. Dessa kvarstår trots anpassad undervisning. Termen 
klargör att det handlar om en särskild funktionsnedsättning och inte om en 
generell begåvningsnedsättning. I den första läsinlärningen, avkodningen, kan 
elever med kognitiva funktionshinder nå framgångar. Avkodningen är läsningens 
tekniska sida, medan förståelsen kräver mer kognitiva resurser där också tidigare 
erfarenheter och förmåga att tolka och dra slutsatser av det lästa har betydelse. 
Det utmärkande för dyslektiker är stora avkodnings- och rättstavningssvårigheter.  
Författarna har valt som sammanfattande definition ”dyslexi är en ihållande 
störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 
fonologiska systemet” (a.a. sid. 21). 
 
Att diagnostisera dyslexi har under lång tid varit kontroversiellt och grupper som 
företrätt den humanistiskt influerade normaliseringspedagogiken har stått mot 
dyslexirörelsen som förespråkade dyslexiutredningar. Under senare tid med en 
sämre samhällsekonomi har det förekommit att en dyslexidiagnos har krävts för 
att elever ska kunna få tillgång till kompenserande undervisning och anpassade 
hjälpmedel (Solvang, 1999). 
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Självbild och självförtroende 
 
Genom erfarenheter av omgivningens förväntningar och värderingar av andra 
betydelsefulla personer skapar eleven sig en bild av att vara en person som 
behärskar eller inte behärskar läsandet. Självbilden avgör hur han/hon tolkar de 
intryck som uppfattas från omgivningen och ger självvärderingen ”att kunna eller 
inte kunna”. Självvärderingen beror på hur viktiga olika områden bedöms vara 
och värderingen sker i relation till upplevelser av kontroll och jämförelser av 
andra betydelsefulla personer i omgivningen. Självbilden är hierarkiskt uppbyggd 
med en övergripande allmän självuppfattning och två underavdelningar, en som 
hör ihop med skolan och rör prestationer i olika skolämnen och en 
underavdelning som rör sociala, känslomässiga och fysiska aspekter. Längst ner i 
hierarkin finns värderande tolkningar av beteenden i specifika situationer. Varje 
självbild är unik. Ett utmärkande drag hos självbilden är en rigiditet, ett motstånd 
mot förändringar. De tolkningar som rör områden som är centrala och viktiga är 
stabila och motståndskraftiga mot förändringar. Det är därför inte en enkel 
uppgift att försöka påverka i riktning mot en förbättrad självbild hos eleven som 
upplevt ett misslyckande i samband med sin läsinlärning. En negativ lässjälvbild 
har spridningseffekter till övriga skolämnen och utvecklas lätt till en allmän 
negativ ”skolprestationssjälvbild” och kan även spridas till en allmän negativ 
självbild som omfattar områden som inte har med skolprestationer att göra 
(Taube, 1987). 
 
McNulty (2003) beskriver i en artikel en undersökning som bygger på 
livsberättelseintervjuer gjorda med 12 vuxna personer som fått diagnosen 
dyslexi som barn. Sådana intervjuer bygger på att intervjupersonerna blickar 
tillbaka på hela sitt liv. Samtliga intervjupersoner menar att de i skolåldern 
märkte av traumatiska problem med självkänslan vid skolmisslyckanden.  
 
 ”By school age, the experience of related difficulties can result in 
 problems in school and in emotional sense that others think that 
 ”something’s wrong with me.” Such an experience generally results 
 in self-consciousness. It can feel traumatic during public experiences 
 of failure, when the learning difference is misunderstood and the 
 child has an intense emotional response, usually involving shame.” 
 (a.a. sid 378) 
 
McNulty menar att medvetenhet och olika former av stöd från närstående och 
professionella är att rekommendera för att understödja personlighetsutveckling 
och livskvalitet.   
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Synen på hur elevens självbild påverkas av en dyslexidiagnos har varit 
kontroversiell. En del anser att en diagnos kan vara frigörande och påverka 
elevens självkänsla positivt medan andra anser att den utgör en stämpel som leder 
till att eleven försöker uppfylla omgivningens förväntningar och att diagnosen då 
fungerar som en självuppfyllande profetia. Elevens sätt att tolka och förstå är en 
följd av upplevelser och erfarenheter av omvärlden.  I detta sammanhang har 
han/hon fått redskap att förklara sina läsproblem som följder av ett handikapp och 
kunnat avvisa förklaringsmodeller som dumhet, lättja och arbetsovillighet. I 
lärarnas ögon kan diagnosen vara ett medel för att få resurser för att underlätta 
lärarens undervisningsuppgift samt en utgångspunkt för pedagogiska åtgärder. 
Diagnosen ses som underordnad så länge det handlar om elever som arbetar hårt 
och målmedvetet, är motiverade och tar ansvar och kort sagt hör till gruppen 
”goda elever”. Diagnosen gör då nytta genom att göra eleven medveten om sin 
situation och motiverad att arbeta under speciella omständigheter och ibland 
hårdare än sina klasskamrater (Zetterqvist, 2003).                                          
 
För eleven kan fokuseringen på övning och träning av det han/hon inte är bra på 
medföra en känsla av otillräcklighet och tillkortakommande. Det finns en risk för 
att eleven utvecklar dålig självkänsla och upplever att han/hon ständigt 
misslyckas. Enligt Jenner (2004) är det viktigt att pedagoger har förståelse för 
vad dålig självkänsla och en rad misslyckanden kan innebära. Här kan s.k. 
attributionsforskning, som bl. a. sysslar med studier av de orsaker som individer 
anger som bakgrund till framgång och misslyckande, ge en tolkningsram. 
  
 ”Kunskap om attributionsmodellen kan ge en bättre förståelse för 
 elev- och klientbeteenden, framför allt när det gäller dem som tycks 
 uppfatta brist på egen förmåga som hela orsaken till misslyckandet 
 och därigenom inte kan eller vill ta vara på den kapacitet de ändå 
 har.  
 Läraren och behandlarens förväntningar har också en avgörande 
 betydelse när det gäller att skapa och vidmakthålla elevens/klientens 
 motivation” (a.a. sid. 10). 
  
 
Kompensation 
 
Läshjälpmedel kan användas på olika sätt. Inom traditionell specialpedagogik 
innebär det ofta att eleven får träna mera med hjälp av strukturerade läromedel i 
text, tal eller som datorprogram. Träningen kan t.ex. ha till syfte att öka 
läsförståelsen, öka läshastigheten eller förbättra ordavkodningen.  
 
Läshjälpmedel kan också användas i kompenserande syfte. De används då för att 
eleven ska kunna kringgå sina svårigheter och bättre kunna utnyttja sina 
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kunskaper och sin intellektuella förmåga. I många fall används en kombination 
av tränande och kompenserande läshjälpmedel.  
Kompenserande läshjälpmedlen kan även användas i studietekniskt syfte. De kan 
t.ex. användas för att tala in korta minnesanteckningar, planering eller för att 
snabbt översätta ord från engelska till svenska (Svensson, 1998). 
 
Gisterå och Lavsund (2001) skriver att ökningen av IT i samhället leder till ökade 
krav på läs- och skrivförmåga. Det är då viktigt att personer med läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi får tillgång till en teknik de kan använda och att den 
anpassas till deras behov. 
 
Föhrer, Magnusson (2003), har i följande citat kortfattat beskrivit vad 
kompenserande hjälpmedel kan vara och hur de kan användas för att stödja 
elevers läs- och skrivprocess: 

• Bandspelare för att lyssna på inspelade böcker, antingen skönlitteratur eller 
läromedel. På vissa bandspelare finns möjlighet att ändra hastighet utan att 
ljudkvalitén försämras. 

• Talboksspelare och dator för att lyssna på inspelningar av texter som 
lagrats i digitaliserad form på cd-rom, DAISY (digitalt audio-baserat 
informationssystem). 

• Talsyntes kan användas för att få text på datorn uppläst med konstgjort tal. 
All text som läggs in på datorn kan läsas upp, liksom menyer och listor på 
ordförslag i stavningskontroller, ordprediktion och taligenkänning. Även 
texter som laddas ner från Internet kan läsas upp. Användaren kan ställa in 
läshastighet och röstkvalité förutom att välja mellan manliga och kvinnliga 
röster. I en del av de programvaror som stöder talsyntes markeras ord och 
meningar allteftersom de läses upp.  

• Skanner och OCR (Optical Character Recognition) används för att lägga 
in ord, rader, textavsnitt och hela textsidor på datorn i sådan form att de 
kan läsas upp med talsyntes. Det finns olika typer av skanner; 
flatbäddsskanner, bordsskanner, handskanner och pennskanner  
(t.ex. C-Pen). 

• Hörlurar som bör användas för att inte störa omgivningen, när en text 
läses upp. 

• Ordböcker, lexikon och uppslagsböcker på cd-rom underlättar för den som 
har svårt att hitta i vanliga ordböcker genom att det går att använda olika 
stödfunktioner. Texten kan läsas upp med talsyntes och om det är fråga 
om ett lexikon översättes ord mellan olika språk. 

• Översättningspenna, en handskanner som översätter ett inskannat ord från 
exempelvis engelska till svenska och läser upp det engelska ordet med 
talsyntes. 
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• Fickminne är en minibandspelare, som kan användas för att göra 
anteckningar. Fickminnen med normal kassettstorlek har fördelen att 
banden kan spelas på en vanlig kassettbandspelare. 

• Talminne, en liten digital bandspelare för korta meddelanden. I stället för 
att skriva kan man snabbt spela in det man ska komma ihåg. 

• Digital planeringskalender är en liten fickdator med vars hjälp men kan 
planera sin tid, föra in adresser och telefonnummer, göra ”kom-ihåg-
listor” etc. Den kan synkroniseras med den egna datorn ( a.a. sid. 27-28)     

 
Enligt författarna blir många personer med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 
aldrig skickliga läsare, men gruppen av svaga läsare skulle kunna dra nytta av 
kompenserande hjälpmedel för att öka sin förmåga att läsa med högre hastighet, 
bättre läsflyt och större förståelse.  
 
I Framtidens läromedel har Lundgren (2002) skapat en kravspecifikation för 
läromedel och undervisning grundad på en bakomliggande behovsinventering. 
Författaren anser att personer med läs- och skrivsvårigheter kan övervinna många 
av de hinder de möter i läs- och skrivsituationer genom ny informationsteknik 
och rätt kunskaper om hur den hanteras. 
Läroboken och den skönlitterära boken har många fördelar som gör att den inte 
kommer att försvinna. Många andra medier som film, teater, Internet och andra 
sätt att presentera utgår också från det skrivna ordet. Eleven bör ha tillgång till 
varierade sätt att ta del av text och själv kunna välja att växla mellan lässätt. När 
det gäller produktion av tryckt text finns det faktorer att ta hänsyn till. Elever 
med dyslexi har primärt inte svårt att förstå abstrakta ord men har troligen inte 
stött på dem så ofta eftersom de läser mindre textmängder.  
Layout som teckensnitt, teckenstorlek, styckeindelning medverkar också till att 
göra en text mer läsbar. Den tryckta texten bör vara framställd så att den kan 
läsas med hjälp av talboksspelare och i dator med talstöd. Den som har läs- och 
skrivsvårigheter bör själv lära sig upptäcka när och hur tekniken kan användas för 
kompensation. Då krävs det också att läraren har den tekniska kunskapen för att 
kunna planera sin undervisning och anpassa i enlighet med elevens behov. 
Den tekniska utvecklingen pågår fortlöpande för att öka valmöjligheterna och 
underlätta hanteringen av hjälpmedel för kompensation. Inläsningar provas med 
mänsklig röst och full text, inläsningar kan också kombineras med illustrationer i 
form av bilder och ljudeffekter. Möjligheterna är många. Tekniken lägger inte 
längre några hinder i vägen. Det är fullt möjligt att framställa samtliga läromedel 
på cd-rom med ljud, text och bild. För elever som har lässvårigheter öppnar sig 
en ny värld med tillgång till och kunskap om ny teknik. För elever som är vana 
läsare kan den nya tekniken underlätta och ge varierade arbetssätt. För alla kan 
det innebära en helhetssyn på undervisning, läromedel och hjälpmedel. 
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”Kompensation ger motivation för prestation” skriver Jacobson (2000) i sin 
artikel Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter. Han anser att 
detta förutsätter att läsande miljöer skapas både i våra klassrum och på övriga 
platser i samhället. För att aktivt kunna vara delaktig i både i skolan och i 
samhället behövs mycket läsande i stimulerande miljöer. För att kunna vara 
delaktig i textvärlden och utvecklas kunskapsmässigt och socialt behöver 
kompensatoriska hjälpmedel finnas och användas. 
 
 
Metod 
 
Vald metod 
 
Bryman (2002) beskriver de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativa och 
kvantitativa forskningsstrategier enligt följande:  
Tabell 1.1 Grundläggande skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa 
forskningsstrategier 
 Kvantitativ Kvalitativ 
Huvudsaklig inriktning 
när det gäller vilken roll 
teorin ska spela i relation 
till forskning.  
Kunskapsteoretisk 
inriktning. 
 
Ontologisk inriktning 

Deduktiv, prövning av 
teorier. 
 
 
Naturvetenskaplig 
modell, framför allt 
positivism. 
Objektivism. 

Induktiv, 
teorigenerering. 
 
 
Ett tolkande synsätt. 
 
 
Konstruktionism. 

(a.a. sid. 34) 
 
Man kan säga att kvalitativ och kvantitativ forskning är två motpoler vad gäller 
metodologiska antaganden kring forskningsfrågan. Kvantitativ forskning kan 
betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 
insamling och analys av data. Den kvalitativa forskningen däremot, uppfattas 
som en forskningsstrategi, som lägger mer vikt vid ord och inte kvantifiering 
under insamlingen och analysen av data. Man lägger vikten vid hur individer 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet framför att använda sig av 
naturvetenskapliga modeller och normer.  
Föreliggande studie baseras på en kvalitativ forskningsstrategi. För att nå syftet 
har halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer genomförts.  
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Val av ansats 
 
Fenomenografi 
 
Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Med 
kvalitativ menas att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll. Det 
meningshåll man intresserar sig för inom fenomenografi är människors 
uppfattningar av olika aspekter på omvärlden. Det man beskriver, analyserar, 
tolkar och försöker förstå är alltså människors uppfattningar. Bakgrunden till 
detta är att man inom fenomenografin utgår ifrån att företeelser i världen kan ha 
olika innebörd för olika människor. För den enskilda undersökningen innebär 
det att en eller flera aspekter av företeelsen avgränsas. Man väljer att fokusera på 
företeelsen ur någon eller några bestämda aspekter. På så sätt specificerar och 
avgränsar man sitt forskningsproblem. Genom att formulera en eller flera frågor 
försöker man komma åt olika aspekter av fenomenet. (Uljens, 1989). 
Enligt Kvale (1997) gäller nyckelfrågorna vid planeringen av en 
intervjuundersökning intervjuns vad, varför och hur: 
Vad: att skaffa sig en förkunskap om det ämne som ska undersökas 
Varför: att klargöra syftet med undersökningen 
Hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra 
vilka som är lämpligast i sammanhanget. 
Denna så kallade tematisering går ut på att formulera undersökningens syfte och 
beskriva ämnet för undersökningen, innan intervjuer kan genomföras.  
Enligt Uljens (1989) innebär nästa steg att man väljer ut de personer eller den 
grupp människor vars uppfattningar man är intresserad av. I intervjuerna 
försöker intervjuaren att förvissa sig om att få fram intervjupersonens 
uppfattningar. De bandinspelade intervjuerna skrivs sedan ut ordagrant. Det 
följande steget är att analysera de utskrivna intervjuerna. Man strävar då efter att 
förstå meningsinnehållet i varje enskild intervju. Genom att jämföra likheter och 
skillnader i de uttryckta uppfattningarna strävar man efter att kategorisera dessa 
i kvalitativt (innebördsmässigt) skilda grupper. De grupper som man kommer 
fram till formuleras så att de så långt det är möjligt, reflekterar och 
karaktäriserar gruppernas meningsinnehåll. Dessa så kallade 
beskrivningskategorier har alltså vaskats fram ur de uttalanden som intervjuerna 
består av. Sedan prövas kategoriernas noggrannhet (reliabilitet). Det man vill ta 
reda på är hur bra kategorierna avspeglar meningsinnehållet i intervjuerna. 
Undersökningens huvudresultat är dessa beskrivningskategorier av kvalitativt 
skilda uppfattningar.  
 
Föreliggande undersökning är baserad på ovan beskrivna ansats. De 
komponenter som ingår i forskningsarbetet har förenklat beskrivits av Uljens 
(1989) i följande arbetsordning: 
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1. Företeelser i omvärlden 
2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 
3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det    

aktuella problemet 
4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut 

på papper 
5. Analys av de skriftliga utsagorna 
6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier (a.a. sid. 11) 

 
 
Val av teknik 
 
Intervju  
 
I förberedelserna för att utföra en kvalitativ forskningsintervju bör en 
intervjuguide utarbetas. 
Enligt Bryman (2002) innebär en halvstrukturerad intervju att forskaren har en 
lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, men 
intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 
behöver inte komma i samma ordnig som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår 
i denna, kan också ställas. Intervjuprocessen blir på detta sätt flexibel. 
Intervjuguidens innehåll och funktion beskrivs mer ingående av Kvale (1997). 
Intervjufrågorna bör vara enkla och korta. Intervjun kan gärna inledas med en 
fråga om en konkret situation som sedan följs upp med 
fördjupande/kompletterande frågor. Detta görs för att den intervjuade ska kunna 
ge mer omfångsrika svar. Kvale (1997) beskriver några viktiga typer av frågor 
som kan vara användbara i halvstrukturerade intervjuer:  

• Inledande frågor. Kan du beskriva så detaljerat som möjligt…? Frågorna 
kan ge spontana och rika beskrivningar om vad intervjupersonen upplever 
som viktigast i ämnet. 

• Uppföljningsfrågor. Dessa syftar till att fördjupa och komplettera redan 
givna svar. Intervjuaren kan uppmuntra intervjupersonen att fortsätta sitt 
svar med en nick som bekräftelse på det som sagts eller t.ex. genom att 
ställer direkta frågor till det som redan sagts.  

• Sonderande frågor. Har du fler exempel på…? Intervjuaren söker efter 
svar utan att tala om för intervjupersonen vad som ska uppmärksammas. 

• Specificerade frågor. Vad tänkte du då…? Frågorna används för att få 
mera precisa beskrivningar. 

• Direkta frågor. Frågor där ämnet presenteras direkt. Denna typ av frågor 
bör komma i slutet på intervjun, när intervjupersonen redan presenterat 
sin egen uppfattning om vilka aspekter i som är väsentliga för henne. 
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• Strukturerade frågor. När ett ämne är uttömt bör intervjuaren markera 
detta, t.ex. genom att säga: ”Jag skulle nu vilja att vi tar upp ett annat 
ämne”. 

• Tystnad. Genom att tillåta pauser i samtalet, ges intervjupersonen 
möjlighet till reflektion. Intervjupersonen kan sedan själv bryta tystnaden 
och komma med värdefull information.  

• Tolkande frågor. Du menar alltså att…? Intervjuaren omformulerar ett 
redan givet svar. 

En viktig aspekt på genomförandet av intervjun är enligt Bryman (2002) att 
intervjuaren är lyhörd för det som intervjupersonen säger och gör. Konsten att 
lyssna, både på det som sägs och inte sägs är av betydelse.  
 
 
Databearbetning 
 
När alla intervjuer är genomförda påbörjas bearbetningen och dokumenteringen. 
Inspelade intervjuer brukar vanligtvis transkriberas till skriven text, som sedan 
utgör det empiriska materialet i undersökningen.  
Ett vanligt sätt att presentera resultat från en intervjuundersökning är att använda 
sig av citat, vilket även denna undersökning gör. Syftet med citaten är att ge 
ökad förståelse för den företeelse som har undersökts samt att exemplifiera det 
material som forskaren använt i sin analys. 
 
 
Pålitlighet och giltighet 
 
Valet av ansats för undersökningen medför både möjligheter och begränsningar, 
bland annat avseende hur pass tillförlitligt och giltigt det insamlade materialet är 
liksom undersökningens generaliserbarhet. Det vi måste veta är att vi undersöker 
det vi avser att undersöka, det vill säga vi måste veta att vi har god validitet. Vi 
måste också veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga vi måste veta 
att vi har god reliabilitet.  
Enligt Patel och Davidson (2003) omfattar validitet i en kvalitativ studie hela 
forskningsprocessen och har en vidare innebörd än i en kvantitativ studie som 
bygger mera på bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I 
kvalitativ forskning fokuseras snarare om tolkningen av materialet som 
representerar verkligheten är valid eller inte. Reliabiliteten i en kvalitativ studie 
kan ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället. Kvalitativa forskare använder sällan begreppet 
reliabilitet eftersom begreppen validitet och reliabilitet går in i varandra i en 
kvalitativ studie. I stället för begreppet validitet förespråkar vissa forskare 
alternativa begrepp, t.ex. autenticitet, förståelse, pålitlighet eller giltighet. 
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Undersökningens uppläggning i form av ett bestämt antal intervjuer bidrar till att 
det insamlade materialet lätt kan överblickas. Intervjun som metod ger även 
forskaren/intervjuaren en ökad möjlighet till närkontakt med intervjupersonerna. 
Samtidigt kan närkontakten innebära en nackdel så till vida att 
intervjupersonerna kanske börjar svara på ett sätt som de tror att intervjuaren 
förväntar sig. En annan nackdel kan vara att forskaren inte kan göra statistiska 
generaliseringar utifrån intervjusvaren på en frågeställning. Det är omöjligt att 
veta om svaren på frågeställningen gäller för alla intervjupersoner eller inte. Det 
är ju inte heller är avsikten med en kvalitativ undersökning.  
Ytterligare en fördel är den flexibilitet som en halvstrukturerad intervju ger 
utrymme för. Som redan tidigare nämnts, finns möjlighet att t.ex. ändra 
ordningsföljden på frågorna, att fördjupa svaren genom att ställa ytterligare 
kompletterande frågor. Det kan leda till att svaren blir mer nyanserade och 
omfångsrika. Samtidigt kan det föreligga en risk i denna flexibilitet, nämligen 
att intervjuaren efter några genomförda intervjuer omedveten eller medvetet 
ändrar infallsvinkel för att få mer ”fylliga” svar. 
 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
De etiska överväganden som görs bör genomsyra hela forskningsprocessen. 
Sådana överväganden kan röra frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet 
och anonymitet för de personer eller verksamheter som är direkt inblandade i 
forskningen. Vetenskapsrådet har gjort en sammanställning av forskningsetiska 
principer. Där tas individskyddskravet upp och att forskaren bör fundera på om 
de eventuella resultat som framkommer i undersökningen, uppväger de negativa 
konsekvenser som kan drabba en undersökningsdeltagare.  
(Vetenskapsrådet, 2002).   
Forskningsetik handlar även om att visa respekt för forskningsverksamheten. 
Forskaren som person har själv ett stort ansvar för de etiska överväganden som 
måste tas i den aktuella undersökningen.  
 
Bryman (2002) tar upp några av de etiska principer som gäller för forskning: 

• Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den 
aktuella undersökningens syfte. Det innebär bl. a. att personerna ska veta 
att de deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta när de så önskar. De 
ska också informeras om hur undersökningen är upplagd och syftet med 
den.  

• Samtyckeskravet. Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan. Om 
någon deltagare är omyndig, kan föräldrars eller vårdnadshavares 
godkännande krävas. 

• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om de personer som deltar i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
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Forskaren måste se till att det inte går att identifiera vare sig 
undersökningspersoner eller platser/verksamheter, då resultatet 
publiceras. Personuppgifter måste förvaras på ett betryggande sätt så att 
obehöriga inte kan komma åt dem.  

• Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamålet. 

Denna uppsats är att betrakta som en offentlig handling, när den blivit godkänd. 
En aspekt att ta hänsyn till är de moraliska och etiska konsekvenser som 
undersökningen kan få. En annan aspekt är att man genom undersökningen inte 
skadar sina medmänniskor. Detta är särskilt viktigt när man i undersökningen 
använder sig av barn eller ungdomar. Uppsatsens etiska överväganden bygger på 
de etiska principer som tas upp och diskuteras i den litteratur som har studerats i 
undersökningen. 
 
 
Undersökningens uppläggning 
 
Förberedelser 
 
Inför uppsatsarbetet lästes litteratur med beröring till forskningsområdet in. 
Litteraturstudierna har efter hand kompletterats med fördjupande litteratur inom 
vissa områden, t.ex. kring valet av metod. Efter att noga studerat och diskuterat 
vilken metod och vilket vetenskapligt förhållningssätt som passade i förhållande 
till vårt syfte, bestämde vi oss för att genomföra en kvalitativ studie utifrån en 
fenomenografisk ansats. 
 
I planeringsfasen togs kontakt med ett resurscentrum i Mellansverige som gör 
riktade insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Kontakt 
togs även med personal på de skolor i en specifik kommun som planerades bli 
föremål för undersökningen.  I förberedelsearbetet formulerades brev till berörd 
personal på skolorna med en kortfattad beskrivning av undersökningsupplägget 
och dess syfte (Bil. A). Ett liknande brev formulerades till presumtiva 
intervjupersoner och deras föräldrar. Brevet innehöll även en intresseförfrågan 
samt en kortfattad information till föräldrar om att deras son/dotter tillfrågats att 
delta i undersökningen (Bil. B). Tillsammans med personalen på resurscentret 
och berörda skolor bestämdes ett datum då presumtiva intervjupersoner samt 
föräldrar skulle inbjudas till ett första möte för presentation och information om 
den planerade undersökningen, tillvägagångssätt vid intervjuerna etc. Personalen 
på resurscentret tog på sig uppdraget att skicka ut en inbjudan till presumtiva 
intervjupersoner samt berörda föräldrar.  
Vid mötet deltog förutom vi själva, personal från berörda skolor, berörd 
personal från resurscentret, presumtiva intervjupersoner samt deras föräldrar. Då 
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alla presumtiva intervjupersoner inte hade möjlighet att delta vid detta första 
möte, genomfördes ännu ett möte vid ett senare tillfälle. I samband med mötena 
fick presumtiva intervjupersoner samt föräldrar ta del av det brev som 
iordningställts. Därefter lämnade intresserade intervjupersoner sitt frivilliga 
informerade samtycke till att delta i undersökningen och berörda föräldrar 
bekräftade att de tagit del av informationsbrevet (Bil. B). Datum, tid och plats 
för att genomföra intervjuerna fastställdes. Någon dag före varje intervjutillfälle 
ringdes intervjupersonen upp av intervjuaren som en uppföljning på 
överenskommelsen om tid och plats för intervjuerna.   
Den empiriska delen av undersökningen förbereddes genom att en 
halvstrukturerad intervjuguide utformades (Bil. C). Vi utgick från Kvales (1997) 
beskrivning av vad en intervjuguide bör innehålla när vi formulerade vår guide. 
Frågorna formulerades och skrevs ner med utgångspunkt från Kvales olika 
frågekategorier.  
 
 
Kriterier för urval 
 
I undersökningen har intervjupersonerna valts ut utifrån ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Ett sådant urval innebär, som namnet antyder, att vi använt 
oss av sådana personer som uppfyller våra kriterier för medverkan och som för 
tillfället finns tillgängliga. Antalet intervjupersoner har begränsats till sex av 
rent praktiska skäl eftersom intervjuerna är djupgående och relativt långa (c:a 40 
min).  De kriterier som formulerades för urvalet av undersökningspersoner i 
undersökningen definierades som: 

• elev med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi som studerar i 
grundskolans år 7-9 eller gymnasieskolan i den utvalda kommunen 

• eleven ska ha fått utbildning och tillgång till kompenserande 
läshjälpmedel i sin lärsituation 

• eleven ska ha använt de kompenserande läshjälpmedlen sedan en tid 
tillbaka 

 
 
Datainsamling 
 
Intervjuer gjordes med sex elever, varav fyra studerade i år 7-9 och två i 
gymnasieskolans första år. De intervjuade har under en kortare eller längre tid 
använt kompenserande läshjälpmedel i sin lärsituation. Hjälpmedlen har använts 
hemma och/eller i skolsituationen. Intervjuerna ägde rum i resurscentrets lokaler 
eftersom miljön där ansågs vara lugnare än ute i elevernas skolor. Ett annat skäl 
till val av lokal var bristen på lediga och lämpliga utrymmen i berörda skolor. 
Intervjupersonerna informerades muntligt utifrån en av oss formulerad mall om 
undersökningens syfte, uppläggning, publicering och etiska aspekter innan 
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intervjun påbörjades (Bil. D). Samtliga sex intervjupersoner gav sitt frivilliga 
informerade samtycke till att delta i undersökningen.  
I intervjusituationen användes Olympus DDS Player (digital röstbandspelare 
som kan kopplas till dator) för att samla in de intervjuades svar. Endast ett 
intervjutillfälle avsattes för varje intervjuperson. Sex intervjuer genomfördes. De 
fördelades mellan oss båda på så sätt att vi genomförde tre intervjuer var. Under 
intervjuerna försökte vi med hjälp av följdfrågor klargöra vad 
intervjupersonerna avsåg med sina svar. Vi förtydligade även de åsikter och 
reflektioner som intervjupersonerna gav uttryck för genom att sammanfatta det 
som den intervjuade sagt och därefter fråga om sammanfattningen var korrekt 
uppfattad. Efter den ordagranna transkriberingen av varje enskild intervju 
skickades dessa hem till respektive intervjuperson för genomläsning, eventuell 
komplettering/ändring och godkännande. Intervjun, med eventuella tillägg eller 
ändringar samt godkännande, skickades sedan tillbaka till oss i ett förfrankerat 
kuvert. 
 
 
Bearbetning och dokumentation 
 
I forskningsprocessen har vi fördjupat oss i olika teorier för hur bearbetning och 
dokumentation kan genomföras. Vi har tillsammans diskuterat för- och 
nackdelar med olika tillvägagångssätt. Utifrån vår diskussion och reflektion 
bestämde vi oss för att transkribera de sex intervjuerna ordagrant. För att öka 
säkerheten i utskrifterna lyssnades intervjuerna igenom flera gånger. Var för sig 
tog vi sedan ut de citat ur våra respektive intervjuutskrifter som vi ansåg vara 
relevanta för studien. Vi sammanförde dessa i ett gemensamt ”citatdokument”. 
Tillsammans diskuterade vi också fram lämpliga teman/kategorier som vi 
uppfattade som väsentliga för vårt syfte med undersökningen och vår 
problemställning. Var och en sorterade sedan in citat ur det gemensamma 
”citatdokumentet” under passande tema/kategori. Vi jämförde därefter våra 
kategoriseringar och kunde konstatera att dessa överensstämde väl med 
varandra, vilket understödjer pålitlighet och giltighet. 
 
 
Resultatredovisning 
 
Presentation av undersökningsgruppen 
 
I en medelstor mellansvensk kommun finns ett resurscenter som sedan senare 
delen av 1990-talet arbetat med kompenserande läshjälpmedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter. 



   28

Tillsammans med kommunen startade de ett projekt för att sprida kunskap om 
kompenserande hjälpmedel och om funktionshindret läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. I projektet ingick ett antal grundskoleelever, som 
utrustats med portabla datorer att använda i sitt skolarbete. I föreliggande 
undersökning har tre pojkar och tre flickor valts ut ur denna grupp för fördjupade 
intervjuer om sina erfarenheter av att använda kompenserande läshjälpmedel. 
Eleverna har under olika lång tid även före projektets start använt olika typer av 
hjälpmedel i sin klassrumsmiljö och tillsammans med speciallärare. Eleverna 
kommer från olika skolor i kommunen samt från en angränsande kommun.  Alla 
har någon tid gått på samma skola år 7 – 9. Två av eleverna har påbörjat sina 
gymnasiestudier på två gymnasieskolor inom kommunens geografiska område.  
 
 
Resultat av intervjuundersökningen 
 
Teman som redovisas utifrån genomförda intervjuer är: 

• Kompenserande läshjälpmedel i användning 
• Uppfattningar av nyttan av läshjälpmedel 
• Uppfattningar av engagemang 
• Upplevelser av attityder och bemötanden 
• Den förändrade lärsituationen 

 
 
Kompenserande läshjälpmedel i användning 
 
Samtliga elever har utrustats med portabla datorer med 
tangentbordsträningsprogram, ordbok, talsyntes, textläsningsprogram och 
stavningsprogram. Resurscentret medverkar genom att utbilda eleverna och 
intresserade föräldrar i användningen av programmen. Man har även informerat 
elevernas klasskamrater om läs- och skrivsvårigheter. Lärarna har möjlighet att få 
utbildning för att känna till och kunna hantera kompenserande hjälpmedel. Med 
denna utbildning får de förutsättningar att planera sin undervisning så att 
hjälpmedlen blir ett naturligt inslag i skolarbetet. 
 
Elevernas läsning av undervisningslitteratur och skönlitteratur underlättas genom 
frekvent användning av talsyntes för att få texter upplästa. Samtliga har 
läromedel anpassade till E-textböcker i Textviewformat eller till talböcker i 
Daisyformat.  

- Det var det nåt program med någon Uggla som jag använde för att 
öppna böckerna, läste igenom texten, kopiera svaren, och så 
klistrade jag in och formulerade om det i Word.  

- Om det är Fysik då trycker man där, så öppnas boken och så 
kopierar man texten i svart så kan man trycka på ReadIT, 
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tror jag det heter, och då så spelar den upp texten och så kan man 
sitta och lyssna och följa med.  

- Jag vet inte om det funkar för alla men för mig funkar det ju. Man 
måste ju hitta det man själv tycker om.   

 
Utrustningen har använts mest i de ämnen där stora textmängder ska läsas in för 
att eleven ska kunna följa undervisningen. Den ökade tillgängligheten till större 
mängder text har gett till resultat att skriftliga redovisningar i ämnet har ökat i 
omfång. Eleverna använder sig även av kassettband och disketter. Dessa kan 
innehålla lärarproducerat material och används t.ex. i samband med prov eller 
som stöd när färdigproducerade texter saknas. 

- Matten läser läraren in, om jag behöver, och sånt där. Men… 
Svenskan är det inte så jättemycket med läsning, så, mer än böcker 
då.  

- På proven använder jag datorn.  
 

Engelska är ett ämne som är svårt att läsa för de flesta. Uppläsning hjälper inte 
alla eftersom den engelska talsyntesen kan vara svår att uppfatta. Program för 
datorhantering av engelsk text används av en del elever.  

- Om man har engelska har jag något som heter SayzMe och 
Smilies. Då lägger man in engelsk text och då läser den upp det på 
engelska. Och det är ett ganska bra hjälpmedel också, om man har 
svårt för engelska.  

 
Att använda dator i klassrumssituationen är inte så vanligt. Vanligtvis använder 
eleverna sina kompenserade hjälpmedel i någon form av grupprum eller 
arbetsrum. Dessa har eleverna tillgång till både under lektionstid och under övrig 
tid. Eleverna har möjlighet att göra en del läxor under skoldagen i 
arbetsrummet/grupprummet. Dator används även hos speciallärare för läs- och 
skrivträning och för att utföra skoluppgifter. På en av skolorna finns datorer som 
alla elever har tillgång till i undervisning. 

- Jag använder det ju också i skolan. När jag tar med mig den dit, 
fast jag sitter inte i klassrummet med den utan vi har ett ställe 
längst uppe i hela skolan, som heter Lilla lugna. Där sitter vi och 
gör allting.  

 
De flesta använder dator hemma för att göra läxor och lyssna igenom texter. Flera 
elever har tillgång till program och läromedel även i hemdatorer, som också har 
kompletterats med scanner. I hemsituationen används även de kompenserande 
hjälpmedlen till att skriva egna texter och i föreningsverksamhet. Datorvanan 
varierar och önskemålen om att använda sin skoldator till spel och chattande 
finns.  
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- Ja, läxorna blir mycket roligare, när man har datan, för alla är i 
datavärlden nu.  

- Det är väl framför allt hemma. Då sitter jag hemma och lyssnar 
och skriver.   

 
 
Uppfattningar av nyttan av läshjälpmedel 
 
Att inte vara som alla andra och behöva använda hjälpmedel i sitt dagliga 
skolarbete kan vara svårt att acceptera. Behovet kan upplevas olika beroende på 
hur uttalade de dyslektiska problemen är. 

-  Vilken nytta? Jag måste ju ha hjälpen…  
- Det har ju blivit lite bättre, jag har ju lärt mig mera. Ja, datorn gör 

så att jag lär mig mer.  
- Det hjälper mig när jag kan göra egna bilder i huvudet. Jag 

behöver inte anstränga mina ögon och…, ja huvud så mycket så 
jag får ont i huvudet när jag läser. Så då kan jag ju stoppa och 
tänka över den texten och spola tillbaka så mycket jag behöver.  

 
Det har tagit tid att lära sig behärska utrustningen och förnyad undervisning vid 
resurscentret har behövts. Möjligheten att få återvända dit har varit uppskattad. 
Behovet har varit att gå vidare i sin användning av hjälpmedelsprogram och att få 
hjälp med installationer av E-textböcker och stöd med program som inte fungerat 
som planerat. 
Rättstavningen har förbättrats och lärarna förstår texten bättre och behöver inte 
lägga ner lika mycket tid på att tolka elevtexter med många fel. När eleven 
skriver på datorn använder de programmet Stava Rätt för rättstavningsträning och 
för att rätta sina texter. I samband med skrivande anges också handstilen som ett 
problem där datorn kompenserar. Det tar längre tid att skriva för hand och det blir 
svårare att läsa. 

- Sen är jag mycket bättre på att skriva på dator än för hand.  Nu har 
jag träna upp mig med hand, så nu är jag bra med den också.  

 
Tiden som läsningen tar har varit något som alla berört. Större textmängder har 
genom datoranvändningen hunnits med och därmed har både ordförståelse och 
läsförståelse ökat. Att kunna läsa på datorn och samtidigt få texten uppläst har 
enligt flera elever gett bra träning.  

- Då får jag ju läsa igenom varje fråga ungefär fem sex gånger, 
innan jag förstår vad det står, genom att jag läser och kanske inte 
kommer ihåg det jag börjar med att läsa och jag tar om det och jag 
måste läsa det så många gånger och det tar längre tid, för att förstå 
frågan. Jag hade nog inte klarat dom grejerna, om jag inte hade 
haft hjälpmedlen.  
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Att komma fortare igenom en text och därmed hänga med i läxläsningstempot 
och få mer tid till fritidsaktiviteter uppskattas. Det är också skönare att sitta och 
lyssna på skönlitteratur och få möjligheten att ta del av både den litteratur som 
läses i skolan i samband med undervisning och att vara delaktig genom att kunna 
läsa litteratur som är populär och aktuell. 

- Det är väl att man hinner mera på mindre tid.   
- Jag skulle inte orka det. Alltså när det bara är text och så mycket, då 

blir det för jobbigt.    
- I stället för att det tar ett år för mig att läsa ut en bok så kanske det 

tar några dagar. Bara att lyssna in den.   
 
Problem med användning av talsyntes är att den blir sövande att lyssna på och att 
en del uppläsningar inte är av så god kvalité att de kan uppfattas direkt. 

- Man blir så trött att ligga och lyssna på det… även om det är 
jätteintressant så somnar man efter ett tag.  

 
 
Uppfattningar av engagemang 
 
Det egna datorintresset har varit stort från början. Några tröttnade, när det inte 
var tillåtet att installera och spela spel och inte heller möjligt att surfa på Internet. 
Att hantera datorn i samband med byten av arbetsmiljöer från grupprum, hem, 
användning i klassrum och i speciallärarens rum blev för tröttsamt ibland.  

- Då var ju, slockna intresset totalt på oss alla. Och alla la dom upp på 
hyllan ett tag men sen…  

 
Datorerna plockades fram igen med stöd från föräldrahåll och ett grundläggande 
intresse och nyfikenhet på vilka möjligheter som gavs. 

- Efter ett tag när man höll på med det så trivs man. Det är alltid så i 
början att man var lite osäker.  

 
Några elever var mer målmedvetna användare. De tyckte det var kul att testa om 
och hur det fungerade, kolla hur mycket nytta man kunde ha av datorn i 
skolarbetet eller om det är så att folk bara säger att det är bra. De tog ofta 
datorerna med sig mellan skolan och hemmet. En elev har inte använt den så 
mycket ännu, har inte kommit igång riktigt, men tror att det kommer att bli bättre. 
En elev hade gett upp användningen vid intervjutillfället, men hade ändå haft 
nytta av den för att utveckla en bättre läsförståelse. 
 
Föräldrarnas intresse och stöd är stort och har hela tiden varit betydelsefullt. De 
har i några fall på eget initiativ fått sina barn dyslexiutredda för att påvisa ett 
behov av resurser för undervisning och behov av kompensatoriska hjälpmedel. 
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Ibland har båda föräldrarna varit mycket intresserade och ”peppat” och övertalat, 
men ofta har en förälder tagit ett större ansvar och varit mer engagerad, köpt egen 
utrustning som komplement till skoldatorn och lagt in program för att eleven ska 
slippa ta med datorn mellan hemmet och skolan varje dag. När dyslexi finns hos 
fler medlemmar i släkten har ytterligare en generation varit intresserad och glad 
över de möjligheter till stöd som eleven fått. Föräldrarna har också varit med på 
möten på resurscentret och de har tagit chansen att lära sig lite mer där 
tillsammans med sina barn. 
Ibland kan till och med föräldrar visa ett ”alltför stort intresse” för elevens 
datoranvändning. 

-  Ja, jag var ju negativ till det först. Skriv på datorn, orkade inte.  
Tyckte inte om det så mycket. Det var en gammal och skrutten data. 
Men till slut så övertalade dom mig då att skriva. Och jag har hjälp 
av pappa eller nån med läxorna.  

 
- Föräldraintresset har varit oberoende av den egna datakompetensen. Några elever 

anser sig vara experter på sin utrustning och att deras föräldrar kunnat betydligt 
mindre eller nästan ingenting. 
 
Elevernas uppfattning om lärarengagemanget är mycket olika. En del lärare har 
deltagit i utbildning på resurscentret, men långt ifrån alla. Med ett 
ämneslärarsystem har det blivit tydligt i intervjusvaren att skillnader finns mellan 
olika ämnesföreträdare, men också i lärares personliga engagemang.  

- Vissa glömde ju bort att jag hade det. Så då behandla ju alla dom 
andra lärarna mig som alla dom andra.  

- Svenskalärarna var helt underbara. Dom hjälpte hela tiden.  
 
Hjälpen kan ha bestått i att få tillgång till E-textböcker i tid som diskett eller på 
CD, att ha fått prov och läxuppgifter inscannade. För att datorstöd i 
undervisningen ska fungera krävs stor framförhållning med tidig planering, god 
struktur och en flexibel inlärningsmiljö. Möjligheten att lämna klassrummet och 
arbeta med datorn i ett arbetsrum har funnits. En elev upplever efter flytt till en 
annan skola en undervisning där datorarbete är en integrerad del av skolarbetet 
och att de vanliga datorerna fungerar bra för honom där. 

- Jag har ju fått material av dom, så dom har väl varit intresserade tror 
jag. 

- Dom var ju intresserade av hur allting funka, och hur det hjälpte 
mig. Dom hjälpte ju mig inte så mycket, efter att jag fick datorn. Så 
jag hade ju nästan som en lärare framför mig när jag hade datorn.   

 
 



   33

Upplevelser av attityder och bemötanden 
 
Upplevelser att vara annorlunda, att vara ledsen, att inte bli förstådd och 
respekterad har de flesta uttryckt i någon form. Föräldrars stöd för att påminna 
lärare om funktionshindret behövs och berättas om. 

- Man ska verkligen ha kompisar som stöttar en. För att det är viktigt. 
Och föräldrar. Ja, för annars så blir det jobbigt. Joo, man kan bli lite 
utstött. Dom tror att man är dum.  

Upplevelsen av att lärarna nog tyckte att eleven var jobbig som sa till, när det inte 
fungerade var stark. Upplevelser av att vara utslagen och ledsen för att inte få en 
rättvis bedömning i samband med prov, där datorn inte fick användas, uttrycktes 
som följer. 

- För det drabbar ju hela mig det också. Den sista utslagningsgrejen. 
För det är ingen – jag som individ, jag kan inte rå för att jag har fått 
det hära.  

   
Några elever har fått en dyslexidiagnos på initiativ av föräldrar eller skolan. 
Diagnosen har haft betydelse för uppfattningen av vem man är och vad man kan. 
Med diagnosens hjälp har eleverna fått hjälpmedel tidigare och har också fått 
prova olika typer av hjälpmedel som fickminne och talpenna.  

- När jag inte visste att jag hade dyslexi så kände man ju sig att… 
Man var knäpp i huvet och det måste vara något fel på mig och jag 
är inte som alla andra.  

-  När jag fick diagnosen då fick jag hjälpmedlen. Och jag visste ju 
vilka rättigheter jag hade och vad jag skulle få för hjälp. 

 
Vad kamraterna tycker och tänker betyder mycket. Att komma in i klassrummet 
med datorn känns inte möjligt för de flesta. De är oroliga för att bli 
uppmärksammade och att bli annorlunda behandlade, att kamraterna ska tycka 
det är orättvist att inte alla har tillgång till datorhjälpmedel i sitt arbete. Om flera 
hade haft behov av datorstöd, tror de, att det hade varit möjligt att arbeta med 
datorn i klassrummet. De elever som uttryckt dessa åsikter vill slippa förklara, 
visa och berätta om sitt funktionshinder och om sina hjälpmedel. De går därför 
hellre till ett annat rum och arbetar. En del klasskamrater vet varför, men inte 
alla.  

- Fast jag har aldrig haft datorn i klassrummet. Har inte vågat. 
Nej, jag skämdes.  

 
När klasskamraterna fått information och accepterat elevens lärsituation kan 
eleven känna sig trygg. Då blir upplevelsen en annan. Eleven kan då också känna 
oberoende och självständighet i sitt arbete. 



   34

- Det var jättebra och skönt att dom visste om liksom och att klassen 
visste om det, så att dom kunde hjälpa en och att de inte skratta om 
man läste fel eller haka upp sig på ett ord, eller nåt sånt dära…  

- Det är bra på ett sätt, men det är ju skönare att ha en sån där grej, 
slippa vara låst till andra.  

 
Med acceptans av sin egen kunskap om hur man kan använda kompenserande 
läshjälpmedel och med förtroende för sin förmåga kan eleven också dela med sig 
och vara villig att ge stöd och hjälp. 

- Om det förändrats. Jag vet ju, vad som finns. Om det är nån annan 
som inte orkar läsa eller får lite problem så kan ju jag hjälpa dom att 
få fram böcker.  

 
 
Den förändrade lärsituationen 
 
Eleverna har haft sina hjälpmedel under olika lång tid och det påverkar 
uppfattningen av hur mycket användandet har förändrat lärsituationen. En elev 
har enbart haft sin dator en kort tid under föregående läsår och har ännu inte 
hunnit uppleva någon skillnad. Eleven förväntar sig att inlärningen ska 
underlättas och att det ska gå att lära sig mer med datorstöd. En elev provade och 
har valt att arbeta utan dator eftersom läsningen förbättrats och det går bra att läsa 
böcker ändå. För de övriga eleverna har skolarbetet blivit lättare. Man hinner 
mer, läxläsningen går lättare och ordkunskapen har ökat vilket bidragit till bättre 
stavningsförmåga och ökad textproduktion. Det är också tryggt att veta vilka 
kompenserande hjälpmedel som finns att tillgå och att kunna behärska datorn. 
Det ger eleverna större möjlighet att själva kunna välja eller välja bort 
hjälpmedlen. 

- Ja, jag gör lite mer läxor, vad heter det, hinner lite mer och… Ja, 
hänger med lite bättre i skolan, tycker jag.   

- Det har ju blivit lite bättre, jag har ju lärt mig mera. Ja, datorn gör så 
att jag lär mig mer.  

- Skolarbetet blir ju lättare. Det blir ju det i stället för att skolan är så 
jobbig, att skriva och läsa. Med en dator blir det mycket lättare…   

 
Motivationen har ökat och gett ork och kraft att arbeta mera. Detta har gett 
resultat på prov och gett bättre betyg än förväntat. Framtidsplanerna påverkas i 
positiv riktning och det finns flera som uttrycker att det skett en förändring i 
bilden av vem man själv är och vad man förmår. 

- Man är lite mera fri, ja att göra saker mer själv, så där… Ja, 
självständig. Slippa fråga andra och så dära. Ja, det är en fördel, 
tycker jag.  

- Det är väl för att då, ja, man är mer självständig. Det är liksom det. 
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- Ja, jag tar ju…jag får inte lika ont i huvudet längre och jag tar det 
mycket lugnare och kan liksom uppfatta allting då. Det är så där.  

- Ja, jag tycker nästan som man får bättre självförtroende… i handen 
och ögonen efter programmen. Att man känner ja: nu kan jag ju läsa 
bra. Nu kan jag ju skriva. 

 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att elevernas läsning av 
undervisnings- och skönlitteratur underlättas genom användning av talsyntes för 
att få texter upplästa. Utrustningen har mest använts i de ämnen där stora 
textmängder ska läsas in. Eleverna använder sig även av kassettband och 
disketter, som kan innehålla lärarproducerat material till stöd, när 
färdigproducerade texter saknas eller i samband med prov.  
Vanligtvis använder eleverna sina kompenserande läshjälpmedel i grupprum 
eller arbetsrum, mer sällan i den vanliga klassrumssituationen. Flertalet elever 
använder dator hemma för att göra läxor, lyssna igenom texter eller producera 
egna texter.  
Nyttan av att använda hjälpmedlen visar sig bl. a. i att rättstavningen har 
förbättrats. Vid textproduktion går det snabbare att skriva på dator än för hand 
och läsbarheten ökar. Nyttan visar sig även i att läsningen går snabbare. Större 
textmängder hinns med och därmed har både läs- och ordförståelsen ökat. 
Eleverna uppfattar att de kan hänga med i läxläsningstempot och att de får mer 
tid till exempelvis fritidsaktiviteter. Flera elever uttrycker också att de känner sig 
mer självständiga och oberoende när de använder sina hjälpmedel. Motivationen 
har ökat och gett ork och kraft att arbeta mera. Framtidsplanerna påverkas 
positivt och flera uttrycker att det skett en förändring av bilden av vem man är 
och vad man förmår. 
Elevernas eget datorintresse var stort från början och flera var intresserade av att 
undersöka nyttan av att använda datorn i skolarbetet. Några tröttnade när det inte 
var tillåtet att spela spel och surfa på Internet eller då förflyttningar av 
utrustningen inte fungerade helt smidigt.  
Eleverna uppfattar att föräldrarnas stöd, engagemang och intresse är stort och 
betydelsefullt. Däremot uppfattar man att lärarengagemanget varierar. Vissa 
lärare är mycket engagerade, medan andra inte alls är det.  
Upplevelser av att vara annorlunda, att vara ledsen, att inte bli förstådd och 
respekterad har de flesta uttryckt i någon form. Vad kamraterna tycker och 
tänker betyder mycket. Att komma in i klassrummet med datorn känns inte 
möjligt för de flesta. Man är bl.a. orolig för att kamraterna ska uppfatta det som 
orättvist att inte alla har tillgång till datorhjälpmedel i sitt arbete.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Det som blev avgörande för valet av metod, var att vi innan undersökningen 
antog att en kvalitativ studie skulle lämpa sig bäst i förhållande till vårt syfte och 
våra problemställningar. Om vi valt en kvantitativ metod med t.ex. enkäter, 
skulle troligtvis undersökningspersonerna ha blivit styrda av att enkätens 
svarsalternativ hade varit givna på förhand. Då hade vi sannolikt inte fått någon 
fördjupad förståelse för vad olika elever uppfattar som för- eller nackdelar med 
att använda kompenserande läshjälpmedel. En kvantitativ metod uppfattades 
följaktligen inte som användbar i förhållande till vårt syfte och vår 
problemformulering.  
Före valet av metod, diskuterade vi med vår handledare vilken typ av 
forskningsstrategi inom det kvalitativa området som skulle kunna vara lämplig. 
Eftersom vi var intresserade av att undersöka intervjupersoners uppfattningar av 
vissa fenomen, framstod en fenomenografisk ansats som den bäst lämpade. Efter 
avslutad undersökning anser vi att vi valde rätt metod. Vi tycker att vi genom 
metoden lyckats svara på våra problemformuleringar.   
I kvalitativ forskning är det viktigt att intervjuaren visar engagemang och 
intresse för intervjupersonen och intervjusituationen. Under intervjuerna var vi 
måna om att visa engagemang och intresse genom att verkligen lyssna på vad 
intervjupersonerna berättade och också ställa relevanta följdfrågor i 
sammanhanget. Genom vårt val av en kvalitativ metod tycker vi att vi fått ta del 
av intervjupersonernas tankar och funderingar kring kompenserande 
läshjälpmedel, vilket lett till att tydliga nyanser har framkommit i svaren.  
Samtliga intervjupersoner blev informerade om hur intervjuerna skulle gå till 
och hur materialet skulle hanteras. Genom att ge sitt samtycke bekräftade de att 
vi fick använda intervjuresultatet i vår C-uppsats. De forskningsetiska 
överväganden som vi tagit hänsyn till är främst informationskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet. Eftersom intervjupersonerna var 
ungdomar har särskilt omsorg lagts vid kravet att inte skada medmänniskor. I 
och med att intervjupersonerna gav sitt informerade samtycke anser vi inte att vi 
stött på några problem, vad det gäller forskningsetiska aspekter av uppsatsen.   
 
Det vi framför allt kan se som negativt med den kvalitativa metoden är att vi 
som intervjuare tolkar intervjusvaren, till skillnad från den kvantitativa som 
studerar likheter, avvikelser och samband. Möjligheten att fritt kunna tolka 
intervjusvaren var dock en viktig anledning till vårt metodval. Genom det 
personliga perspektivet kan vi ge en klar och känslig uppfattning av fenomen i 
vardagsvärlden.  
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I det inledande planeringsarbetet av undersökningen valde vi att samarbeta med 
resurscentret och företrädare för de skolor där presumtiva intervjupersoner 
studerade. Vi tycker att den inledande planeringen tillsammans med företrädare 
för resurscentret och berörda skolor i hög grad underlättat det fortsatta arbetet 
med vår undersökning. Vi tror att tidigare nämnda möten och brev underlättade 
för eleverna när de skulle ta ställning till om de ville delta i vår undersökning 
eller inte. Eftersom intentionerna med möten och brev infriades tänkte vi 
följaktligen rätt. 
Vi valde att utforma en halvstrukturerad intervjuguide med ett antal frågor kring 
att använda kompenserande läshjälpmedel i studiesituationen. Guidens 
uppläggning underlättade möjligheten att ställa följdfrågor som bidrog till 
ytterligare fördjupning och struktur i intervjuerna. Den gav oss även möjlighet 
att ställa samma frågor till intervjupersonerna. Det hade antagligen inte blivit så 
om vi t.ex. använt oss av en intervjuguide uppbyggd på enbart teman. Under 
intervjuerna försökte vi att fokusera oss på uppfattningar av att använda 
kompenserande läshjälpmedel, samtidigt som vi försökte att uppmuntra och 
understödja intervjupersonernas fria berättande. Vi anser att detta har bidragit 
till att göra intervjuerna mer levande. Vi tror att intervjupersonernas relativt 
unga ålder och begränsade livserfarenhet spelar in i förmågan att kunna besvara 
våra frågor brett och heltäckande. I slutet av varje intervju gick vi översiktligt 
igenom frågorna och lämnade svar. Detta visade sig vara givande eftersom 
flertalet intervjupersoner tog tillfället i akt att utveckla och lägga till ytterligare 
synpunkter och infallsvinklar till redan givna svar.  
 
Vi har gjort ett antal medvetna urval under studien. Det första urvalet var att vi 
ville göra intervjuerna i en kommun där elever med läs- och skrivsvårigheter 
eller dyslexi utrustats med kompenserande läshjälpmedel i syfte att stödja 
lärandet. Elever, föräldrar och skolpersonal skulle också ha fått kunskap om hur 
hjälpmedlen kan användas på bästa sätt. Att vi begränsade urvalet till en 
kommun berodde på de tidsramar som vi hade till förfogande för att genomföra 
undersökningen. Det andra urvalet var att intervjupersonerna skulle ha använt de 
kompenserande läshjälpmedlen under en tid och att de skulle studera i 
grundskolans år 7-9 eller i gymnasieskolan. Detta urval gjorde vi utifrån var det 
i denna åldersgrupp fanns tillgängliga elever som uppfyllde våra kriterier för 
urvalet. Vi ville också begränsa intervjuerna till att omfatta elever i 
ungdomsåren. Detta med tanke på att det kan vara svårt för ännu yngre elever att 
medverka adekvat i en intervjusituation. Vi anser att dessa urval har varit 
relevanta för undersökningen samtidigt som det kanske hade varit intressant att 
få ta del av exempelvis lärare och föräldrars syn på och upplevelser av i vilken 
mån de kompenserande läshjälpmedlen stödjer intervjupersonernas lärande.  
 
Valet av vilka elever som skulle intervjuas blev relativt enkelt. De sex första 
elever som tackade ja till att medverka i undersökningen, fick förtroendet att 
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delta. Så här i efterhand kan vi tycka att det var bra att sätta en nedre gräns för 
intervjudeltagarnas ålder. Troligtvis hade vi inte fått lika fylliga och nyanserade 
svar från ännu yngre elever.  
Vi anser att sex intervjuer har varit lagom att genomföra. Dels med tanke på 
våra givna tidsramar och dels med tanke på att begränsa det erhållna 
intervjumaterialet till en rimlig bearbetningsnivå. Sex intervjuer var också 
lämpligt med tanke på själva genomförandet av intervjuerna. Kanske hade vi lärt 
oss ännu mer och fått ett rikare intervjumaterial om vi genomfört fler intervjuer, 
men risken hade kanske varit stor för att vi fått ett alldeles för omfattande 
material att bearbeta och tolka. En annan risk hade kunnat vara att vi tappat 
fokus under själva intervjusituationerna och fått mycket upprepningar i 
intervjusvaren.  
Innan vi påbörjade intervjuerna diskuterade vi om vi skulle vara en eller två vid 
intervjutillfällena. Vi kom slutligen fram till att genomföra tre intervjuer var för 
sig. En anledning till beslutet var att vi ansåg att det skulle vara alltför 
tidskrävande att genomföra alla intervjuer tillsammans. En annan anledning var 
att vi båda hade tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer och kände oss 
tillräckligt säkra i intervjusituationen.     
 
Vid datainsamlingen använde vi oss av digitala röstbandspelare eftersom vi ville 
ta del av allt som intervjupersonerna skulle komma att säga. Det hade 
förmodligen varit svårare att koncentrera sig på själva intervjun och att lyssna 
aktivt om vi samtidigt skulle ha fört anteckningar. Under intervjuerna upplevde 
vi båda att vi lyckades att skapa en bra kontakt med intervjupersonerna. Även 
det hade antagligen varit svårare om vi samtidigt skulle ha antecknat vad som 
sades. De inspelade intervjuerna överförde vi omgående digitalt till våra datorer. 
Möjligheten att backa uppspelningen för att få med allt och fortsätta där man 
senast slutat, var ovärderlig. När vi skrivit ut alla sex intervjuerna läste vi 
igenom dem flera gånger för att vi skulle känna in och bekanta oss med texterna. 
Det underlättade när vi sedan skulle bearbeta och tolka texterna. 
Tillvägagångssättet tror vi har varit bra för den fortsatta bearbetningen och 
dokumentationen. 
 
Bearbetningen av texterna började med att vi sammanförde svaren under teman 
som sammanföll med våra problemformuleringar och syftet med studien. Vi 
fortsatte bearbetningen genom att skapa kategorier och underkategorier som 
matchade våra teman. Detta tillvägagångssätt tycker vi har fungerat bra. Att 
använda sig av teman borde bidra till att läsaren lättare kan jämföra 
teorianknytningen med resultatet. Vi tycker dessutom att de olika temana ger en 
bra struktur åt uppläggningen av resultatredovisningen.  
Resultatredovisningen innehåller många citat som vi valt ut. Kvalitativ forskning 
kännetecknas just av många citat eftersom de visar på äktheten i resultatet. Vi 
har försökt att välja ut citat som säger något om sammanhanget de står i, eller 
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tillför något till det tema det placerats under. Där det förekommer flera citat 
menar vi att de antingen ger uttryck åt skilda företeelser, eller ger uttryck åt 
påståenden som liknar varandra eller förstärker texten.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i förordningstexter för skolan. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hör till ”elever i behov av 
särskilt stöd” och ”särskilt stöd till elever som har svårigheter”. I Läroplanen för 
obligatoriska skolan står att rektor har ett särskilt ansvar för att 
”resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör” (Utbildningsdepartementet 1994). Någon rättighetslag 
för att få tillgång till kompenserande läshjälpmedel finns inte. Skolan beslutar 
vilka insatser som bör göras i samråd med föräldrar och dokumenterar detta i ett 
åtgärdsprogram.  
 
 
Användning av läskompensation i lärsituationen 
 
Många föräldrar och lärare hoppas att tillgången till kompensatoriska hjälpmedel 
ska förändra lärsituationen för eleverna både i klassrumsmiljön och på fritiden. 
Datoranvändningen i skolan har ökat och kraven på läs- och skrivförmåga har 
ökat. Kännedomen om kompensatoriska läshjälpmedel har blivit större än 
tidigare både genom dataprojekt riktade till skolan och genom litteratur, 
massmedia och utställningar, som bland andra Hjälpmedelsinstitutet anordnar 
varje år.  
 
I vår undersökning har vi kunnat visa på en grupp elever med god kännedom om 
läskompensation och goda erfarenheter av att använda den personliga 
utrustningen de fått. Skolkommunen har gjort en samlad satsning på att utrusta 
eleverna och undervisa elever, föräldrar och lärare genom kommunens 
resurscenter för läs- och skrivsvårigheter. 
Den utrustning de har använt har väl svarat mot den vi har funnit rekommenderad 
i den litteratur vi studerat. Eleverna har också använt sig av utrustningen ur ett 
individuellt perspektiv. Basutrustning för läskompensation är dator med talsyntes, 
läromedel i form av E-textböcker och Daisyprogram för talboksläsning i datorn. 
Beroende av olika behov i den aktuella lärsituationen och olika nivå på 
datorintresse och varierande kunskaper om hur man hanterar användbara program 
har ytterligare steg i utvecklingen tagits. I stort sett allt som funnits i 
hjälpmedelsöversikten av Föhrer och Magnusson (2003) har använts under någon 
tid av någon. Samstämmigheten med synpunkter i litteratur av Gisterå och 
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Lavsund (2001) kan vi också konstatera vad gäller tillgång till teknik och 
individuella anpassningar. 
 
Eleverna och deras föräldrar är väl medvetna om nyttan av att använda 
kompenserande hjälpmedel för att på detta sätt lära sig mer. Hela elevgruppen 
anser sig ha ökat sin hastighet att ta till sig text, förbättrat sitt ordförråd och sin 
förståelse och därmed förändrat sin totala lärsituation i en positiv riktning. Datorn 
har också använts för lästräning och för utförandet av skoluppgifter på ett 
snabbare och enklare sätt. Användningen har då gett mer motivation och en ökad 
delaktighet vilket lett till bättre prestationer.  Detta är väl förenligt med Jacobsons 
artikel (2000). En elev uttrycker det så här: ”alla är i datavärlden nu”.  
 
Lundgren (2002) skriver i sin bok om faktorer att ta hänsyn till vid produktion av 
tryckt text. Detta stämmer väl överens med den elev som anser sig ha lärt sig mer 
genom datoranvändningen och övergått till den tryckta boken. Stöd att hitta rätt 
texter finns det goda exempel på både i hemmen och i skolan. Lundgren skriver 
också att eleven själv bör lära sig att upptäcka hur och när man behöver tekniken 
för kompensation. Detta visar den elev prov på som använder sin dator flitigt och 
säger att ”man måste ju hitta det man själv tycker om”. När det gäller att välja rätt 
arbetssätt i olika situationer har gruppen kommit långt om man också samtidigt 
beaktar att de befinner sig på olika nivåer beträffande kunskapen om att hantera 
sina hjälpmedel. 
 
Det som däremot inte fungerar bra är den fysiska delaktigheten i klassrummet. 
Datorn används huvudsakligen hemma eller i annat studierum än där övriga 
elever finns. När datorer finns naturligt att tillgå för alla elever och är tillgängliga 
i det vanliga klassrummet i vanlig undervisning fungerar det som bäst tycker en 
av eleverna. Användningen av datorstöd blir då det normala och man är lika som 
alla andra. Eleverna visar att delaktigheten genom ”normaliseringsprincipen” är 
viktig för dem genom att vilja vara som alla andra och lära i samspel med övriga 
elever (Tideman, 2004; Nyström, 2002). 
 
Att ha en känsla av sammanhang och att ha resurser att möta de krav han/hon 
utsätts för illustreras av den målmedvetenhet flera elever visar genom att 
transportera utrustning mellan hem och skola och mellan olika lärosalar i skolan. 
Utan känsla av meningsfullhet och delaktighet i betydelsefulla aktiviteter skulle 
inte denna möda vara värd den ansträngning det innebär (Antonovsky, 1991). 
 
 
Engagemang och självbild 
 
Viktiga vuxna i detta sammanhang visar eleverna att både föräldrar och lärare är.  
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Föräldrarna har i mycket varit aktiva genom att medverka till att eleverna använt 
sin utrustning. De har stöttat på skilda sätt genom att de deltagit i 
utbildningsinsatser från resurscentret, skaffat kompletterande utrustning hem och 
på alla sätt ”peppat”. Föräldrarnas kunskaper om och känsla för behovet av en 
god läsfärdighet berättar alla elever om. Även vi har mött detta engagemang i 
samband med de informationsträffar vi haft och i de snabba och målmedvetna 
beslut de tillsammans med sina barn fattade, när det gällde att delta i vår studie.  
I Sverige har vi en mycket lång tradition av läskunnighet och också en kontroll av 
förmågan hos individen att läsa, som sträcker sig flera hundra år bakåt(Längsjö, 
Nilsson, 2005). För en elev var det betydelsefullt att berätta om hur 
far/morföräldern visat sitt intresse för sitt barnbarns möjligheter att få en bättre 
skolsituation med kompenserande läshjälpmedel. Denne/denna berättade om egna 
skolsvårigheter samt visade sin glädje över de förbättrade förutsättningarna som 
barnbarnet fått. Delaktigheten omfattar då mer än den primära familjen. 
 
Lärarens roll är central för hur eleven upplever sin skolsituation. Att möta och 
tillvarata varje individs möjligheter att utvecklas optimalt i ”en skola för alla” 
kräver mycket av läraren. Det är läraren som genom sitt sätt att anpassa 
undervisningen har ansvar för att skapa en studiesituation där läshjälpmedlet blir 
ett självklart redskap i lärandet. Arbetslaget ansvarar tillsammans för att 
helhetsperspektivet finns. Detta blir tydligare under de senare skolåren med olika 
lärare som undervisar i olika ämnen. Det är viktigt för dessa elever att de har 
tillgång till fortsatt undervisning för att utveckla sin läsfärdighet genom 
speciallärare eller specialintresserad och specialkompetent lärare. Dessa lärare 
har eleverna i vår studie mött, när de berättar om att ”svensklärarna var helt 
underbara. De hjälpte hela tiden”. Andra exempel men inte lika tydliga är när 
engagemanget från lärarna bestått i att de skaffat material för undervisningen. Att 
beställa E-textböcker eller Daisyböcker måste göras i god tid för att eleven ska 
kunna delta med samma lärobok, som de övriga i klassen. Att ge prov på diskett 
eller CD genom att skriva eller scanna in texten kräver god planering och en mer 
än normal framförhållning. Det var inte alltid detta fungerade utan ”vissa glömde 
ju bort” och eleven blev ledsen och besviken.  
 
Elevens behov av att bli sedd utifrån sina specifika behov ser von Wright (2000) 
som en önskan av eleven om att bli delaktig i gruppen. Läraren med ett 
relationellt perspektiv blir då en viktig faktor för elevens möjlighet att lyckas och 
en viktig nära vuxen som stärker elevens motivation till inlärning. 
Specialläraren/specialpedagogen kan i ett välfungerande arbetslag bli en god 
förstärkning med sin utökade kunskap om elever med funktionshinder och sin 
kunskap om varierade arbetsmetoder. I den mer flexibla undervisningssituationen 
som ofta en speciallärare/specialpedagog har finns ytterligare möjligheter att 
stödja arbetslaget med en individuell anpassning av undervisningen. Elever 
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berättar också om ”Lilla lugna” där man kan arbeta med sina uppgifter och 
samtidigt få en förstärkt och individuellt anpassad undervisning i ostörd miljö. 
 
Att kunna vara elevens bollplank i alla undervisningssituationer, att kunna 
hantera en ofta krånglande datorutrustning med anpassningar och att alltid tänka 
på att vara förberedd med anpassade uppgifter kan synas vara ett oöverstigligt 
krav för den lärare som enbart har eleven i kortare kurser över en begränsad tid. 
Arbetslagets organisation av stödet till elever med funktionshinder blir en 
gemensam viktig uppgift där mentorskap baserat på personligt engagemang och 
intresse för den unika undervisningssituationens utmaningar kan vara en lösning. 
Eleven får då tillgång till en lärare med mer tid till förfogande som en utökad 
resurs för att stödja planeringen av elevens undervisning. Persson (2001) pekar på 
att det är viktigt vad som sker i samspelet mellan lärare, föräldrar och kamrater 
till eleven och von Wright (2000) ser elevens behov i lärsituationen. Behoven är 
knutna till sammanhanget och inte specifikt till eleven och blir då en gemensam 
angelägenhet för alla deltagare i lärsituationen. Ett sådant förhållningssätt och 
bemötande torde motverka den situation som en elev illustrerar med orden ” Den 
sista utslagningsgrejen”, när han/hon inte fick använda sin dator i en 
provsituation. 
 
Klasskamraterna har också i flera fall fått information om läs- och 
skrivsvårigheter och är då ett stöd genom sitt bemötande. Eleven upplever en 
större självständighet. Man blir inte skrattad åt, man blir inte låst till hjälp av 
andra, man slipper fråga och kan göra mer saker själv. Hanterbarheten är ett 
betydelsefullt begrepp som Antonovsky (1991) använder för upplevelsen av att 
ha resurser, som han/hon själv kontrollerar. Dessa resurser består av kunskap om 
och hjälpmedel för att hantera de krav eleven möter i sin lärsituation. Att vara 
delaktig i skolarbetet och i samvaron med kamrater har betydelse både kognitivt 
och känslomässigt. Att genom läshjälpmedel kunna läsa samma böcker som 
andra och kunna delta i samtalet kring dessa ger en ökad självkänsla och 
upplevelse av att vara fri att bestämma och påverka. Flera elever ger exempel på 
litteratur som är viktigt att ta del av och omöjlig att få tillgång till utan 
hjälpmedel genom att den är svår lästekniskt och mycket omfångsrik. Att kunna 
få den uppläst ger en upplevelse av social och ungdomskulturell tillhörighet. Det 
ökade datorkunnandet ger också en ökad självkänsla, som kan visa sig i elevens 
förmåga att kunna hjälpa andra att få stöd.   
 
Många elever får i dag en dyslexidiagnos antingen genom skolans 
specialpedagogiska och skolpsykologiska insatser, genom landstingens 
logopedkliniker eller genom privata center för dyslexiutredning. I denna 
elevgrupp finns flera elever med dyslexidiagnos. Dock inte alla. De elever som 
fått diagnos har fått den på initiativ av förälder eller skola. Den har inte varit av 
intresse för möjligheten till kompenserande läshjälpmedel med dator i detta 
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projekt. Elever med diagnos har haft tillgång till hjälpmedel tidigare och av mer 
varierande typ. Kunskapen om rättigheter att få stöd har då också funnits. Ingen 
skillnad kan märkas i åsikter eller upplevelser beträffande nuvarande lärsituation 
för elever med eller utan diagnos.  
 
Däremot kan elevens självbild ha påverkats av diagnosen. Att inte kunna lära sig 
läsa vid samma tidpunkt som alla andra och att inte hinna bli färdig med 
läsuppgiften på samma tid sätter sina spår. Med en diagnos får eleven sin 
förklaringsmodell till sina lässvårigheter och kan därmed behålla sin bild av att 
vara någon som kan i andra sammanhang. Taube (1987) redovisar tidig forskning 
av självbild med en övergripande självuppfattning. Denna kan ge en opåverkad 
självbild om den är grundlagd sedan tidigare som ”någon som kan”. 
Underavdelningen, som gäller prestationer i skolan, påverkas sannolikt medan 
underavdelningen som gäller sociala, fysiska och känslomässiga aspekter kan 
förbli relativt lite påverkade. Att tolka och förstå sin situation som någon som har 
ett funktionshinder som ” jag som individ, jag kan inte rå för att jag fått det hära” 
och utifrån det utgångsläget vara motiverad att arbeta under speciella 
omständigheter och ofta hårdare än sina klasskamrater är beundransvärt.  
Jenner (2004) skriver att det är viktigt för pedagoger att ha förståelse för att en 
elev med läs- och skrivsvårigheter kan utveckla dålig självkänsla. Risken finns att 
eleven uppfattar sin brist på förmåga som hela orsaken till läsmisslyckanden och 
därmed hindra sig själv från att utnyttja den kapacitet han/hon har. 
 
Under senare år har information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi spridits 
genom både skola och intresseorganisationen FMLS (Funktionshindrade med läs- 
och skrivsvårigheter). Reportage och filmer har man kunnat möta i massmedia. 
Lärare och föräldrar har gått kurser om funktionshindret och kunskap finns att 
tillgå på många nivåer i samhället.  
 
Medvetenheten om sitt behov av hjälpmedel och stoltheten över att behärska 
utrustningen är tydligt uttalad. Den skolsituation vi lämnade som undervisande 
lärare för 15 -20 år sen har förändrats i många avseenden. De hjälpmedel som 
fanns då har ersatts av bättre och roligare. Ändå upplever elever i vår 
undersökning att de inte vill använda sina läshjälpmedel fullt ut ”fast jag har inte 
haft datorn i klassrummet. Har inte vågat. Nej, jag skämdes”. Detta är det 
överraskande fyndet vi har gjort. 
 
Tekniken finns det kunskap om, utrustningen finns och fungerar för det mesta 
och ändå finns det viktiga synpunkter eleverna redovisar som ger en del övrigt att 
önska, innan vi ser en optimal lärsituation för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
”Det är det jag vill kunna göra, samma sak som alla andra, kunna läsa.” 



   44

Framtida forskning 
 
För elever med funktionshinder påverkas självbilden av nyttan och 
nödvändigheten av att vara i behov av kompensatoriska hjälpmedel. Ytterligare 
forskning behöver ske på detta område, när det gäller elever som inte har synliga 
fysiska funktionshinder. Hur påverkas motivationen och självbilden så att inte ett 
undvikande av hjälpmedlen sker och hur kommer man tillrätta med känslor av att 
vara avvikande och av att skämmas?  Forskning kring självbild och läsning pågår 
och vi ser fram emot de resultat som kan redovisas.2 I nära anknytning till denna 
kan forskning kring begreppet KASAM för elever med funktionshinder vara av 
intresse. Har de elever som accepterar sitt funktionshinder och använder sina 
hjälpmedel större möjligheter att hantera lärsituationen genom en högre känsla av 
sammanhang än elever som väljer bort hjälpmedlen? 
 
Den tekniska utvecklingen är också viktig att följa. Ännu har inte lätthanterlig 
kompensation för läsfunktionshinder utvecklats och satts i bruk.  
 
Synen på en delaktig lärsituation med hjälpmedel kan också vara av intresse att 
forska kring. Hur påverkar man lärare, kamrater och föräldrar till att se på 
kompenserande hjälp som ett naturligt och självklart redskap i lärsituationen?

                                                 
2 (http://www.hik.se/pages/cgi-bin/PUB_Latest_Version.exe?pageId=5977&allFrameset=1&r=1147866619262) 
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Ordlista  
 
Till Metod 
 
Deduktiv Ett synsätt på relationen mellan teori och 

forskningspraxis där den senare genomförs utifrån 
hypoteser och idéer som härleds från teorier. 

 
Induktiv  Ett synsätt på relationen mellan teori och 

forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken.  
 
Objektivism  En ontologisk ståndpunkt som går ut på att sociala 

företeelser och deras innebörder har en existens som är 
oberoende av social aktörer. 

 
Positivism  En kunskapsteoretisk ståndpunkt som säger att man ska 

tillämpa naturvetenskapens metoder på studiet av den 
sociala verkligheten. 

 
Konstruktionism  En ontologisk ståndpunkt som ibland kallas 

”konstruktivism” som innebär att sociala företeelser och 
deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt 
får till stånd. Ståndpunkten ställs ofta mot objektivism 
och essentialism. 

 
Ontologi   En teori om arten av sociala företeelser.   
 
 
Till Resultatredovisning 
 
Daisy Digitalt Audiobaserat InformationsSystem  är en digital 

teknik för strukturerad läsning av talböcker. Daisy kan 
läsas auditivt med hjälp av läsprogram i datorn eller i 
särskilda Daisyspelare. 

 
Textview Ett läsprogram där lärobokens hela text finns för läsning 

på datorskärm och samtidigt kan läsa med talsyntes. 
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Bilagor 
 
 Bilaga A:  Informationsbrev till pedagogisk personal  
   
  

 Bilaga B:  Informationsbrev till elever och föräldrar, 
  medgivande om deltagande från elev,  

informationsdeltagande från förälder 
 
                       

 Bilaga C:  Frågeguide 
 
 
 Bilaga D:  Muntlig information till intervjupersonerna  
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Stefan Bonn  2005-08-29    Bilaga A 
Agneta Gustafsson 
Inger Jaensson 
 
Till berörd skolledare och skolpersonal 
 
Information om forskningsstudier samt en förfrågan om er och elevernas 
medverkan 
 
Vi är 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 Resurscentrum NN, har vi fått kännedom om det pågående 
projektet ”Kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i 
några av NN kommuns grundskolor”.  Inom projektet har ett antal elever i kommunen 
utrustats med kompenserande hjälpmedel. De har även utbildats i hur de ska 
använda hjälpmedlen. Personal på berörda skolor har också utbildats i hur man 
använder kompenserande hjälpmedel. 
 
Vi kontaktar er med anledning av de två C-uppsatser som vi ämnar skriva. Den ena 
uppsatsen kommer att handla om elevernas uppfattning om nyttan av att använda 
kompenserande läshjälpmedel. Vi vill därför gärna intervjua några av de elever som 
utrustats med kompenserande hjälpmedel. Intervjuerna kommer att undersöka 
uppfattningen om nyttan av att använda kompenserade läshjälpmedel i lärprocessen. 
Undersökningen grundas också på de litteraturstudier som vi gjort under kursen. 
 
Den andra uppsatsen ska fokusera på lärarna. Vad fick lärarna ut för egen del av 
utbildningen i användandet av kompensatoriska hjälpmedel? Har användningen av 
kompensatoriska hjälpmedel påverkat undervisningssituationen? Vilka 
kompensatoriska åtgärder upplever lärarna som mest användbara för eleverna? Hur 
upplever lärarna att elevernas möjlighet till delaktighet har påverkats? 
Undersökningen är tänkt att genomföras med en enkät ställd till berörda lärare i 
början av höstterminen 2005. 
 
Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. De personer som 
ingår i studien kommer att vara anonyma och vare sig kommun eller skola kommer 
att kunna identifieras. Personerna deltar frivilligt i studien och har rätt att dra sig ur 
när som helst.  
 
Tack på förhand! 
 
 
Stefan Bonn Agneta Gustafsson  Inger Jaensson 
 
Handledare: Carina Henriksson, fil.dr., Idor Svensson, fil.dr.  
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    2005-08-29  Bilaga B 
Agneta Gustafsson    
Inger Jaensson 
 
 
Till berörda elever och föräldrar 
 
Information om forskningsstudier samt en förfrågan om elevernas medverkan 
 
Vi är två 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 Resurscentrum NN, har vi fått kännedom om det pågående 
projektet ”Kompenserande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några 
av NN kommuns grundskolor”.  Inom projektet har ett antal elever i kommunen 
utrustats med kompenserande hjälpmedel. De har även utbildats i hur de ska använda 
hjälpmedlen. Personal på berörda skolor har också utbildats i hur man använder 
kompenserande hjälpmedel. 
 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats som vi ämnar skriva. Vår uppsats 
kommer att handla om elevernas uppfattning om nyttan av att använda 
kompenserande läshjälpmedel. Vi vill därför gärna intervjua några av de elever som 
utrustats med kompenserande hjälpmedel. Intervjuerna kommer att undersöka 
uppfattningen om nyttan av att använda kompenserade läshjälpmedel i lärprocessen. 
Undersökningen grundas också på de litteraturstudier som vi gjort under kursen.  
 
Ytterligare en uppsats kommer att skrivas. Den andra uppsatsen ska fokusera på 
lärarna och är tänkt att genomföras med en enkät ställd till berörda lärare i början av 
höstterminen 2005. 
 
Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. De personer som 
ingår i studien kommer att vara anonyma och vare sig skola eller kommun kommer att 
kunna identifieras. Deltagarna deltar frivilligt i studien och har rätt att dra sig ur när 
som helst. Vår förhoppning är att ni gärna deltar i vår undersökning för att bidra till att 
sprida viktig kunskap. Vi kommer att ta kontakt med er per telefon efter att ni gett ert 
medgivande om deltagande. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Agneta Gustafsson  Inger Jaensson 
 
Handledare: Carina Henriksson, fil.dr. 
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   Elevexemplar 

 
 
 
 
 
 
Intervjuundersökning om användningen av 
kompenserande läshjälpmedel hösten 2005 
 
 
 
Jag lämnar härmed mitt tillstånd till att delta i en intervju. 
Jag har tagit del av informationen på föregående sida och är 
införstådd i vad det innebär att delta.  
 
 
 
Elevens namn och skola 

 
 
_______________den_____/_____  2005 
 
 
 
Elevens underskrift 
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    Målsmansexemplar 

 
 
 
 
 
 
Intervjuundersökning om användningen av 
kompenserande läshjälpmedel hösten 2005 
 
 
 
Vi vill härmed informera om att er son/dotter tillfrågats om 
att delta i ovanstående intervjuundersökning. Vi vill därför 
att ni tar del informationen på föregående sida och är 
införstådda i vad det innebär för er son/dotter att delta.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Agneta Gustafsson  Inger Jaensson 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tagit del av informationen på föregående sida. 
 
 
_______________den_____/_____  2005 
 
 
Målsmans underskrift 
 



   53

Frågeguide      Bilaga C 
 

A. Inledande frågor 
1. Vad är kompenserande läshjälpmedel för dig? 
2. Hur gick det till när du första gången kom i kontakt med 

kompenserande läshjälpmedel? 
3. Varför kunde dessa vara av intresse för dig? 

 
B. Frågor om de kompenserande hjälpmedlen 
1. Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation då du 

använder kompenserande läshjälpmedel? 
2. Vilken typ av läshjälpmedel använder du då? 
3. Vilken nytta har du av att använda läshjälpmedel i den situation du 

beskriver? 
4. Vilka fördelar har hjälpmedlen medfört? 
5. Har de medfört någon nackdel? 
6. Hur uppfattar du att din lärsituation/process/skolsituation har 

förändrats utifrån att du fått tillgång till de kompenserande 
hjälpmedlen? 

7. Hur tror du att det skulle ha varit om du inte fått tillgång till de 
kompenserande hjälpmedel som du använder i den här situationen? 
(reservfråga) 

 
C. Sonderande frågor 
1. Har du fler exempel på situationer då du använder kompenserande 

läshjälpmedel? 
2. Fortsätt med frågorna under B. 
 
D. Frågor om engagemang 
1. Hur har du själv intresserat dig för dina hjälpmedel? 
2. Hur tycker du att lärarna har intresserat sig för dina hjälpmedel? 
3. Hur tycker du att dina föräldrar intresserat sig för dina hjälpmedel? 

 
E. Sammanfattande frågor kring uppfattningen av nyttan av att 

använda kompenserande hjälpmedel i lärsituationen/processen 
1. Hur tycker du att kompenserande läshjälpmedel kan användas på 

bästa sätt? 
2. Varför tror du att det gått bra/dåligt för dig att använda 

läshjälpmedlen?  
 

F. Framtidsperspektivet 
1. Hur tror du att du kommer att ha nytta av kompenserande 

läshjälpmedel i framtiden? 
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      Bilaga D 
 
Muntlig information till intervjupersonerna 
 

• C-uppsatsen kommer att vara en offentlig handling. 
 

• Intervjumaterialet ska hanteras på så vis att vi lyssnar igenom 
kassettupptagningen och skriver in intervjuerna på dator. När vi tagit ut en 
pappersversion från datorn, raderas filen och bandet spelas över.   

 
• Intervjupersonerna kommer inte att namnges, utan endast beskrivas utifrån 

Resurscenter NN:s pågående projekt. 
 

• För att kunna beskriva de olika intervjupersonerna i stora drag avslutas 
intervjun med några korta frågor om skolbakgrund. 

 
• Vi utför en intervju med varje intervjuperson. Respektive intervjuutskrift kommer 

att skickas tillbaka till intervjupersonen för eventuella kommentarer. 
 

• Vi frågar om intervjupersonen ger sitt muntliga samtycke till att vi får använda 
intervjuresultatet i vår C-uppsats. Deltagarna deltar frivilligt i studien och har rätt 
att dra sig ur när som helst. 

 
 
Egna anteckningar att använda vid mötet och intervjuerna 
Patel, Davidsson sid 70 
 
Klargöra syftet med intervjun 
Relatera syftet till individens egna mål, dvs klargöra att hans bidrag är viktigt 
På vilket sätt kommer bidraget att användas? 
Konfidentiellt 
Legitimera oss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


