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ABSTRACT 
Denna systematiska litteraturstudies syfte är att granska och bearbeta tidigare forskning 

som har genomförts kring användandet av pedagogiska hjälpmedel för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Ett specialpedagogiskt perspektiv används för att besvara 

frågeställningar angående vilka kompensatoriska hjälpmedel som främjar läs- och 

skrivförmågan hos elever med läs- och skrivsvårigheter och vilken roll som läraren och 

klassrumsmiljön spelar i arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. Av resultatet framgår 

att användning av olika hjälpmedel, såsom talsyntes, ordbehandlingsprogram och tal-till-

textprogram främjar elevers läs- och skrivförmåga och att läraren spelar en nyckelroll för 

användandet av kompensatoriska hjälpmedel. De pedagogiska implikationer som 

framkommer efter en diskussion av resultatet är att inkludering och tillgänglighet bör 

vara ledord i en skola för alla. 

 

Nyckelord: Kompensatoriska hjälpmedel, inkludering, elever i behov av särskilt stöd, 
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1 INTRODUKTION 
I skolans verksamhet är behovet stort av behöriga pedagoger med kunskaper inom 

specialpedagogik. Det syns tydligt att skolan brister i detta när man ser till elevernas 

betygsresultat. Betygsstatistik från Skolverket för läsåret 2011/12 visar att 12.5% av 

eleverna som gick ut grundskolan inte har gymnasiebehörighet till något nationellt 

gymnasieprogram (Skolverket, 2012). Skolverkets statistik visar att elever i behov av 

särskilt stöd inte får den hjälp de behöver för att uppnå målen som uttryckligen står i 

grundskolans läroplaner (Skolverket, 2011). I skollagen (SFS 2010:800) står det 

skrivet att skolan har skyldighet att stötta de elever i behov av särskilt stöd så att 

dessa ges möjlighet att utvecklas och uppnå de uppsatta målen för undervisningen. 

Att en stor andel elever inte uppnår dessa mål menar vi visar att skolan inte klarar av 

att stötta de elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. 

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi upplevt att 

undervisande lärare ute i skolorna saknar kunskaper kring pedagogiska hjälpmedel 

och hur de kan användas för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna 

klarar inte av att ge eleverna det stöd som de behöver för att utveckla nya kunskaper. 

Arbetslagen tenderar inte heller föra diskussioner kring de pedagogiska hjälpmedel 

som finns tillgängliga och lärarna delar således inte med sig av sina kunskaper eller 

erfarenheter. I slutändan är det eleverna som drabbas mest av detta.  

Utifrån våra upplevelser från den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ser 

vi ett eget intresse i att undersöka vilka skyldigheter i form av pedagogiska 

hjälpmedel och särskilt stöd skolan har när det kommer till att stötta en elev med läs- 

och skrivsvårigheter samt vilka olika pedagogiska hjälpmedel som finns. Som 

nyutexaminerade lärare har vi en fördel av den aktuella forskningen 

lärarutbildningen förser oss med. Att kunna bidra till denna med en mer riktad 

frågeställning gör att vi får ännu ett verktyg i vårt arbete med att utbilda elever i 

särskilda behov. Det är även intressant att fundera över huruvida det finns ett 

övergripande syfte med användningen av kompensatoriska hjälpmedel. Man kan 

ställa sig frågan om dessa används med en pedagogisk tanke som utgångspunkt. 

Det pågår ständigt arbete med att utveckla nya kompensatoriska hjälpmedel för att 

stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Ur ett forskningsperspektiv är ämnet 

intressant då jämförelser kan utföras mellan olika skolor och pedagogiska tankar, 

även på internationell nivå. Dock inriktas den mesta forskningen på hur det går för 

studenter med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter vid högre studier. 

Undersökningar som kan söka lösningar på grundskole- och gymnasienivå är att 

föredra då problem redan då kan göras överkomliga. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att utreda vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns och 

används idag till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare finns intresse 

av att undersöka lärarens betydelse för den enskilde eleven vid introduktion och 

handledning av dessa kompensatoriska hjälpmedel i elevens dagliga undervisning. 

Slutligen är vi intresserade av vilka av de pedagogiska hjälpmedel som är tillgängliga 

främst anses underlätta elevers lärande. Med hjälp av vår empiri kommer vi således 

att svara på följande frågeställningar: 

- Vilka kompensatoriska hjälpmedel främjar läs- och skrivförmågan hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter? 
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- Vilken roll spelar läraren i arbetet med kompensatoriska hjälpmedel? 
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2 BAKGRUND 
För att genomföra en litteraturstudie krävs förförståelse för fältet empirin hämtas 

ifrån. Följande kapitel tar upp specialpedagogik utifrån gällande styrdokument, 

behandlar termerna dyslexi och kompensatoriska hjälpmedel samt presenterar 

studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Särskilda behov i skolans styrdokument 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att skolans verksamhet ska ta hänsyn till elevers 

olika behov. Elever ska ges stöd som skapar förutsättningar för dem att utvecklas så 

långt som möjligt. Skolan ska även sträva efter att uppväga skillnader i elevers 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om det framkommer att en elev 

riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska elevens behov av särskilt stöd utredas. 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd ges. 

Vidare ska stödets omfattning motsvara det som eleven behöver för att få möjlighet 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skollagen, 2010). 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011) står det i första kapitlet, 

Skolans värdegrund och uppdrag, att undervisningen i skolan ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Det står även beskrivet att skolan har ett särskilt 

ansvar att ge stöd åt de elever som har svårigheter att nå de uppsatta målen för 

utbildningen. Vidare står det i läroplanens riktlinjer för skolan att alla som arbetar i 

verksamheten ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Läraren 

ska stimulera, handleda och ge stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2011). 

2.2 Dyslexi – definition 

Ordet dyslexi är sammansatt av de två grekiska orden dys och lexia vilket kan 

översättas till ”svårigheter med ord”. Ibland används begreppet ordblindhet för att 

beskriva dyslexi, detta är dock felaktigt då dyslexi och ordblindhet har olika orsaker 

(Samuelsson, 2009). Antalet personer som har dyslexi beror till stor del på hur 

begreppet definieras. Det har länge bedrivits forskning kring dyslexi, trots detta finns 

det ingen gemensam internationell definition. Detta medför en otydlig gräns för vad 

som är dyslexi och vad som är allmänna läs- och skrivsvårigheter (Svensson & 

Tholerus, 2011). Høien och Lundberg (2001) definierar begreppet dyslexi på 

följande sätt: 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 

utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till 

känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid 

läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. 

(Høien & Lundberg, 2001:20) 

Begreppet dyslexi kan indelas i två olika typer av dyslexi. Dels förvärvad dyslexi 

vilket uppkommer av skada eller sjukdom i hjärnan och dels utvecklingsdyslexi 

vilket är medfödd dyslexi (Samuelsson, 2009).   

Dyslexi är en diagnos av flera som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha. Vid 

presentationen av resultatet i denna studie används termen dyslexi i de fall den 

används av författarna, i annat fall används den vidare termen läs- och 

skrivsvårigheter. 
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2.3 Kompensatoriska hjälpmedel 

De senaste åren har det utvecklats en rad program och utrustning som kan användas 

som hjälpmedel för de som har svårt att läsa eller skriva. Lärare i skolans verksamhet 

upplever att de kompensatoriska hjälpmedlen är bra då de lindrar elevernas läs- och 

skrivsvårigheter. De bidrar också till att höja motivationen hos eleverna. Det har 

genomförts ett fåtal undersökningar om effekten av kompensatoriska hjälpmedel. I 

de undersökningar som dock har genomförts har resultatet visat att elever är positivt 

inställda till de kompensatoriska hjälpmedlen (Svensson & Tholerus, 2011).   

De olika kompensatoriska hjälpmedlen kan kategoriseras i fyra olika grupper utifrån 

vad de underlättar (Samuelsson, 2009). Då översättning inte tas upp i den här 

studiens empiri utgår denna kategori av hjälpmedel. De tre övriga är som följer:  

2.3.1 Läsning 
Bland de olika läshjälpmedlen finns talböcker. Syftet med talböcker är att ge barn 

med lässvårigheter lässtimulans och läsglädje. En fördel med talböcker är att de är 

lätta att använda. Ett hjälpmedel till talböckerna är DAISY, digitalt audiobaserat 

informationssystem, vilket innebär att texterna lagras digitalt på CD-skivor. DAISY 

gör det möjligt för lyssnaren att bläddra mellan talbokens rubriker, hoppa mellan 

avsnitt och bläddra fram till specifika sidnummer. DAISY gör det också möjligt för 

lyssnaren att reglera hastigheten på avlyssningen utan att påverka den inspelade 

rösten (Föhrer & Magnusson, 2003).  

Talsyntes är ett hjälpmedel för läsning där det är möjligt att scanna in text i ett 

datorprogram. I programmet kan sedan lyssnaren markera delar av texten som sedan 

läses upp av en datorröst. Användaren kan också lyssna på markerad text som redan 

finns på datorn. Lyssnaren har möjlighet att variera den hastighet som texten ska bli 

uppläst med (Föhrer & Magnusson, 2003).  

2.3.2 Skrivning  
För att datorn ska bli ett effektivt hjälpmedel som underlättar skrivprocessen krävs 

det att eleven inte behöver ägna en massa tid åt att leta på tangentbordet för att hitta 

rätt bokstav. Om eleven behöver leta efter bokstäverna på tangentbordet kan det ta 

längre tid att skriva på dator än för hand. Därför kan det vara bra med 

tangentbordsträning. Tangentbordsträningen bör påbörjas så snart eleven börjar 

använda dator med målsättningen att automatisera skrivandet, det vill säga uppnå en 

viss skrivhastighet.  

Ett hjälpmedel i datorn är ordbehandling, ordbehandlingen hjälper eleven att 

förbättra sitt skrivande. Det är dock viktigt att instruera eleven så att den använder 

ordbehandlingen på rätt sätt. Använder eleven ordbehandlingen på ett felaktigt sätt 

förbättrar eleven inte sitt skrivande (Föhrer & Magnusson, 2003). 

Det finns även ordprediktionsprogram, program som föreslår ord under tiden eleven 

skriver (Damsby, 2007). 

Tal-till-textprogram lyssnar till användaren som dikterar och sedan översätts detta till 

skriven text i datorn. Programmet kan anpassas till användaren och användningen av 

det blir då lättare med tiden. En annan term för tal-till-textprogram är 

taligenkänningsprogram (Björn Milrad, 2010). 
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Ytterligare ett hjälpmedel är scannerpennor som kopplas direkt till datorn. Dessa kan 

användas som en överstrykningspenna och med hjälp av talsyntesprogrammet på 

datorn kan eleven få den markerade texten uppläst (Damsby, 2007). 

2.3.3 Informationshantering/Studieteknik 
För de elever som i sina studier använder dator som ett hjälpmedel finns det olika 

mallar som de kan använda för att strukturera upp sitt arbete. Mallarna fungerar som 

stöd för eleverna genom att de hjälper eleven att sortera dokument och planera 

arbetet. (Föhrer & Magnusson, 2003). 

Handledning (tutoring) av jämnåriga handledare (peer tutors) är ett sätt att stödja 

elever med läs- och skrivsvårigheter i skolarbetet. Det finns olika strategier att följa 

för att uppnå optimalt resultat och handledningen kan vara kraftigt styrd av en 

läroplan och/eller en lärare (Mastropieri, Scruggs & Graetz, 2003). 

Det finns olika organisationsprogram som eleven kan använda till att i stort planera 

sina studier och i detalj sina uppgifter (Mastropieri, Scruggs & Graetz, 2003). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv till denna systematiska litteraturstudie valdes ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Tolkning, förståelse och bearbetning av 

litteraturstudiens resultat kommer således att ske utifrån detta. 

Internationellt definieras specialpedagogik som åtgärder för personer med olika 

funktionshinder. I Sverige används en bredare syn på begreppet. Här är 

specialpedagogiken uppbyggd på vetenskapen om faktorer och processer som 

påverkar inlärning och utveckling hos individer som är i behov av särskilt stöd. 

Fokus ligger på samspelet mellan individens speciella förutsättningar samt 

miljöfaktorer (Brodin & Lindstrand, 2007).  

Med hjälp av tekniska hjälpmedel kan specialpedagogiska insatser inriktas så att de 

kompenserar konsekvenserna av ett funktionshinder. Exempelvis kan en elev med en 

skada i talorganen eller en hjärnskada kommunicera med andra kamrater genom ett 

hjälpmedel. Inlärnings- och träningsmetoder som främjar elevens utveckling är andra 

sätt att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd (Brodin & Lindstrand, 2007). 

Skolan använder specialpedagogiska insatser för att identifiera och hjälpa barn med 

läs- och skrivsvårigheter (Gustafsson, 2001). Inom specialpedagogiken är det viktigt 

att ta hänsyn till den enskilda eleven och att försöka se elevens problematik ur olika 

perspektiv. Om man inte ser till den enskilde elevens problematik är risken stor att 

eleven inte ges rätt stöd (Ahlberg, 2007). Att kunna se problematiken ur olika 

perspektiv och att kunna ge särskilt stöd till de elever som är i behov av detta ställer 

stora krav på kompetensen hos personalen i skolans verksamhet. Det är av yttersta 

vikt att de som arbetar i den grupp eller klass som eleven tillhör har tillräckliga 

kunskaper i förhållande till elevens behov (Skolverket, 2008). 

Arbetet i skolans specialpedagogiska verksamhet sker efter ledorden integrering och 

inkludering. Haug, Egelund och Persson (2006) menar att integreringen bygger på att 

elever med hjälp av särskilt stöd ska kunna delta i undervisningen med övriga 

klassen. När detta inte är möjligt ska elever få så kallad specialundervisning som är 

anpassad efter deras behov. Begreppet inkludering syftar på skolornas arbete med att 

anpassa verksamheten och miljön så att den passar så bra som möjligt för alla elever 

i skolan. Begreppet inkludering definieras som en ökning av individernas delaktighet 
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i skolan och dess verksamhet. En förutsättning för att uppnå inkludering är att 

individanpassa undervisningen efter elevens behov (Haug, Egelund & Persson, 

2006). Karlsudd (2002) menar att en annan viktig del i arbetet med specialpedagogik 

på skolorna är att arbetet får en positiv stämpling genom bra lokaler, resurser och 

behörig personal med hög kompetens.  

När det gäller inkludering beskriver Karlsudd (2011) det på följande sätt: ”Ett 

begrepp som på senare år kommit att ersätta termen integrering är inkludering. För 

många står denna definition för en betydligt mer genomgripande delaktighet än 

termen integration” (Karlsudd, 2011:16). Samma resonemang för Ahlberg (2007) då 

hon fastställer att inkludering är ytterligare ett steg bort ifrån segregering av elever.   

För att undersöka och förstå olika förhållanden i skolan utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv är det viktigt att ta fasta på begreppen integrering och inkludering. 

Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd är i nuläget på väg mot en 

integrerande undervisning. Men en sådan förutsätter att det finns två grupper, en 

normal och en onormal, som ska mötas. Ett resonemang som medför att en av 

grupperna ska anpassa sig efter den andra. Inkluderande undervisning utgår istället 

från eleven som en enskild individ, oavsett förutsättningar. Alla elever får således ta 

lika stor plats i en och samma grupp (Karlsudd, 2011).  
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3 METOD 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens metod och tillvägagångssättet vid sökandet 

efter lämplig empiri. Vidare presenteras kortfattat resultatet av våra sökningar samt 

de etiska överväganden som kan spåras i det. 

3.1 Sökstrategi 

Forsberg och Wengström (2008) ställer sig kritiska till det som de kallar allmänna 

litteraturstudier och hävdar istället att en systematisk litteraturstudie är avgörande 

för att resultatet ska anses vara just vetenskapligt (Forsberg & Wengström, 2008). Då 

vi innehar få förkunskaper om läs- och skrivsvårigheter och kompensatoriska 

hjälpmedel vid studiens början ter sig valet av just en systematisk studie självklart. 

Forsberg och Wengström (2008) hävdar att ”En förutsättning för att man ska kunna 

göra systematiska litteraturstudier är att det finns ett tillräckligt antal studier av god 

kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser” (a.a., 2008:30). 

För att få en bred empiri var det relevant med både nationella och internationella 

artiklar och på inrådan av bibliotekarie genomfördes först en sökning i ERIC, 

Educational Resource Information Center. Som namnet anger innehåller ERIC 

litteratur inom utbildningsvetenskap och databasen kunde hjälpa oss att begränsa 

sökresultaten till resultat som blivit vetenskapligt granskade. Sökningen skedde i fyra 

steg (se tabell 1). Vid en första sökning (S1) användes dyslexia, reading difficulties 

och reading failures som sökord. Som Forsberg och Wengström föreskriver 

användes OR som boolesk operation för att särskilja sökorden (Forsberg & 

Wengström, 2008). Denna första sökning resulterade i 7653 träffar. Eftersom vi ville 

begränsa oss till grundskolans senare år och gymnasienivå var nästa steg (S2) att 

använda sökorden Secondary Education, Junior High Schools, Grade 10, Secondary 

School Students, Grade 11, Grade 12, Secondary Schools, Grade 7, Grade 8 och 

Grade 9, även dessa separerade med OR. Detta resulterade i 138717 träffar. Sökning 

nummer tre (S3) gjordes på Assistive Technology, Audio Books, Electronic Learning 

och Computer Software. Också dessa separerade med OR som boolesk operation. 

Träffarna i denna sökning uppgick till 22871 stycken. Som en slutsökning (S4) 

kombinerade vi dessa tre och använde AND för att hitta de artiklar som kombinerar 

våra sökord. Den sökning som slutningen gav oss de träffar som intresserade oss var 

således kombinationen S1 AND S2 AND S3. Här valde vi även att använda 

avgränsningen peer reviewed. Sökningen resulterade i sju träffar. Två av dessa 

ansågs inte tillföra lämplig empiri för denna litteraturstudie, då den ena innehöll 

studier i inlärningen av engelska som andraspråk och den andra studerade ett 

musikprogram. 
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Tabell 1: Artikelsökning - ERIC 

Sökning Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Resultat 

S1 dyslexia, reading difficulties, 

reading failures 

 7653  

S2 Secondary Education, Junior 

High Schools, Grade 10, 

Secondary School Students, 

Grade 11, Grade 12, Secondary 

Schools, Grade 7, Grade 8, Grade 

9 

 138717  

S3 Assistive Technology, Audio 

Books, Electronic Learning, 

Computer Software 

 22871  

S4 S1 AND S2 AND S3 Peer 

reviewed  

7  

  Relevanta för 

studien 

5 5 

Tabell 1: Visar sökord, avgränsning, antal träffar och resultat vid artikelsökning i databasen ERIC. 

Först genomfördes sökning S1, därefter sökning S2 och S3. Slutligen genomfördes en sökning där S1, 

S2 och S3 kombinerades. Urvalet av denna sökning var peer reviewed samt att artiklarna skulle vara 

relevanta för studien. 

 

För att få en jämförelse av internationell och svensk forskning inom området 

genomfördes en sökning i Google Scholar (se tabell 2). Vid denna användes 

sökorden ”läs- och skrivsvårigheter” och kompens*. Sökningen resulterade i 42 

träffar, varav flertalet inte var av intresse för denna studie. Bland annat resulterade 

sökningen i politiska debattartiklar, studentuppsatser och artiklar som berör studier 

om interaktionen mellan lärare och studenter. Dessa ansågs inte lämpliga för vår 

litteraturstudie. Emellertid resulterade sökningen i en studie av intresse. 

Tabell 2: Artikelsökning – Google Scholar 

Sökning Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Resultat 

1 ”läs- och 

skrivsvårigheter”, 

kompens* 

 42  

  Relevanta för 

studien 

1 1 

Tabell 2: Visar sökord, avgränsning, antal träffar och resultat vid sökning i databasen Google 

Scholar. Sökningen genomfördes och därefter skedde ett urval för att artiklarna skulle vara relevanta 

för studien. 
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En sökning gjordes även i SwePub, en sökmotor för vetenskapliga publikationer som 

Kungliga Biblioteket tillhandahåller (se tabell 3). Här användes sökorden ”läs- och 

skrivsvårigheter”. Detta resulterade i 45 träffar. Artiklar som inte ansågs lämpliga 

för vår litteraturstudie sorterades bort, exempelvis studier genomförda med 

högskolestudenter som deltagare, studier om läs- och skrivförmågan hos ungdomar 

på ungdomshem och studier genomförda på barn med andra diagnoser än dyslexi 

eller läs- och skrivsvårigheter. Sökningen på SwePub resulterade i en artikel av 

intresse.  

Tabell 3: Artikelsökning – SwePub 

Sökning Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Resultat 

1 ”läs- och 

skrivsvårigheter” 

 45  

  Relevanta för 

studien 

1 1 

Tabell 3: Visar sökord, avgränsning, antal träffar och resultat vid sökning i databasen SwePub. 

Sökningen genomfördes och därefter skedde ett urval för att artiklarna skulle vara relevanta för 

studien. 

Den sista avhandlingen valdes trots att deltagarna är högskole- och 

universitetsstuderande. Eftersom studien består både av beskrivningar av studenters 

erfarenheter av användandet av kompensatoriska hjälpmedel i den svenska 

grundskolan och också en studie av ett kompensatoriskt hjälpmedel. Vi ansåg 

därmed att detta skulle kunna utgöra värdefull empiri för vår studie. Vid både 

sökning i Google Scholar och i SwePub försäkrades att sökträffarna som valdes var 

fackmässigt granskade. Efter en första genomläsning konstaterades att alla beskrivna 

studier i de olika artiklarna var av kvalitativ karaktär. 

3.2 Resultatgenomgång  

Från ERIC hämtades följande titlar:  

Assistive Software Tools for Secondary-Level Students with Literacy Difficulties 

(2006) av Alisa A. Lange, Martin McPhillips, Gerry Mulhern och Judith Wylie 

publicerades i Journal of Special Education Technology, volym 21, nummer 3 2006. 

I denna kvalitativa studie undersöktes hur ett programpaket med kompensatoriska 

hjälpmedel främjade elevers studier.  

Proofreading Using an Assistive Software Homophone Tool: Compensatory and 

Remedial Effects on the Literacy Skills of Students with Reading Difficulties (2009), 

av Alisa A. Lange, Gerry Mulhern och Judith Wylie publicerades i Journal of 

Learning Disabilities, volym 42, nummer 4 2009. Den kvalitativa studien undersökte 
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bland annat huruvida ett program som hjälper till att upptäcka homofona
1
 fel kan 

bidra till ökad läsförmåga.  

The Effects of Computer Technology in Assisting the Development of Literacy in 

Young Struggling Readers and Spellers (2005) av Rolf B Fasting och Solveig-Alma 

Halaas Lyster publicerades i European Journal of Special Needs Education, volym 

20, nummer 1 2005. I den kvalitativa undersökningen studeras ett dataprogram och 

dess användning i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Reading Comprehension Instruction for Secondary Students: Challenges for 

Struggling Students and Teachers (2003) av Margo A. Mastropieri, Thomas E. 

Scruggs och Janet E. Graetz publicerades i Learning Disability Quarterly, volym 26, 

nummer 2 2003. Artikeln, som är en forskningssammanställning, tar upp forskning 

angående läsförståelse och organisatoriska program. 

Assistive Technology: Empowering students with Learning Disabilities (2002) av 

Karen E. Forgrave publicerades i Clearing House, volym 75, nummer 3 2002. 

Artikeln är en forskningssammanställning som fokuserar på tre olika grupper av 

tekniska hjälpmedel: talsyntes, informationshantering och tal-till-textprogram.  

 

Från Google Scholar hämtades följande titel: 

Kompensatoriska datorprogram – en dyslektikers möjlighet?: En studie i samverkan 

med specialpedagogik och elever med dyslexi (2007) av Gunvor Damsby. Denna 

publicerades av Forsknings- och utvecklingsenheten i Region Skåne och är en 

deskriptiv kvalitativ studie där författaren har följt elever och deras lärare i arbetet 

med för studien utvalda kompensatoriska hjälpmedel.  

 

Från SwePub hämtades följande titel:  

Studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i högre utbildning (2010) av 

Marianne Björn Milrad. Avhandlingen är en deskriptiv kvalitativ studie som 

diskuterar högskole- och universitetsstudenters upplevelse av att studera med 

dyslexi. 

 

3.3 Etiska överväganden 

”Innan arbetet med att göra en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska 

överväganden göras” (Forsberg & Wengström, 2013:69). Forskningsetik är ytterst 

viktigt när det är ungdomar forskningen gäller. Vetenskapsrådet anger fyra kriterier 

att förhålla sig till när det gäller forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa gäller 

dock svensk forskning och antaganden kan göras att alla krav inte tillgodoses vid 

                                                 

 

 

 
1
 Homofoner är ord som stavas olika men låter likadant, till exempel kål och kol.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22European%20Journal%20of%20Special%20Needs%20Education%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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användandet att internationella artiklar som är fallet i denna studie. Vid en första 

genomläsning av artiklarna kontrollerades dock vilka etiska överväganden respektive 

författare tagit i beaktande.  

Undersökningarna nämner föräldrars godkännande förbigående och detta kan tyda på 

en viss etik i arbetet med studien. Lange, McPhillips, Mulhern och Wylie (2006) 

skriver i sitt metodavsnitt att “[p]arental consent was obtained for all participants 

prior to the start of the study” (2006:15). Även Lange, Mulhern och Wylie (2009) har 

ett metodavsnitt där godkännande av föräldrarna beskrivs. I samma avsnitt beskrivs 

hur tre deltagare lämnade studien, vilket tyder på att deltagarna varit medvetna från 

start att deltagandet var frivilligt. I denna undersökning har även ett verbalt 

godkännande lämnats innan ett uppföljande test genomfördes fem månader efter att 

studien avslutats. Alla inblandade i undersökningen blev noga informerade om 

studien och de deltagande skolorna fick även uppföljande information om 

testresultaten. (Lange et al., 2009). Innan första testningen i Fasting och Halaas 

Lysters studie (2005) samlades godkännande av föräldrarna in. Damsby (2007) 

nämner föräldrar i samband med en enkät som föräldrar och deras barn ska fylla i 

tillsammans, men skriver inget om de etiska grundregler som är norm inom svensk 

forskning. Björn Milrad (2010) har eget avsnitt avsatt till etiska överväganden i sitt 

metodkapitel. I detta tas både forskningskrav och individkrav upp. Björn Milrad 

(2010) har inför starten av sin studie informerat sina deltagare om 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) fyra huvudkrav, vilka 

är desamma som Vetenskapsrådets (2002). Författaren förvissade sig om att alla var 

införstådda med att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan (Björn Milrad, 2010).  

De två artklar som är forskningssammanställningar, Mastropieri, Scruggs och Graetz 

(2003) och Forgrave (2002) nämner ingen etik, varken när det gäller den forskning 

de beskriver eller dess egna förhållningssätt. Däremot antyds en generell etisk 

omtanke i alla artiklar som ingår i denna litteraturstudies resultat då ingen nämner 

namn på skolor, elever, lärare eller övriga personer som deltagit i de olika 

undersökningarna. Lange et al. (2006) nämner vilken stad skolorna i studien ligger i. 

Lange et al. (2009) är mer diffusa och nämner endast att skolorna ifråga ligger i 

Storbritannien. Fasting och Halaas Lyster (2005) meddelar endast att deras deltagare 

är norska. Detta tyder på att etiska överväganden har hafts i åtanke vid 

presentationen av undersökningarnas resultat. Damsby (2007) har använt Skånes 

Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi, SKED, för att få kontakt med 

specialpedagoger intresserade av att delta i studien. Av det kan hävdas att deltagarna 

är hemmahörande i Skåne län, något som inte röjer deras identitet. 

3.4 Resultatbearbetning 

Vid genomgång av litteraturen har studiens frågeställningar gällande vilka 

kompensatoriska hjälpmedel som främjar läs- och skrivförmågan samt lärarens roll 

varit i åtanke. Empirin har skrivits ut och närlästs ett flertal gånger med olika 

nyckelord i åtanke, såsom talsyntes, informationshantering och ordbehandling. Då 

olika artiklar diskuterar samma hjälpmedel har information om just detta samlats in 

vid en läsning, för att vid nästa kontrollera resultat av ett annat hjälpmedel. Med 

hjälp av olika markeringssystem har ett resultat vuxit fram som svarar väl på den här 

litteraturstudiens frågeställningar.  
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Resultatet presenteras tematiskt.  En övervägande del av litteraturen tar upp olika 

kompensatoriska hjälpmedel som har introducerats i undervisningen i samband med 

studien. I resultatet presenteras huruvida, och om så är fallet, på vilket sätt de olika 

kompensatoriska hjälpmedlen främjar deltagarnas läs- och skrivförmåga.  Ett flertal 

artiklar tar även upp lärarens roll i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. I 

resultatet framläggs även artiklarnas analyser utifrån lärares kompetens, engagemang 

och hur klassrumsmiljön påverkar deltagarna. Både resultat som visar på positiv, 

negativ eller oförändrad inverkan på elevers läs- och skrivförmåga redovisas. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel tematiseras resultatet av litteratursökningen med hjälp av valda 

frågeställningar. 

4.1 Kompensatoriska hjälpmedel som främjar läs- 
och skrivförmågan hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

I följande stycken presenteras empirin tematiskt utifrån efter vilket område de olika 

hjälpmedlen underlättar för eleven. I de fall där områdena tenderar att gå in i 

varandra presenteras resultatet där huvudsyftet med hjälpmedlet ligger.  

4.1.1 Läsning 
Alla artiklar i föreliggande studie tar på olika sätt upp läsning som essentiellt i 

elevers studiegång. När elever med läs- och skrivsvårigheter får problem med 

avkodningen av en text blir resultatet att de inte får en djupare förståelse för vad de 

läser: 

When errors occur in reading, the student receives less than complete 

information from the text, and comprehension is adversely affected. In addition, 

the cognitive resources that could otherwise be applied to higher-level processes, 

such as making meaning from the text, are instead used to decode words. 

(Forgrave, 2002:122) 

Detsamma påpekar Lange et al. (2006): 

[S]peech synthesis may facilitate reading comprehension by performing the 

decoding task for the student, permitting attention to be focused on the task of 

comprehension. (Lange et al., 2006:19) 

Talsyntesprogram översätter text, hela, delar av eller markerade ord, till datoriserat 

tal. Programmen kan användas på existerande texter eller för att hjälpa elever med 

deras egna texter (Forgrave, 2002; Lange et al., 2006; Damsby, 2007 m.fl.). Forgrave 

tar upp studier som beskriver fördelarna med talsyntesprogram som ett stöd för 

elever med läs- och skrivsvårigheter och att stödet inte bara handlar om att för 

stunden förstå en text. När elever använder talsyntes för att läsa utvecklas även deras 

förmåga att avkoda en text och deras ordigenkänning förbättras. Längre studier som 

följt elever under flera år har visat resultat där elever med talsyntes har goda 

möjligheter att helt komma ifatt, och förbi, sina jämnåriga när det gäller 

ordigenkänning och stavning (Forgrave, 2002).  

Lange et al. (2006) och Lange et al. (2009) undersöker hur fyra olika datorprogram 

kan främja läskunnigheten, bland annat talsyntes (speech synthesis) och elektronisk 

ordbok (electronic dictionary). Deltagarna i den första studien var indelade i tre 

grupper: en som använde hela programpaketet, Read & Write Gold 2002, (Assistive 

Software group), en som hade tillgång till Microsoft Words vanliga funktioner 

(Microsoft Word Control group) och en kontrollgrupp utan några hjälpmedel 

(Control group) (Lange et al., 2006). I Lange et al. (2009) studerades samma 

program, dock en senare version, Read & Write Gold 2005, och studien var upplagd 

på liknande sätt. 
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Resultat från båda undersökningarna visar på signifikanta framsteg för den grupp av 

elever som använt sig av kompensatoriska hjälpmedel. Lange et al. (2006) påpekar 

vikten av en fördjupad läsförståelse som exempelvis talsyntes kan hjälpa deltagarna 

att uppnå: 

The Assistive Software group showed a significant improvement in reading 

comprehension using the speech synthesis tool, while the other two groups 

showed no improvement. (Lange et al., 2006:19) 

Gruppen med tillgång till Microsoft Words ordbehandlingsprogram gjorde lika stora 

förbättringar gällande ordförståelse. Man kom även fram till att Microsoft Words 

program utgjorde mest hjälp för de elever som hade haft lägst resultat i ordförståelse 

under förteststadiet. När det gäller ordförståelse antyds det att även elever med stora 

lässvårigheter gagnas av användandet av kompensatoriska hjälpmedel (a.a.). 

Studierna skiljer sig då Lange et al. (2009) även tar upp huruvida program som Read 

& Write Gold kan bidra till en mer långvarig inverkan
2
 på läs- och skrivförmågan.   

A remedial use is one in which the intention is to change basic literacy skills 

directly, such as tools aimed at improving phonological awareness, with focused 

practice on particular words or letter sounds for the purpose of remediation. 

(Lange et al., 2009:322) 

Det saknas emellertid forskning om just den positiva bieffekt av djupare läsförståelse 

och ordigenkänning som kan utvecklas genom användning av talsyntes. Det nämns 

dock en undersökning i ämnet: 

Raskind and Higgins (1999) found that after only 13 hours or writing using 

speech synthesis, students showed an increase in scores on reading 

comprehension and spelling tests. (Lange et al., 2009:323) 

Författarna medger att inga belägg för en långvarig inverkan på elevers läsförståelse 

framkommer av deras studie. Slutsatsen som presenteras i båda artiklarna är att med 

korrekt träning kan program hjälpa både elever med diagnostiserade läs- och 

skrivsvårigheter och generellt lässvaga elever (Lange et al., 2006; Lange et al., 

2009). 

Fasting och Halaas Lyster (2005) diskuterar dataprogrammet MultiFunks användning 

i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Programvaran möjliggör för 

eleven att anpassa texternas utseende efter eget önskemål. Eleven skapar en egen 

profil som sedan sparas och sedan kan alla texter öppnas i denna profil. 

Programvaran ger eleven stöd vid läsning genom att översätta text till tal. 

Författarnas granskning har liknande uppbyggnad som andra undersökningar (Lange 

et al., 2006; Lange et al., 2009) med tre olika grupper av deltagare. I detta fall bestod 

                                                 

 

 

 
2
 Att hitta en svensk översättning som i sammanhanget förklarar ordet remedial har visats sig vara 

besvärligt. Enligt Norsteds ordbok (1994) översätts remedial med läkande eller hjälpande. Då det 

kommer till undervisning gäller specialundervisning eller stödundervisning. Remedy översätts med 

botemedel. Då det i detta sammanhang inte handlar om en direkt bot, tenderar långvarig inverkan vara 

den svenska formulering vi söker.  
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dessa av en grupp som använder alla Multifunks verktyg, en kontrollgrupp och 

ytterligare en grupp i form av jämnåriga klasskamrater utan läs- och skrivsvårigheter. 

Fasting och Halaas Lyster (2005) hävdar MultiFunks potential att stödja och 

förbättra deltagarnas läs- och skrivkunnighet, dock visade alla tre grupper som deltog 

i undersökningen en generell förbättring i läs- och skrivförmåga vid tester efter 

studien.  

Fasting och Halaas Lyster (2005) tar även upp Matteuseffekten, ett begrepp som 

syftar på den situation som inträffar då elever med läs- och skrivsvårigheter kommer 

längre och längre ifrån sina jämnåriga i kunskapsnivå på grund av sina svårigheter 

med avkodning och djupare läsförståelse (a.a.). Detta är något som också Mastropieri 

et al. (2003) tar upp gällande olika ämnens litteratur då den ofta bygger på 

progression. Även Damsby (2007) hävdar en Matteuseffekt om inte elever får stöd 

med kompensatoriska hjälpmedel tidigt. 

Gällande Damsbys studie (2007) används i den fem olika kompensatoriska 

hjälpmedel, bland annat ViTal, ett talsyntesprogram för användning vid läsning och 

skrivning. Damsbys elevenkäter visar att flertalet av deltagarna har förbättrat sin 

läsning: ”Åtta elever tycker att deras läsning har blivit säkrare sedan de fick tillgång 

till kompensatoriska datorprogram, 6 upplever att de läser snabbare och 2 märker 

ingen skillnad” (Damsby, 2007:26). Deltagarna upplever att de förstår text mycket 

bättre då de får se och samtidigt höra texten ifråga. Dock tillägger Damsby att man 

behöver tid att vänja sig vid att lyssna på syntetiskt tal (a.a.). Detta kan jämföras med 

Fasting och Halaas Lyster (2005) vars deltagare påtalar att en dator ska låta 

syntetiskt. 

Björn Milrad (2010) fokuserar i sin avhandling på studenter i högre studier på 

högskola eller universitet. De hjälpmedel som används på den här nivån handlar ofta 

om inläst kurslitteratur eller talböcker. Flertalet intervjuade studenter använder en 

kombination av olika hjälpmedel för att bearbeta skriven text, viss litteratur läses 

igenom medan DAISY används till annan. En elev i studien beskriver hur han 

använder hastigheten på sitt talsyntesprogram för att snabbare ta sig igenom 

litteratur: ”Enligt studenten själv ändrar han vid normal lyssning på talboken till fyra-

fem gånger uppläsningshastigheten, och när han skumläser ökar han till 7-8 gånger 

normal hastighet” (a.a.).  

4.1.2 Skrivning 
När det gäller skrivprocessen tar de olika studierna främst upp hur stavning kan 

förbättras med hjälp av de olika studerade hjälpmedlen. Forgrave (2002) nämner det 

essentiella i att ha ett gott skriftspråk:  

Difficulties with writing can have a negative impact on the motivation and self-

esteem of students with learning disabilities. As a result, they are likely to avoid 

writing whenever possible, limit their work to the minimum length required, and 

avoid using words that they cannot spell correctly (Forgrave, 2002:123) 

Taligenkänningsprogram (speech-to-text software) låter användaren koncentrera sig 

på uppgiften i fråga och inte på själva skrivandet. Forgrave presenterar studier där 

elever som använt sig av dessa program producerade texter som var ”längre, mer 

komplexa och innehöll färre grammatiska fel än de [texter] som skrevs med andra 

metoder” (Forgrave, 2002:124, vår översättning).  
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Lange et al. (2006) och Lange et al. (2009) undersökte ett programpaket innehållande 

fyra olika kompensatoriska hjälpmedel. För hjälp med stavning användes 

stavningskontroll (spellchecking) och ett verktyg för att hantera homofoner 

(homophone tool). Resultaten från studierna visar att både den grupp som hade 

tillgång till alla programmen och den grupp som endast hade tillgång till Microsoft 

Word ordbehandlingsprogram gjorde förbättringar i att upptäcka stavfel och 

ordförståelse. Dessutom hade gruppen med tillgång till de fyra olika programmen 

även minskat förekomsten av homofona fel. Vid användandet av Read & Write Gold 

2002 kunde elever korrekturläsa texter med större korrekthet än de elever som inte 

hade tillgång till hjälpmedlet (Lange et al., 2006). En diskussion presenteras där 

tilliten till olika program kan få elever att inte upptäcka andra skrivfel, såsom 

satslära. På samma sätt kan verktyg som markerar alla homofoner i en text påverka 

eleven att korrigera ord som inte är felaktiga. Författarna ser emellertid att den klara 

förbättringen när det gäller såväl stavning som homofonkorrigering kompenserar för 

eventuella hyperkorrektioner (a.a.). Lange et al. (2009) tillägger att även om den 

grupp som var tillåten att använda Microsoft Words ordbehandlingsverktyg gjorde 

klara förbättringar under testperioden syntes bara en mer långvarig inverkan på 

gruppen som använde det kompensatoriska hjälpmedlet. Samma studie visar 

samtidigt att arbetet med homofoner gjorde att alla tre grupper förbättrade sina 

resultat. Författarna antyder att det snarare är att vänta att kontrollgruppen 

förbättrade sina resultat eftersom deltagarna i den gruppen fick arbeta mer med 

texterna för att nå samma resultat (a.a.).  

Fasting och Halaas Lyster (2005) tar också upp stavning som en av förbättringarna i 

sin granskning. Deras resultat visar även en skillnad mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna visade bättre reslutat efter användandet av programmet, i detta fall 

MultiFunk, när det kommer till stavning. Fasting och Halaas Lyster (2005) antyder 

att pojkarnas förbättring kan ha att göra med deras generella intresse för teknik och 

att detta kan leda dem på vägen till bättre läsning och skrivning. Resultatet kan 

jämföras med Damsby (2007) som tar upp skillnaden mellan pojkar och flickor när 

det kommer till träning i att använda kompensatoriska hjälpmedel. Yngre pojkar (år 

5) tenderar att ha svårare att ta till sig tekniken än jämnåriga flickor, något som 

skiftar när eleverna kommer upp på högstadiet (a.a.).  

Vid jämförelse med högre studier visar vårt resultat att det finns en viss skillnad från 

grundskole-/gymnasienivå. Skillnaden ligger både i vilka slags kompensatoriska 

hjälpmedel som används och hur de används. På högskolenivå används främst 

hjälpmedel till läsning, som beskrivet ovan, men i Björn Milrads avhandling (2010) 

fick två studenter även möjlighet att använda ett tal-till-textprogram, Voice Xpress.  

Tanken bakom att de två studenterna fick pröva programmet var att de istället för 

att skriva skulle kunna koncentrera sig på innehållet i texten och slutprodukten 

därigenom bli mer representativ för deras verkliga kunskaper. (Björn Milrad, 

2010:117) 

Taligenkänningsprogram som Voice Xpress kan tränas i att känna igen användarens 

tal och med tiden bli bättre på att tolka vad talaren säger. Dock innebär detta stora 

problem i användandet då det tar lång tid att läsa in vad som ska skrivas. En student 

kunde tänka sig att använda programmet igen efter avslutad provperiod medan den 

andra inte ville det (Björn Milrad, 2010). 

Alla studenter i Björn Milrads (2010) studie använde sig för övrigt av 

stavningskontrollen i Microsoft Word. Denna kombinerades av några studenter med 
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stavningskontrollprogrammet Stava Rätt (a.a.). Detta gjorde även Damsbys (2007) 

studiedeltagare som använde sig av samma programkombination som Björn Milrads 

(2010) högskolestudenter. I Damsbys (2007) studie råder det dock mer osäkerhet om 

huruvida stavningskontrollprogrammet har förbättrat elevernas stavning, fem lärare 

anser så vara fallet medan sju är osäkra. 

Deltagarna i Damsbys studie (2007) fick tillgång till fem olika datorprogram. När det 

gäller skrivning användes Stava Rätt 3, ViTal, Saida och C-Pen 10. Saida, ett 

ordprediktionsprogram, användes endast av två elever i studien, lärarna rapporterade 

en förbättring i elevens skrivförmåga. Talsyntesprogrammet ViTal fick eleverna att i 

större utsträckning korrigera sina egna texter då det användes vid skrivträning. Dock 

var det endast hälften av lärarna som rapporterade denna användning, de andra 

eleverna använde endast ViTal som hjälp vid läsning av text på dator (Damsby, 

2007). Ytterligare ett hjälpmedel beskrivs, C-Pen 10, en scannerpenna som används 

främst vid matematikuppgifter. Deltagarna i studien har använt den vid 

matematikuppgifter som innehåller ett beskrivet problem men även för att få svåra 

ord eller meningar upplästa. Då det har varit problematiskt att få pennorna att 

fungera korrekt rapporterade många lärare att C-Pen 10 ibland försvårade skolarbetet 

(a.a.). 

Utöver dessa lades vikt vid tangentbordsträning för rätt fingersättning vid skrivning 

på dator. Det program som användes var 10 Fingrar. Tangentbordsträningen, hävdar 

Damsby, är en nödvändig del i arbetet med datorn som kompensatoriskt hjälpmedel. 

Lärarna som deltog i studien rapporterar att elever ”bedöms skriva mycket snabbare” 

(Damsby, 2007:22) när de tränat fingersättning. Eleverna tenderar även att få en mer 

”positiv inställning” (a.a.) till skrivande vid korrekt användning av tangentbordet. 

4.1.3 Informationshantering/studieteknik 
Mastropieri et al.(2003) beskriver hur elever med läs- och skrivsvårigheter genom 

läsinstruktioner och olika lässtrategier kan förbättra sin läsförståelse. Det bör beaktas 

att det av artikeln inte framgår om alla elever som deltagit i de olika 

undersökningarna brottas med läs- och skrivsvårigheter. Viss fokus läggs på de 

generella svårigheter elever har när det gäller skollitteratur på gymnasienivå (high 

school). Det betonas dock att vid sådana förhållanden är det de elever med läs- och 

skrivsvårigheter som hindras mest (a.a.). Författarna av artikeln beskriver bland 

annat en undersökning genomförd av Fuchs, Fuchs och Kazdan (1999), där läsflyt, 

läsförståelse och attityder gentemot läsning har analyserats. Undersökningen utgick 

från lässtrategier assisterade av en jämnårig handledare (peer-assisted learning 

strategies, PALS) och visade klara förbättringar i läsförståelse för de elever som haft 

tillgång till en handledare jämfört med kontrollgruppen utan. Det observerades dock 

inga förändringar gällande läsflyt eller attityd gentemot läsning (Mastropieri et al., 

2003). En annan undersökning presenteras där handledd läsning under 

engelsklektioner som följer ett visst mönster förbättrar elevers läsförståelse. Även 

här används PALS-metoden. Elever rapporterade flera fördelar med arbetssättet, 

bland annat att de läser en större del av tiden jämfört med mer traditionella 

engelsklektioner och att det är lättare att läsa högt för en handledare än framför hela 

klassen. Eleverna framförde önskemål att sprida arbetssättet till andra ämnen även 

om de hade vissa funderingar angående valet av partner, som gjordes av läraren, och 

svårigheterna med att avkoda och förstå en text, som kan avläsas i följande citat. 
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Clearly, the comprehension strategy component was challenging. […] [T]he 

tutoring provided a vehicle for the students to learn and practice a critical 

comprehension monitoring strategy. (Mastropieri et al., 2003:108) 

När en liknande metod introducerades på lektionerna i historia förbättrades även här 

elevernas kunskaper. Resultat på slutprov visar på både högre förståelse för 

innehållet såväl som bättre förmåga att plocka ut och summera information i en text. 

Eleverna själva berättade att de uppskattade att delta i handledarprojektet (a.a.). 

Användandet av olika organisationsprogram för att på ett smidigare sätt visualisera 

information gagnar studenters skolarbete. (Forgrave, 2002; Mastropieri et al., 2003). 

Ett exempel på ett sådant program är Inspiration:  

Inspiration helps students to organize information and ideas through a variety of 

“webs” or concept-maps on the computer screen. Brainstormed ideas can be 

entered as visual organizers, which the program then translates into outlines for 

the students to follow while writing. (Forgrave, 2002:124) 

Elever som använde Inspiration förbättrade sina studieresultat och lärde sig betydligt 

mer i olika ämnen med hjälp av programmet. De antydde även att de föredrog 

användandet av Inspiration framför mer konventionella studiemetoder. Dock syntes 

tendenser på att lärarna till dessa elever var obekväma och till viss del avogt inställda 

till den nya tekniken (Mastropieri et al., 2003).  

För Björn Milrads (2010) högskolestudenter var studiekamraternas goda vilja en 

viktig faktor. Med hjälp av dem kunde flera av deltagarna vittna om studier som på 

ett bra sätt gjorts tillgängliga för dem. Bland annat har chat-sessioner bytts ut mot 

telefonkonferenser och uppsatsarbeten delats upp på ett rättvist sätt (Björn Milrad, 

2010). Andra sätt att ta till sig information har varit att spela in föreläsningar, 

antingen enbart ljud eller videoinspelning. En student berättar om hur hennes styrka, 

skrivning, kom väl till hands:  

Till att börja med planerar hon vad hela texten ska innehålla i stora drag. Hon 

sitter då med papper och penna och gör utkast kombinerat med tankekartor 

(mind maps). Därefter går hon ned på styckenivå och planerar vad som ska stå 

under varje rubrik. (Björn Milrad, 2010:113) 

 

4.2 Lärarens roll i arbetet med kompensatoriska 
hjälpmedel 

Lange et al. (2006) visar i sin studie att lärare och elever är positivt inställda till att 

använda tekniska hjälpmedel i undervisningen. Forgrave (2002) menar att lärare 

behöver en ökad förståelse för hur det tilltagande användandet av tekniska 

hjälpmedel kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att arbeta mer 

självständigt och färdigställa uppgifter där de visar sina kunskaper. Det påpekar även 

Mastropieri et al. (2003) vars litteraturstudie visar att medan elever snabbt tar till sig 

användandet av organisationsprogram är vissa lärare kritiskt inställda till dem:  

Conversely, teachers appeared less comfortable in the computer labs. […] 

Although they saw the value of the software, they lacked confidence in their own 

abilities to use all its features and thought they would be less likely to use it as an 

instructional aid in the future. This demonstrates the need for teachers to feel 

comfortable with instructional interventions, especially when the use of 

computer software is a necessary component. (Mastropieri et al., 2003:113) 
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Fasting och Halaas Lyster (2005) visar också att lärarens roll är avgörande för 

elevens arbete med kompensatoriska hjälpmedel. För att elever ska kunna förstå och 

ta till sig kunskap om kompensatoriska hjälpmedel krävs lärare som har kunskap och 

engagemang (Forgrave, 2002; Fasting & Halaas Lyster, 2005; Damsby, 2007). 

Mastropieri och Scruggs (2002), som beskrivs av Mastropieri et al. (2003), visar 

även att obehöriga lärare saknar kunskap i att leda klasser i ett klassrum och hur man 

hjälper elever med svårigheter. 

I Damsbys studie (2007) finns flera olika implikationer till att träning för lärare är 

essentiellt gällande kompensatoriska hjälpmedel. När lärare, och även andra 

nyckelpersoner i elevers närhet, blir ett verkligt stöd i inlärningen kan elever ge sig 

hän det som är mest viktigt, att få in vanan att använda hjälpmedlen: ”Träningen är 

nödvändig för att elever med dyslexi skall uppnå för honom/henne optimal läs- och 

skrivförmåga medan kompensationen underlättar att ta emot och få tillgång till den 

kunskap skolan förmedlar” (Damsby, 2007:12). 

Datorer är tekniska hjälpmedel för både läsning och skrivning. Utmaningen för 

läraren är att skapa ett arbetssätt som medför att datorn blir ett givande hjälpmedel 

för den enskilde eleven (Forgrave, 2002; Fasting & Halaas Lyster, 2005). Ett 

regelrätt kompensatoriskt användande av datorer infinner sig då elever använder 

dator och datorprogram för att klara av uppgifter med lite eller helt utan hjälp från 

den undervisande läraren (Lange et al., 2009). 

Lärarens sätt att introducera och integrera kompensatoriska hjälpmedel i skolan och 

hemmiljö är av stor betydelse. Detta är den enskilt mest motivationshöjande faktorn 

och synnerligen viktigt vid arbetet med yngre elever (Damsby, 2007). Ibland 

förväntar sig lärarna att eleverna efter introduktionen ska klara av att lösa uppgifter 

på egen hand med hjälp av de kompensatoriska hjälpmedlen. Dessa förväntningar 

uppfylls inte alltid då det har visat sig att eleverna är beroende av dialogen med 

läraren för att klara av uppgifterna. För att eleverna ska kunna använda hjälpmedlen 

måste läraren kunna instruera och hjälpa dem under arbetsprocessen (Forgrave, 

2002; Fasting & Halaas Lyster, 2005).  

Lärare arbetar i vissa fall med samma elever under en längre tid för att hjälpa dem 

med deras läs- och skrivsvårigheter, trots detta uppnås inte tillräckliga resultat. Detta 

behöver dock inte bero på bristande kompetens hos läraren utan kan förklaras av att 

läsning och skrivning involverar flera olika kognitiva processer som tar lång tid att 

utveckla (Fasting & Halaas Lyster, 2005). 

Lärarna har en viktig roll att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Lange et al. 

(2009) och flera andra studier tar upp Matteuseffekten som beskriver hur elevers 

läsutveckling stannar av. Lärarens feedback är då extra viktig då den kan leda till att 

elevers självförtroende ökar och att de återfår ett intresse för sin läsning (Mastropieri 

et al., 2003; Fasting & Halaas Lyster, 2005; Damsby, 2007; Lange et al., 2009). 

Av denna litteraturstudies resultat framkommer vikten av att införa arbetet med 

kompensatoriska hjälpmedel tidigt. Damsby (2007) påpekar att ju yngre eleverna är 

när kompensatoriska hjälpmedel införs desto mer gagnar det eleven i framtida 

studier. Samtidigt är det de äldre eleverna som har mest nytta av hjälpmedel:  

Vinsten av att använda kompensation för de äldre eleverna blir tydligare, vilket 

delvis har att göra med att de i skolarbetet utsätts för faktatexter i större 

utsträckning än de yngre eleverna. (Damsby, 2007:19)  
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Grunden för användandet av kompensatoriska hjälpmedel bör således läggas i unga 

år (a.a.). Men detta kan medföra att elevers unga ålder får dem att inte vilja tala öppet 

om sina svårigheter. Ett exempel som Damsby (2007) tar upp är en specialpedagog 

som övertalar en elev att berätta för sina klasskamrater om sina svårigheter. Detta 

gjorde att eleven möttes med förståelse och fick en mer naturlig roll i klassen (a.a.). 

Det är skillnad på kön och ålder när det kommer till mottagandet av kompensatoriska 

hjälpmedel. Yngre pojkar är mer tveksamma mot användandet, som visas av 

Damsbys (2007) resultat. Resultatet blir det motsatta efter några år, då flickor 

tenderar att ha ett mer tillbakadraget förhållningssätt till hjälpmedel (a.a.). Även 

Mastropieri et al. (2003) lägger till åldern som faktor i arbetet med kompensatoriska 

hjälpmedel: “Comprehension strategies seen to be effective with younger children 

with learning disabilities are also effective with adolescents with learning 

disabilities” (Mastropieri et al., 2003:113). Det framgår således att kompensatoriska 

hjälpmedel och dess användning kan introduceras med liknande resultat i den 

åldersgrupp som önskas (a.a.). 

Björn Milrads (2010) studiedeltagare beskriver sina upplevelser från grundskolan när 

det kommer till kompensatoriska hjälpmedel och stödundervisning. De flesta skildrar 

en studiegång som varit svår och i de fall som stödundervisning har förekommit har 

denna varit separerad från resten av klassen. Endast en av de tillfrågade hade fått 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och detta inte förrän på gymnasienivå. 

Björn Milrad refererar till Skolverkets (2008) olika undersökningar som genomförts 

gällande skolors behjälplighet när det kommer till elever i behov av stöd. 

Rapporterna visade att stöd har bestått av exempelvis fler hemuppgifter och att 

tekniska hjälpmedel fortfarande är ovanliga ute i skolorna (Björn Milrad, 2010). Det 

bör tilläggas att deltagarna i Björn Milrads studie anser att det största stödet har 

föräldrarna stått för (a.a.). 
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5  DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras litteraturstudiens resultat. Diskussionen sker tematiskt 

med det specialpedagogiska perspektivet och fördjupning av resultatet som 

utgångspunkt. 

5.1 Metoddiskussion 

Vid sökningen för underlag till denna litteraturstudie användes databaserna ERIC 

och SwePub samt sökmotorn Google Scholar. ERIC gav oss tveklöst bäst 

sökresultat, vilket framhävs i vår resultatdel. Vårt val av sökord gav ett relativt litet 

urval av artiklar. Detta gav oss en fördel vid genomgången av sökresultatet då vi 

kunde bilda oss en uppfattning om innehållet i artiklarna genom att läsa abstract i de 

artiklar detta fanns att tillgå. Det kan också tyda på att vi valt bra sökord och på det 

sättet fått tillgång till relevanta artiklar.  

De granskade artiklarna uppfyller kraven för att vetenskapligt publiceras, utifrån det 

förutsätter vi att dessa utgör tillförlitliga källor vilket är en styrka hos 

litteraturstudien. Således förutsätter vi att litteraturstudiens resultat är relevant och 

trovärdigt.  

Empirin från svensk forskning utgörs av två studier. Detta kan anses vara en svaghet 

i studien. Med en bredare empiri hade granskningsresultatet av den svenska 

forskningen varit mer tillförlitligt. Med detta är inte sagt att de artiklar vi valt inte är 

tillförlitliga. Hade det emellertid funnits fler artiklar att tillgå skulle resultatet kunnat 

förankras ytterligare. Den norska artikeln i vårt resultat, Fasting & Halaas Lyster 

(2005), kan dock anses matcha förhållanden inom svensk skola.  

Inom studiens område finns det inte så mycket svenska forskningsresultat att finna. 

Detta kan ha att göra med den valda sökstrategin. Vid litteratursökningen 

genomfördes först en sökning efter internationell forskning och således var sökorden 

på engelska. När vi sedan genomförde en sökning efter svensk forskning översattes 

de engelska sökorden till svenska motsvarigheter. Detta kan vara en nackdel då 

möjligheten finns att vi förbisett begrepp och synonymer till våra sökord som 

används vid forskning inom vårt valda område. Samtidigt kan det vara en fördel att 

översätta sökorden till svenska då det hade funnits en risk att relevanta studier inte 

hade hittats i sökningen om nyckelorden i studierna inte varit översatta till svenska. 

Om vi valt helt andra sökord på svenska hade ytterligare en engelsk sökning behövts. 

Vi anser att detta skulle ha tagit oss längre bort från det område vi valt att studera. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Kompensatoriska hjälpmedel som främjar läs- och 
skrivförmågan hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

I detta avsnitt har vi valt att inte dela upp de olika kompensatoriska hjälpmedlen från 

resultatet utan i diskussionen knyta samman de olika former av stöd som undersökts i 

empirin. Kompensatoriska hjälpmedel används nästan utan undantag i kombination 

och bör så göras. Därför har vi valt att diskutera dem utifrån detta.  
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De artiklar som vi har granskat i studien menar att läskunnigheten är mycket viktig i 

elevernas studiegång. När elever med läs- och skrivsvårigheter får problem med 

avkodningen av en text blir resultatet att de inte kan få en djupare förståelse för vad 

de läser (Forgrave, 2002; Lange et al., 2003). Det är viktigt att försöka se elevens 

problem ur olika perspektiv för att kunna ge eleven det stöd som den behöver 

(Skolverket, 2008). Det är skolans extra resurser i form av resursteamet med 

specialpedagoger som identifierar och försöker lösa elevernas problem med läs- och 

skrivsvårigheter (Gustafsson, 2001). Karlsudd (2002) menar att en förutsättning för 

att skolorna ska kunna lösa elevens problem är att de har tillräckliga resurser. En 

resurs som kan hjälpa eleverna med läsningen är talsyntesprogram. 

Talsyntesprogrammen kan användas både i existerande texter och i elevernas egna 

texter (Forgrave, 2002; Lange et al., 2006; Damsby, 2007). Forgrave (2002) menar 

att studier har visat att talsyntes hjälper eleven att förbättra sin läsförståelse så att 

eleven på sikt har möjligheter att komma ifatt och ligga på samma läsförståelsenivå 

som sina jämnåriga. Med andra ord visar studierna att arbetet med kompensatoriska 

hjälpmedel bör förses med långsiktiga mål och inte ses som ett slags kortsiktig 

lösning. 

Slutsatsen av flera artiklar i empirin är att med korrekt träning och handledning kan 

program hjälpa både elever med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter och 

generellt lässvaga elever (Fasting & Halaas Lyster, 2005; Lange et al., 2006; 

Damsby, 2007; Lange et al., 2009). Med hjälp av programmen kan de förbättra sin 

läskunnighet och skrivförmåga. Lange et al. (2009) medger i sin studie att det inte 

finns några belägg för att läs- och skrivprogram har en långvarig inverkan på elevers 

läsning och skrivning. Det finns med andra ord ingen forskning som visar att elever 

kan arbeta i takt med sina kamrater om de slutar att använda kompensatoriska 

hjälpmedel. Övriga studier nämner heller inget om den långvariga inverkan på 

elevernas läs- och skrivförmåga som de kompensatoriska hjälpmedlen eventuellt kan 

ge. Vi anser att datorprogram är kompensatoriska hjälpmedel som möjliggör för 

eleven att delta i undervisningen tillsammans med den övriga klassen. Det är teknik 

som bör finnas med i varje steg av elevers utveckling och de bör få möjlighet att dels 

förbättra sina läs- och skrivförmågor, och dels få tillgång till vägledning att använda 

de kompensatoriska hjälpmedlen på ett i deras utveckling passande sätt. Om eleverna 

inte får tillgång till denna vägledning finns det en övervägande risk för att de 

kommer längre och längre ifrån sina jämnåriga när det gäller läs- och skrivförmåga 

(Fasting & Halaas Lyster, 2005). Fortgår denna Matteuseffekt finns risk att elevens 

läsutveckling avstannar helt. Inträffar detta hävdar vi att skolan har en tuffare 

utmaning med elevens problematik än vad den hade från början eftersom eleven hela 

tiden hamnar längre ifrån sina jämnåriga i kunskapsnivå. 

När det gäller arbetet med homofoner pratar Lange et al. (2009) om att alla tre 

grupper i studien förbättrade sina resultat. Detta indikerar att själva studiens fokus på 

homofoner i sig hjälper elever, oavsett om de hamnar i en kontrollgrupp eller en 

testgrupp (a.a.). Studier som genomförs där elever sätts att arbeta med vissa specifika 

uppgifter tenderar således att förbättra deras läs- och skrivförmåga. Detta stödjer 

Ahlberg (2007) då hon hävdar att mer forskning bör bedrivas i klassrumsmiljö för att 

skapa nya diskussioner kring begreppen specialpedagogik och en skola för alla 

(Ahlberg, 2007). Det är även viktigt för utvecklingen av nya kompensatoriska 

hjälpmedel att en dialog finns mellan forskare och fält. Damsbys (2007) studie visar 

att lärare och elever upplevde svårigheter med hjälpmedlet C-Pen 10. Fler 
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undersökningar och uppföljningar torde gagna både skolans verksamhet och 

forskning. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan göra stora framsteg med hjälp av jämnåriga 

handledare när det kommer till läsförståelse. Men attityden till läsning visade sig 

vara oförändrad (Mastropieri et al., 2003). Om igen läggs fokus på lärare att hitta 

lösningar för att inte bara undervisa utan också engagera elever så att de hittar 

motivation till att läsa. Som Mastropieri et al. (2003) visar finns det kritiska lärare 

när det kommer till att skapa nya undervisningssituationer i klassrummet. Ahlberg 

(2007) påpekar att varje lärare ska: 

Omfatta värderingen att hon eller han är en lärare för alla barn och 

ungdomar.[…] Varje lärare ska kunna svara för att elever som behöver särskilt 

stöd och hjälp får rätt typ av insatser och att de får stöd i tillräcklig omfattning. 

(Ahlberg, 2007:86) 

Således kan det betraktas som en yrkesplikt att utbilda sig i forskning som visar på 

hur elever på olika sätt kan uppnå bättre studieresultat. 

Enligt Haug et al. (2006) bygger integrering på att eleverna ska kunna delta i 

undervisningen med övriga klassen. Vi anser med stöd av Haug et al. (2006) att 

datorprogram är en form av kompensatoriska hjälpmedel som leder till att eleverna 

som är i behov av särskilt stöd integreras i klassen. Damsby (2007) visar i sin studie 

att eleverna med hjälp av talsyntes kan anpassa uppläsningshastigheten utefter sin 

egen förmåga. Detta tolkar vi som att hjälpmedlen kan individanpassas utifrån den 

enskilde elevens behov. Enligt Haug et al. (2006) är detta en förutsättning för att 

uppnå inkludering. När kompensatoriska hjälpmedel används medför det således att 

eleverna som är i behov av särskilt stöd kan inkluderas i undervisningen med övriga 

elever. När eleverna inkluderas i undervisningen bedriver skolan ett bra arbete när 

det gäller likabehandling. Enligt Karlsudd (2002) innebär likabehandling bl.a. att 

skolan garanterar att alla har samma möjligheter och respekterar alla människor 

sådan som han eller hon är. Vi hävdar att skolan måste arbeta inkluderande för att 

åstadkomma detta. 

 

5.2.2 Lärarens roll i arbetet med kompensatoriska 
hjälpmedel 

Det framgår tydligt av denna litteraturstudies resultat att lärarens roll är väsentlig för 

att elever med läs- och skrivsvårigheter ska lyckas med skolarbetet. Samtidigt 

indikerar flera studier att det finns mer att önska på det området.  Fasting och Halaas 

Lyster (2005) skriver om lärares förmåga att engagera elever men även om elevers 

oförmåga att självständigt fortsätta arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. Även 

Mastropieri et al. (2003) tar upp vikten av att ha en utbildad och engagerad lärare. 

Detta visar igen på att lärarens roll som drivande i undervisningen är något som 

måste poängteras. För att elever ska bli självgående med kompensatoriska 

hjälpmedel krävs en längre lärarledd träningstid och för detta krävs resurser från 

skolan. 

Det vore även önskvärt med en möjlighet för alla lärare att kontinuerligt få 

utbildning i att arbeta med kompensatoriska hjälpmedel. Merparten av denna 

litterturstudies artiklar påpekar detta (Forgrave, 2002; Mastropieri et al., 2003; 

Damsby, 2007 m.fl.)Föhrer och Magnussons (2000) hänvisar till Thunberg (1999) 
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som påpekar att: ”personer runt eleven måste vara motiverade och […] även lärare 

och föräldrar måste få en ordentlig utbildning. Dessutom är närhet till teknisk 

support av avgörande betydelse” (Föhrer & Magnusson, 2000:8). Resonemanget 

upprepas i Föhrer och Magnusson (2003):  

Det blev också tydligt hur viktigt det är att både elever och lärare får utbildning 

och utvecklar tekniskt kunnande för att utnyttja programvara och datorns 

möjligheter till fullo. (Föhrer & Magnusson, 2003:10) 

I vissa fall tenderar lärarstödet att vara än mer essentiellt för elevens utveckling. Då 

användandet av organisatoriska hjälpmedel undersöktes fann man indikationer att 

lärare är kritiska till ny teknik som medför en annan insyn i elevernas arbete 

(Mastropieri et al., 2003). För att komma ifrån det bör skolan således avsätta mer 

resurser till kompentensutveckling för lärare. 

I Damsbys (2007) studie var det viktigt att elever vid användandet av 

träningsprogrammet 10 Fingrar inte skrev något som inte hade någon betydelse för 

dem. All skrivning under skolgången bör ha en förankring i det som lärs ut (a.a.). 

Elever som snabbt blir klara med en uppgift och då får ytterligare en liknande i 

väntan på sina klasskamrater tappar ofta motivationen och lusten att lära.  

En av Damsbys (2007) specialpedagoger förmådde en elev att berätta för sina 

kamrater om sina läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt vittnar Björn Milrads (2010) 

deltagare om ett föräldrastöd som möjliggjort en lyckad skolgång fram till högre 

studier. Dessa exempel kan kopplas till Karlsudds resonemang om att inkludering är 

att föredra framför integrering (Karlsudd, 2011). Om alla elever, lärare och övriga 

nyckelpersoner i elevers närhet arbetar med inkludering som mål lyfts varje enskild 

elev fram som en individ att räkna med. Att introducera hjälpmedel tidigt och förmå 

elever att berätta om sina svårigheter kan motverka den stämpling som elever i 

särskilda behov har. När stämplingen försvinner inkluderas eleverna i den vanliga 

undervisningen och klassrumsmiljön (a.a.). Karlsudds (2011) resonemang om 

särskolan, som länge setts som något vid sidan av den vanliga skolan, kan med fördel 

användas då det kommer till synen på arbetet med elever i svårigheter. Det 

specialpedagogiska perspektivet skulle i en inkluderande verksamhet prägla all 

undervisning utifrån att alla elever är individer med olika behov.  
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6  PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Initialt fanns i denna litteraturstudie en frågeställning huruvida det fanns ett 

övergripande syfte med användningen av kompensatoriska hjälpmedel. Vi ställde oss 

frågan om dessa används med en pedagogisk tanke som utgångspunkt. Den frågan 

har tillintetgjorts under läsandets gång. Det finns inte någon pedagogisk tanke med 

kompensatoriska hjälpmedel, snarare tvärtom. Deras exklusiva syfte är att just 

kompensera för det som eleverna har svårigheter med. När de får träning i att 

använda hjälpmedel på ett korrekt sätt så kommer de bort från sina svårigheter och 

kan koncentrera sig på själva innehållet i undervisningen. Elever som har 

lässvårigheter kan finna nöjet i att läsa flytande med hjälp av DAISY. Elever som har 

skrivsvårigheter kan koncentrera sig på innehåll och inte stavning med hjälp av olika 

ordbehandlingsprogram. Björn Milrad (2010) föredrar begreppet assisterande teknik 

framför kompensatoriska hjälpmedel och detta för tankarna vidare till resonemanget 

om tillgänglighetsteknik. Exempel på tillgänglighetsteknik finns överallt i vår 

vardag, lösningar som från början var tänkta för funktionshindrade men som sedan 

har implementerats i samhället och nu tas för givet av alla. Björn Milrad (2010) 

nämner bland annat automatiska dörrar och avfasade trottoarkanter. På samma sätt 

vill vi se att skolan strävar efter en miljö där det vid första anblick inte går att utröna 

att elever använder den tillgängliga tekniken på olika sätt.  

Enligt Fasting och Halaas Lyster (2005) har forskning visat att olika teckensnitt på 

datorskärmar påverkar läsupplevelsen och att text med längre rader är mer lättläslig 

än text med kortare rader i kolumner. Dessa resultat är dock svårtolkade då det råder 

delade meningar mellan vad forskningen säger är mest effektivt för läsaren och 

läsarens egen läsupplevelse. Med bakgrund av detta anser vi att det är viktigt att 

skolan ger elever möjligheten att välja själva om de vill läsa texten i en- eller 

tvåspaltigt format. Detta är ett relativt enkelt sätt att individanpassa 

inläsningsmaterial utefter de lässvaga elevernas behov. Vi anser vidare att en smidig 

lösning på detta ute i skolans verksamhet är att eleverna själva har tillgång till ett 

program där de enkelt kan ändra texten till det format som de själva föredrar. 

Det är viktigt att elever på ett bra sätt introduceras till kompensatoriska hjälpmedel 

och får handledning av en lärare med rätt kompetens inom området. Här känner vi en 

viss oro när utvecklingen i skolan går åt motsatt håll. I takt med att skolornas resurser 

minskar är kompetensutveckling något som prioriteras bort vilket i slutändan drabbar 

de elever som är i störst behov av särskilt stöd. Vi hävdar att den tekniska kunskapen 

ses som ett extra tillägg i lärares kompetens när den egentligen borde ligga som en 

stadig grund för all undervisning för att kunna arbeta inkluderande. Lärarprogrammet 

lägger vikt vid IKT, informations- och kommunikationsteknik. Detta poängteras 

under den verksamhetsförlagda utbildningen och ska finnas som en röd tråd i 

lärarstudenters utbildning. Vi anser att det i studieplanen för lärarprogrammet bör 

läggas större vikt vid kompensatoriska hjälpmedel och övrig ny teknik som kan 

stödja elever och lärare så att nyutbildade lärare får en bred kompetens inom detta 

område.  

I likhet med introduktion och handledning till de kompensatoriska hjälpmedlen 

menar vi att utvecklingsarbete och uppföljning genom utvärderingar är av stor vikt 

för att förbättra skolans specialpedagogiska verksamhet och för att kunna anpassa 

undervisningen utefter den enskilde elevens behov. Vi har under den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen upplevt att löpande uppföljning och 
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utvärderingsarbete av de kompensatoriska hjälpmedlen tenderar att åsidosättas efter 

att hjälpmedlen har introducerats. Våra upplevelser stöds i Damsbys (2007) studie 

där lärare beskriver att de upplever att skolorna har många organisatoriska frågor att 

jobba vidare med innan kompensatoriska hjälpmedel kan fungera optimalt för de 

elever som använder dessa i den dagliga undervisningen.  

Vi hävdar även att skolan i sitt specialpedagogiska arbete bör lägga fokus på 

kompensatoriska hjälpmedel som eleverna kan använda sig av genom hela 

skolgången då detta leder till att eleverna utvecklar goda kunskaper i hur hjälpmedlet 

används på bästa sätt.  

När de kompensatoriska hjälpmedlen fungerar optimalt i den dagliga undervisningen 

anser vi att skolan har kommit långt i sitt arbete mot målet att skapa en skola för alla, 

det vill säga en skola med ett lyckat inkluderingsarbete. Enligt P. Karlsudd (personlig 

kommunikation, 25 februari, 2013), är Nossebroskolan ett exempel på en svensk 

skola där man har kommit långt i arbetet med inkludering. Nossebroskolan var förut 

en av de skolor med sämst resultat i landet, men genom arbete med inkludering och 

en stark tro på lärarnas och elevernas kapacitet har skolan utvecklats till att bli en av 

de bästa i landet. Nossebroskolan ses därför som en förebild när det gäller 

inkluderingsarbetet i svenska skolor (a.a.) Med dagens skolorganisation är det dock 

vanligare att resurser åsidosätts till specialundervisningen, resurser som skulle kunna 

gagna så många fler om det istället fanns en mer inkluderande tanke bakom 

specialpedagogiken. I likhet med Karlsudd (2011) anser vi att skolan har en viktig 

uppgift i arbetet med att få bort stämpeln att specialpedagogik är något som sker i 

speciella klasser, med speciella lärare och i speciella miljöer. 

6.1 Slutord 

Vi fann intresse i att undersöka vad forskning kommit fram till när det gäller vilka 

kompensatoriska hjälpmedel som främjar läs- och skrivförmågan hos elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Vi intresserade oss även av att ta reda på vilken roll som 

läraren spelar i arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. Genom att belysa resultat 

av tidigare forskning skapade vi ett underlag för diskussion och reflektion kopplat till 

det specialpedagogiska perspektivet. Med detta anser vi att vi har bidragit till den 

pågående diskussionen om hur arbetet med elever i svårigheter ska bedrivas i skolans 

verksamhet. Ett mer inkluderande synsätt är att föredra och vår förhoppning som 

blivande lärare är att vi kan bidra till ett sådant. Dock ser vi gärna att mer forskning 

genomförs inom området. En tänkbar inriktning för denna skulle kunna vara vad de 

kompensatoriska hjälpmedlen har för långvarig inverkan på elevers läsförståelse. 

Forskning ute i skolor och klassrum är att föredra. Då möts forskning och verklighet 

där det verkliga lärandet sker.  
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