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ABSTRAKT 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie med syftet att få reda på vilka olika tekniska 

hjälpmedel det finns för elever som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter samt på 

vilka sätt dessa kan vara fördelaktiga för eleverna. Litteraturen som använts är artiklar 

och studier som gjorts kring olika tekniska hjälpmedel samt metoder för elever med de 

nämnda svårigheterna. Fokus kommer ligga på vilken effekt dessa hjälpmedel har för 

elevers direkta lärande, samt på längre sikt. Studien är gjord utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven. Flera hjälpmedel fick ett positivt resultat för eleverna 

medan något inte gjorde någon större skillnad. Vad man kan se utifrån resultatet är att 

alla hjälpmedel inte fungerar i alla åldrar och att man måste vara noga med att utreda i 

vilka åldrar det passar. Vad som poängteras ofta är vikten av att lärarna är utbildade 

inom hjälpmedlet för maximerad effekt. Vad som också utretts är om dessa hjälpmedel 

utvecklar elevernas läsning eller skrivning långsiktigt eller om det endast hjälper när det 

används.   

Nyckelord: Lässvårigheter, skrivsvårigheter, dyslexi, elev, lärare, skola, 

specialpedagogik, tekniska hjälpmedel, dator, metoder 
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1 INTRODUKTION 

När läs- och skrivinlärningen påbörjas för barn i unga år räknar Svenska 

Dyslexiföreningen (2011/2012) med att ungefär vart femte barn får någon typ av 

bekymmer med att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter är den samlade 

beteckningen på alla de fall där personer har problem att läsa och att skriva, oavsett 

anledningen till dess problem. Orsakerna varierar och kan innefatta allt ifrån 

synproblem eller emotionella problem, till ren diagnostiserad dyslexi (Svenska 

Dyslexiföreningen 2013). Personer diagnostiserade med dyslexi är att betrakta som 

en undergrupp inom denna kategori, med avsikt att särskilja dessa personer på grund 

av deras specifika orsaker till problemen som direkt kan härledas till störningar i 

nervsystemet. Svårigheterna visar sig i form av personens bristande förmåga till 

ordigenkänning samt stavningsproblem (Svenska Dyslexiföreningen 2013). 

Antalet personer med läs- och skrivsvårigheter är svårt att fastslå då definitionen av 

vart man ska sätta gränsen för om en person har, eller inte har problem att läsa och 

skriva skiljer sig i olika sammanhang. Det finns inte heller någon klar formulering 

rörande när en person definitivt är att betrakta som dyslektiker, eller när en person 

har svårigheter av annan anledning vilket gör att en definitiv siffra över hur många 

personer i Sverige med dessa svårigheter blir svår att få fram (Svenska 

Dyslexiföreningen 2013). Olika rapporter och olika källor anger allt mellan 2-10% 

men en majoritet av forskarna inom området brukar ange att någonstans kring 5-8% 

av den svenska befolkningen lider av dyslexi enligt Svenska Dyslexiföreningen 

(2011/2012). 

I skolans värld innebär detta att en eller två personer i varje klass antagligen lider av 

dyslexi, och förmodligen har ytterligare ett antal personer i klassen någon annan 

form av problem med att antingen läsa eller skriva. Som framtida lärare blir detta 

dilemma oerhört komplext i hur man effektivast ska bedriva undervisning, men 

också ett av de väsentligaste områden att diskutera och problematisera.  

Målet med denna undersökning är att ta reda på vilka olika tekniska hjälpmedel som 

finns och kan vara till fördel för elever med svårigheter i skolan. Vi kommer även ta 

upp och undersöka för vilka elever dessa hjälpmedel finns till, hur de fungerar och 

framförallt om de fungerar. Både fördelar och nackdelar med hjälpmedlen kommer 

att diskuteras. 

1.1 Val av ämne 

Idén började växa fram hos den ena av oss under den verksamhetsförlagda 

utbildningen där en av eleverna på skolan, hade fått en personlig dator tilldelad till 

sig på grund av skrivsvårigheter. Dock användes datorn endast för att föra 

anteckningar under lektionstid med hjälp av Microsoft Word. Elevens 

stavningssvårigheter förbättrades ingenting, och inte heller de andra aspekterna av 

elevens skrivande. I samband med detta uppstod frågan om att det måste finns bättre 

tekniska möjligheter och hjälpmedel för att underlätta inlärningen för den här eleven. 

Samtidigt fick den andra av oss under sin verksamhetsförlagda utbildning gå bredvid 

en handledare som kombinerat i sin tjänst, hade ansvar för tekniska hjälpmedel i alla 

dess former. Han fick under denna tid skickat till sig en form av skrivplatta som gav 

elever med skrivsvårigheter möjlighet att skriva förhand, varpå det omvandlades till 

datorskriven text. Tanken växte då fram ifall detta hjälpmedel även kunde tillämpas 

på exempelvis dyslektiker i den aspekten att de ofta uppvisar problem med att stava. 
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På en annan skola, där den senaste verksamhetsförlagda utbildningen ägde rum, hade 

alla elever en egen personlig dator, och även detta väckte tanken på vad det finns för 

program och andra digitala hjälpmedel för elever som är i behov av 

specialpedagogik. 

Med de tekniska hjälpmedlen som gemensam nämnare för vårt intresse av 

specialpedagogik var den biten tämligen självklar att vi skulle undersöka närmare, 

samtidigt som en bekant till oss båda är diagnostiserad med dyslexi. Som vi 

diskuterat ovan är dyslexi ett vanligt problem inom skolan och därför kommer vi i 

den här uppsatsen att undersöka tekniska hjälpmedel och möjligheter för att 

underlätta undervisningen för elever i behov av särskilt stöd på grund av dyslexi. 



5 

 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt ska vi ta upp hur de olika tekniska hjälpmedlen vi stött på fungerar, 

vad syftet med dem är och vilka elever de ska hjälpa. Senare i arbetet kommer 

resultatet av de studier vi har undersökt att redovisas.  

2.1 Röstigenkänningsprogram (Tal-till-text) 

När eleverna använder röstigenkänningsprogram bär de ett headset och använder 

datorn med hjälp av röstkommandon. Taligenkänningssystem arbetar tillsammans 

med ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för användaren att producera 

skriven text på en dator via tal (Forgrave 2002). Användaren dikterar i en 

huvudmonterad mikrofon och systemet omvandlar de talade orden till elektronisk 

text som visas på datorskärmen (Raskind & Higgins 1999). Tal-till-textprogram 

tillåter eleverna att få ner sina idéer på papper innan de glömts bort på grund av 

långsam skrivhastighet. 

"Diskret" talsystem kräver en paus på ungefär en tiondel av en sekund mellan orden. 

Allt eftersom ord talas, visas de på skärmen i stort sett samtidigt. Sådana program för 

taligenkänning använder också statistik, baserat på frekvensen av användningen av 

ordkombinationer, för att förutspå vilket ord som ska komma näst. Allt eftersom ord 

talas in i mikrofonen, kontrollerar läsaren ordet på datorskärm för att se till att det är 

rätt ord (ordet som talades) som visas. Om det inte är rätt ord, måste talaren välja det 

rätta från en lista med ord som visas i ett fönster (val box) och måste återigen läsa. 

Val av korrekt ord kräver att användaren använder sig av unika egenskaper (till 

exempel fonetisk och morfologisk) då orden ofta är liknande det ordet användaren 

talade (Raskind & Higgins 1999). 

2.2 Barton Reading and Spelling System 

Hädanefter refererar vi till detta program som BRSS. BRSS är ett program som är 

designat för att använda multisensoriska instruktioner till eleverna och därigenom 

hjälpa deras lärande. Programmet är uppdelat i tio nivåer med progressivt ökande 

avkodnings- och stavningsövningar. BRSS använder sig av färger för att hjälpa 

eleven att lista ut stavningen och uttalet. Detta är ett program med syfte att elever 

med svårigheter ska kunna öva och bli bättre i det långa loppet. Syftet är inte att det 

ska hjälpa elever i det praktiska arbetet, alltså för att göra bättre skrivuppgifter eller 

för att läsa en text bättre. Det är ett träningsprogram som ska göra att eleverna blir 

bättre och kan bemästra sina svårigheter (Giess, Rivers, Kennedy & Lombardino 

2012). 

2.3 Interaktiva läromedel 

Undervisning genom det traditionella skriftspråket i en klass där elever visar upp läs- 

och skrivsvårigheter förefaller vara problematiskt, och där kan exempelvis kartor och 

andra metoder som berör flera sinnen vara ett stort stöd. Idag så är möjligheterna för 

tekniska hjälpmedel i klassrummet betydligt större än de tidigare har varit. 

Interaktiva multimedia-lektioner kan bestå av kartor, diagram, bilder samt även text, 

men också animationer och ljudinslag. Tanken är att elever ska få lära sig genom 

olika medier istället för mycket/endast text (Feeney 2003). 



6 

 

2.4 Peabody Literacy Lab 

Framöver i den här studien kommer vi benämna detta program som PLL. 

Programmet är framkommet baserat på flera år av empiriska studier vid Peabody 

College of Vanderbilt University och är en kombination av inlärningsteorier och 

pedagogiska teser om den kraft som teknologiska hjälpmedel kan ha för 

undervisningen. Programmet är uppdelat i tre olika delar som fokuserar på läsning, 

ordkunskap samt stavning. Inlärningen hålls ihop av en animerad lärare med en 

digital mänsklig röst som ger eleverna feedback direkt i samband med övningen. 

Programmet följer elevernas utveckling och anpassar nivån till den nivå av lärande 

eleven har uppnått (Hasselbring & Goin 2004). 

På detta sätt börjar programmet med läsavdelningen. En video används för att ge 

instruktioner till eleverna. Forskning visar att effektiva läsare skapar mentala bilder 

av den situation eller den scen de läser. Någonting visuellt i samband med läsningen 

bör alltså underlätta att förstå det man läser. Själva undervisningen bedrivs på samma 

sätt med korta filmklipp och därefter en text som härrör till det eleven just har fått se. 

Kan eleven fortfarande inte klara av att läsa texten kan man få hjälp av den digitala 

berättarrösten som antingen läser långsamt ord för ord, eller snabbare mening för 

mening. Eleven kan också klicka på ett ord för att få det enskilda ordet uppläst, och 

även gå in i en ordbok för att få ordet förklarat för sig. Precis som tidigare nämnt 

övervakar programmet elevens framsteg och anpassar nivån efter hand (Hasselbring 

& Goin 2004). 

Orddelen fokuserar på att utveckliga elevernas automatiska ordigenkänning och 

fonologiska bearbetningsförmågor. Precis som i läsdelen påbörjas denna del med den 

animerade läraren som läser upp ett ord, och eleven har då sex ord framför sig på 

skärmen, och dennes uppgift är således att så snabbt som möjligt klicka på det ord 

som läraren har uttalat. Datorn bedömer hur snabbt och hur rätt eleven agerar. Detta 

fortsätter till läraren har fått fram tio stycken ord som eleven har svårare för. Därefter 

påbörjas undervisning av just dessa ord. Eleven får då upp dessa ord på skärmen och 

ska uttala dessa ord korrekt till datorn med hjälp av en mikrofon. När eleven verkar 

ha lärt sig dessa ord, gör man om den inledande övningen. Snabbheten i elevernas 

svar är väsentlig för programmet eftersom det är det som avgör ifall man kan anse att 

eleven kan läsa ordet flytande eller ifall viss osäkerhet fortfarande finns (Hasselbring 

& Goin 2004). 

Stavningsdelen använder sig av ord från de två andra delarna och syftar till att öka 

elevernas kunskaper inom ortografi och fonologi. Eleverna får göra ett stavningstest 

av dessa utvalda ord så att programmet kan bedöma vilka ord som är i behov av 

ytterligare övning och fler instruktioner. Eleverna får höra ordet, se det användas i en 

mening, nedbruten i delar och till slut höra det uttalas ännu en gång. Den animerade 

läraren finns hela tiden med för att ge eleven feedback och stöd i inlärningen 

(Hasselbring & Goin 2004). 

2.5 Homophone Tool 

Homofon betyder, enligt Svenska akademiens ordlista (2006), likljudande. Ett 

exempel på ord som är likljudade är jul och hjul. Orden låter alltså lika när man 

uttalar dem, men stavas olika och har olika betydelse. 

Detta är ett verktyg som upptäcker homofona felaktigheter. Verktyget markerar 

homofona ord och ger sedan en lista med alternativa ord. Eleven kan då välja att 
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antingen trycka på att ignorera om denne tror att det redan är skrivet det korrekta 

ordet, eller så kan eleven välja ett annat ord och trycka på byt ut. Då kommer 

verktyget att gå vidare till nästa homofon i texten. Eleven ges alltså en lista på olika 

homofoner till ordet och måste utifrån den lista komma fram till vilket ord som är 

rätt. Dessutom får eleven en ordförklaring till de olika homofonerna och borde, i 

praktiken, utifrån det kunna avgöra vilket ord det är som passar och ska användas i 

sin egen text eller en förutbestämd text (Lange, Mulhern & Wylie 2009).  

2.6 Läspenna 

Läspennor är en form av hjälpmedel som kan vara till användning för att bistå elever 

som är svaga när det gäller ordavkodning och ordförråd. Verktyget är en handhållen 

enhet som gör att eleven kan skanna tryckt text, antingen ett ord eller en rad i taget. 

Det inskannade ordet syns sedan på en inbyggd LCD-skärm och kan då bli uppläst 

från en digital röst. Till skillnad från text-till-tal hjälpmedel kan eleven med 

läspennan få korta stycken uppläst eller enskilda ord istället för hela sidor eller 

kapitel.  Läspennan dras över ett ord eller mening, sedan kommer texten upp på 

skärmen. Efter det får eleven använda pilarna på pennan för att välja mellan uttal, 

avstavning eller definition beroende på vad de vill få reda på. Eftersom man kan 

välja att få informationen uppläst kan man koppla in hörlurar och ändra volym för att 

inte störa resten av klassen (Schmitt, McCullum, Hennessey, Lovelace & Hawkins 

2012). 

2.7 LEXY 

LEXY är baserat på antagandet att dyslexi orsakas av svårigheter att skapa och 

bygga ut en fonologisk kunskap i sin mentala ordbok. Fokus ligger på språkregler 

och består av en mängd algoritmer för att datorn ska kunna läsa av ett uttalat ord och 

sedan korrekt återge samma ord i skriven form. Grundbasen för datorns 

programmering är strukturen att om en bokstav är av typ X, på positionen Y så skall 

funktionen Z genomföras, samt vissa specialtyper av algoritmer för de fall då ett ord 

inte kan tillämpa den standardiserade algoritmen (Tijms 2004). 

LEXY är ett datoriserat behandlingsprogram där eleven måste besvara datorn med att 

trycka rätt på ett tangentbord. Tangentbordet är specialdesignat och har istället för 

bokstäver, tangenter för varje ljud. Det finns också serier med ikoner som 

kategoriserar ljuden och serier som står för olika former av stavningsregler (Tijms 

2004). 
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3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka forskningen kring de olika tekniska 

hjälpmedel som finns för elever som har olika problem och svårigheter med 

skrivning och läsning i skolan. Dels är vi intresserade av hur dessa hjälpmedel kan 

användas som ett stöd i undervisningen, men vi kommer också undersöka resultat 

rörande ifall hjälpmedlen hjälper eleverna att utveckla sina förmågor inom läsning 

och skrivning. Mer konkret är våra frågeställningar följande:  

– Hur påverkar tekniska hjälpmedel och metoder elever, med läs- och 

skrivsvårigheter, i deras inlärning? 

– Bidrar några hjälpmedel till att elever kan utveckla sina förmågor och visa prov på 

förbättring inom läsning och/eller skrivning även efter användning av hjälpmedlet?  
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Vårt val av ämne och syftet med vår uppsats går hand i hand med det valda 

perspektivet för arbetet. Det specialpedagogiska perspektivet kan man ana vad det 

syftar till, även att begreppet som sådant är mer svårdefinierat.  

Just ordet special tycks hänvisa till att det är något utöver den vanliga pedagogiken. 

Man kan beskriva det som att när den vanliga pedagogiken inte räcker till för att en 

elev ska klara skolan, så sätts specialpedagogiken in. Detta förknippas ofta med 

skolvärlden, med elever som behöver extra stöd samt specialundervisning. En viktig 

funktion som specialpedagogik har är att det visar på elevers olikheter och att 

olikheter kan, på ett naturligt vis, mötas i skolan. Det är upp till varje individuell 

lärare att har kunskaper om specialpedagogik så att de kan avgöra om elever behöver 

extra stöd och i vilken omfattning stödet behövs (Ahlberg 2007). 

I skolan har alla elever rätt till likvärdig utbildning och detta förutsätter att elever 

som har svårigheter i skolan får särskilt stöd. Detta stöd kan ske både långsiktigt och 

kortsiktigt. Den stödinsats som ges kan vara att förändra arbetssättet efter elevens 

behov men också att anpassa arbetssättet. Eleven kan behöva socialt eller tekniskt 

stöd, specialpedagogik och även bättre social arbetsmiljö (Gustafsson 2001). 

Det specialpedagogiska perspektivet kan delas upp i två kategorier; det 

individinriktade och det deltagande perspektivet. Inom det individinriktade 

perspektivet fokuserar man på individen och försöker utläsa varför den individuella 

personen hamnar i svårigheter. Detta perspektiv innehåller influenser från 

psykologisk testteori samt medicinsk forskning. I deltagarperspektivet är begrepp 

som rättvisa och likvärdighet centrala och individen är inte i fokus (Ahlberg 2007). 

Mycket forskning görs inom det specialpedagogiska perspektivet inom flera olika 

teoribildningar, så som medicin, psykologi, pedagogik, sociologi och filosofi. Många 

teoribildningar gör specifika avstamp och fokuserar på ett speciellt område som till 

exempel ADHD, funktionshinder, dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter eller andra 

neuropsykiatriska funktionshinder. Detta visar att forskningen kring 

specialpedagogik är väldigt mångfacetterad. Forskningen inom det individinriktade 

perspektivet är det som har fått störst genomslagskraft i skolvärlden. Diagnostisering 

av elever med svårigheter är vanligt och man försöker hitta en förklaring till varför 

eleven avviker från normen och det leder till att eleven avskiljs från resten av skolan 

(Ahlberg 2007). 

I huvudsak är det två olika typer av svårigheter där särskilt stöd sätts in; beteende- 

och lärandesvårigheter. Det enskilda största problemet elever har som kräver stöd är 

läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa problem tenderar att få mindre tid till 

betygsgrundande uppgifter eftersom det specialpedagogiska stödet sker efter skoltid 

och då arbetar de ofta med uppgifter som ej är betygsgrundande. Detta innebär att de 

elever som egentligen skulle behöva mer tid än andra elever för att klara 

betygskraven får mindre tid till detta (Skolverket 2011). 
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5 METOD 

Vi har använt oss av Forsbergs och Wengström (2008) som ett stöd för hur man 

skriver en litteraturstudie och få förståelse för vissa delar i arbetet. När det kommer 

till metoddelen i ett arbete ska etiska överväganden göras samt att man även ska ta 

upp sina urvalsmetoder och metoder för insamling av material. Samtidigt ska man 

även redogöra genomförandet av analysmetoder och datainsamling.  

Vi har via Linnéuniversitetets sida för pedagogik och lärarutbildningen använt oss 

utav databasen ERIC för att söka efter de utbildningsvetenskapliga artiklar som 

behövs för genomförandet av denna studie. Med hjälp av ERIC hittade vi väldigt 

mycket användbart material så vi valde att avgränsa oss till ERIC som enda databas, 

även att vi till en början använde oss utav av SwePub vilken dessvärre inte kunde ge 

oss några relevanta artiklar eller avhandlingar. Vi utgick ifrån våra frågeställningar 

som utgångspunkt i arbetet med att söka material och använde då sökord samt 

synonymer som passade tillsammans med frågeställningen. Vi delade upp sökorden i 

tre kategorier.  

 De avsedda specialpedagogiska aspekterna vi kommer att undersöka blev den 

första kategorin; Reading Difficulties, Reading Failure, Learning Disabilities, 

och avslutningsvis Dyslexia.  

 Vi hade även en kategori med nyckelord rörande tekniska hjälpmedel och 

metoder för undervisning . Följande ord användes i den här kategorin; 

Technology, Assistive Technology, Technical Assistance, Electronic 

Learning, Computers, Computer Software, Computer Assisted Testing, 

Spelling, Teaching Methods samt Educational Methods. 

 I den sista kategorin fokuserade vi på den målgrupp vi kommer arbeta med 

som blivande lärare, alltså högstadiet och gymnasiet. Här var avsikten att 

avgränsa sökningen till relevanta artiklar för just de elever vi kommer att 

arbeta med. Sökorden vi använde då var; Secondary Education, Secondary 

School Students, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11 och 

slutligen Grade 12.  

 

Till en början fanns inte alla sökord med i de inledande sökningarna, men efterhand 

när vi hittade en artikel vi tyckte var bra så tittade vi på vad författarna hade använt 

för nyckelord till sin artikel och såg ifall det var några av dessa som lämpade sig att 

lägga till i vår sökning. Vi testade att söka alla kategorier tillsammans men också 

genom att söka på endast kategori ett och två, ett och tre samt två och tre. Vi fick då 

en mer begränsad sökning som var lättare att analysera samt att flera nya artiklar 

kom upp vid olika kombinationer av sökord. Vi provade även att söka på artiklar 

relaterade till Sverige i ERIC men utan relevanta reslutat. Vi läste abstracten på de 

sökningar som hade en rubrik som såg ut att passa våra frågeställningar och utifrån 

den avgjorde vi om vi behövde läsa hela artikeln. De som hade ett relevant abstract 

för den här studien, sparade vi ner för att läsa senare och då genomföra ett grövre 

utsållningsarbete. Vi använde även författarna till de artiklar vi valde att spara som 

ett sökord, för att se om de hade publicerat flera artiklar som kunde tänkas passa oss. 

Fullständiga kombinationer av sökord och dess träffar, samt utvalda artiklar vid varje 

träff kan utläsas i bilaga 1 och bilaga 2. 
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5.1 Avgränsningar 

Avgränsningar som vi tidigt bestämde oss för var att vi skulle försöka finna artiklar 

som höll sig inom den åldersgrupp vi utbildas för då vi känner att det skulle ge mer 

nytta för oss mer personligen. Vi ville också ha artiklar där det antingen inte var 

specificerat vilket ämne hjälpmedlet testades i, att det testades i flera olika klasser 

och ämnen, eller också att det var ämnen som liknar de ämnen vi utbildas för vilket 

är religion och historia. Artiklar som då handlar om språkämnen, praktiska eller 

naturvetenskapliga valde vi då bort. 

Efter processen som tidigare beskrivits, hade vi sparat 21 artiklar som enligt abstract 

verkade ha ett passande innehåll för vår studie. Därefter läste vi igenom alla dessa 

artiklar ordentligt och reviderade vårt urval tills vi var nere på 16 stycken som vi 

fann användbara. De som vi valde bort riktade in sig på fel åldrar på eleverna eller 

berörde inte skolan eller elever över huvudtaget. En av dessa handlade bara om en 

elev och vi ansåg att detta blev för snävt så därför gjorde vi en avgränsning där. Vi 

kom överrens om sex stycken artiklar som var väldigt bra och som vi kommer 

använda oss av mycket i uppsatsen. Dessa var skrivna på en förståelig nivå, inriktade 

sig till rätt åldersgrupp och diskuterade intressanta och aktuella hjälpmedel. Slutligen 

hade vi kvar 10 stycken som även dessa kunde passa men som vi förmodligen inte 

kunde använda till lika stor del. Några av dessa riktade sig till marginellt fel 

åldergrupp men vi tyckte ändå att beskrivningen av dessa hjälpmedel fortfarande 

kunde användas. Dessa 10 sparade vi som reserver för att senare göra ännu ett urval 

när arbetet med materialet väl har börjat, för att därefter avgöra vilka vi finner 

användbara till den slutliga uppsatsen. Vi använde de sex artiklarna i arbetet men 

insåg snart att en av dem var en litteraturstudie och ansåg då att ännu en artikel skulle 

behövas.  

Då vi insåg att vi gärna ville få med olika former av hjälpmedel i våra artiklar 

lyckades vi avgränsa till sju artiklar som berörde just olika metoder eller hjälpmedel. 

Vi valde sedan en åttonde artikel som väldigt väl beskrev ett par olika hjälpmedels 

funktion och vi valde då att använda även denna trots att den mer var som en 

litteraturstudie än en undersökning just för att den inte då kommer användas i 

resultatet. 

5.2 Teman 

De artiklarna vi slutligen valde var artiklar som föll under de egna kriterierna vi hade 

satt upp. Flera teman har nu blivit tydliga; datoriserade hjälpmedel - där flera artiklar 

och hjälpmedel faller in då det är teknik som används direkt i datorn och i aktuella 

program; läspennan - blev ett helt eget tema då detta var det enda hjälpmedel som 

var möjligt att ta med sig och snabbt kunna använda vid behov. Inget annat 

hjälpmedel liknar läspennan i den aspekten och därför blev den en kategori för sig; 

taligenkänningsprogram då detta är ett externt program men behöver fortfarande en 

dator som hjälp; samt avslutningsvis Multisensoriska hjälpmedel där egentligen 

endast BRSS hamnar då det är det enda hjälpmedel som inte är någon form av 

tekniskt hjälpmedel, utan snare en form av arbetsmetod. Dessa teman återkommer 

som rubriker när vi presenterar resultaten i de olika studierna. Under bakgrund hade 

vi dock andra underrubriker för att tydligt strukturera upp vilka olika hjälpmedel som 

blivit belysta under arbetets gång. Dessa underrubriker/teman blev; talsyntes, 

organiseringsprogram, röstigenkänningsprogram och interaktiva läromedel. I en 
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annan kategori var specifika hjälpmedel som; Barton reading and spelling system, 

Peabody Literacy Lab, Homophone tool, Läspenna och Lexy. 

5.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är ett krav när man bedriver forskning. Dels menas detta på att 

man inte får plagiera eller fabricera data. Men det fokuserar också på att de artiklar 

som använts ska vara etiskt övervägda. Man ska även redovisa för alla källor som har 

använts i studien man har gjort samt att resultaten man tar fram inte endast ska stödja 

ens egen hypotes utan även, om möjligt, argumentera mot den. Det anses oetiskt att 

endast framföra källor eller artiklar som stödjer vår egen ståndpunkt (Forsberg & 

Wengström 2008). 

Vi har varit väldigt noga med att referera till var vi har tagit vår information ifrån 

samt att skriva om fakta i egna ord. Nedan följer en redogörelse för de valda 

artiklarna samt de etiska överväganden de forskarna har gjort för sina studier. I de 

artiklarna där de etiska aspekterna inte varit helt klara har vi argumenterat för varför 

vi valt att använda dessa trots att de inte har en tydlig beskrivning.   

När vi sökte källor, hade vi inte övervägt att se efter om de gick emot vår ståndpunkt 

eller om den stödde den. Istället vill vi poängtera att vi inte har någon självklar 

ståndpunkt i den här studien. Vi vill ta reda på om hjälpmedlen fungerar eller inte 

och hur de fungerar på lång sikt. Vi hade inga förväntningar på, eller mål med, att 

artiklarna skulle visa på att tekniska hjälpmedel är bra metoder att använda inom 

skolan. 

5.4 Valda Artiklar och deras metoder 

Här presenterar vi de artiklar vi har valt att använda i vårt arbete. Vi kommer 

redogöra för deras etiska överväganden som gjorts eller som vi kan utläsa. Vi 

kommer även här ha med de metoder som författarna har använt sig av för att göra 

sin studie och hur de har gått tillväga. 

5.4.1 Forgrave, Karen E 

Assistive technology: Empowering students with learning. Denna artikel är närmare 

en litteraturstudie än en vetenskaplig artikel. Författaren diskuterar inte insamlandet 

av sin empiri och saknar helt metoddel. Ett etiskt övervägande är också svårt att 

utläsa då hon endast har undersökt litteratur och inte använt sig av 

undersökningsmetoder. Vi har ändå valt att inkludera denna artikel i studien av den 

anledning att vi endast använder den som stöd för att beskriva hjälpmedel men den 

kommer inte att användas i vare sig resultatdelen eller diskussionsdelen. 

5.4.2 Feeney, Alison E 
Using Interactive Multimedia for Dyslexic Students in Geographic Education. 

Författaren har observerat 46 elever, både med dyslexi och utan dyslexi, fördelade i 

två grupper. De två grupperna anges vara en där eleverna med dyslexi är, och en med 

de övriga. 24 elever finns i den första gruppen, och 22 i den andra gruppen. Samma 

lektion har genomförts med de båda undersökningsgrupperna för att jämföra 

effekterna av undervisningen. Totalt innehöll lektionen fyra moment (Feeney 2003).  

När det gäller de etiska övervägandena så namnges eleverna inte men deras ålder 

presenteras som 13-14 år. Författaren har inte med ett stycke där etiska 
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överväganden diskuteras rent konkret, men man kan utläsa att studien är frivillig 

vilket vi tolkar som att eleverna vet om att de inte behöver delta och kan avsluta sin 

medverkan när de vill. Dock framkommer det inte att några elever valt att göra detta. 

Tyvärr kan vi ej utläsa om föräldrarna har gett sin tillåtelse men vi antar att även 

detta steg har tagits då studien görs i skolvärlden och det är nödvändigt att kontakta 

föräldrarna om eleverna är minderåriga, vilket eleverna var i detta fall. Utifrån detta 

tycker vi, överlag, att detta är en bra studie att använda i vårt arbete.   

5.4.3 Giess, SallyAnn et al 

Effects of Multisensory Phonics-Based Training on the Word Recognition and 

Spelling Skills of Adolescents with Reading Disabilities. Skriven av SallyAnn Giess, 

Kenyatta O. Rivers, Kelly Kennedy och Linda J. Lombardino. Studien genomfördes 

med nio elever med lässvårigheter på en friskola specialiserad på elever med just 

lässvårigheter. Grundläggande krav för att delta i studien var att eleverna hade under 

genomsnittlig förmåga att stava och läsa enstaka ord. Elevernas ålder varierar mellan 

15 och 18 år. (Giess et al 2012). 

Metoden beskrevs tydligt i artikeln, där man har testat elevernas förmågor inom 

läsning och skrivning före, respektive efter användningen av BRSS. De etiska 

övervägandena författarna gjorts syns också tydligt. De skrev ut om föräldrarnas 

medgivande, elevernas kännedom om att uppsatsen var frivillig samt att elevernas 

namn inte angavs i artikeln. Denna artikel behövde vi inte argumentera för att ha 

med då den både har med alla kriterier vi själva letade efter men också att de etiska 

övervägandena var så tydliga. 

5.4.4 Hasselbring, Ted S & Goin, Laura I 

Literacy Instruction for Older Struggling Readers: What Is the Role of Technology? 

Eleverna som deltog i undersökningen anges vara 11-14 år gamla. 63 stycken elever 

som bedömdes ha lässvårigheter valdes ut till undersökningen, samtidigt som man 

valde ut 62 stycken som även de hade en mildare form av lässvårigheter men som 

inte undervisades med hjälpt av testsystemet PLL. Den gruppen med 63 elever i 

undersökningen använde PLL 30 minuter om dagen i ett helt läsår. Kombinerat med 

PLL som undervisning fick eleverna även tillgång till ljudböcker och lättlästa böcker 

för att få upp deras intresse för att läsa. Samtidigt så fick gruppen med 62 elever 

ingen extra stödundervisning. Man testade sedan båda grupperna med samma test 

före, respektive efter användandet av PLL för den ena gruppen för att se vilket 

resultat metoden gav för de elever som använt PLL i jämförelse med de som inte 

använt det (Hasselbring & Goin 2004). 

Denna artikel talar inte om etiska överväganden. Men eleverna namnges inte heller 

och även det här testet görs i skolan och dessutom med lärare till hjälp som arbetar 

på skolan.  Därför kan man anta att elevernas föräldrar har informerats. Det står inte 

heller något om eleverna själva vet om att de inte behöver delta i studien och kan 

sluta om de vill. Dock kan man inte anta att det inte gjorts bara för att det inte står. 

Men eftersom att studien gjorts i skolan så kan eleverna möjligtvis tro att det är 

obligatoriskt. Vi har ändå valt att använda den artikeln i vår studie då det är en 

väldigt bra undersökning och för att vissa etiska övervägande tycks ha gjorts även 

fast det inte står tydligt.  
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5.4.5 Lange, Alissa A, Mulhem, Gerry & Wylie, Judith 

Proofreading Using an Assistive Software Homophone Tool: Compensatory and 

Remedial Effects on the Literacy Skills of Students with Reading Difficulties. Studien 

genomfördes i Storbritannien på tre olika gymnasieskolor. Alla 56 elever som valdes 

ut till studien, använde en PC-dator och skrev i programmet Microsoft Word. 

Hjälpmedel som vanligtvis finns i Word, som understrykning av felstavade ord var 

avaktiverat. Deltagarna delades upp i tre grupper. Grupp 1; assistive software, fick 

använda sig av ett verktyg som upptäcker homofona fel. Detta verktyg markerar 

homofona ord och ger sedan en lista med alternativa ord. Eleven kan då välja att 

antingen trycka på att ignorera om denne tror att det redan är skrivet rätt ord, eller så 

kan eleven välja ett annat ord och trycka på byt ut. Då kommer verktyget att gå 

vidare till nästa homofon i texten. Grupp 2; Highlight, försökte hitta fel i passager 

där alla homofoner redan hade uppmärksammats för dem, och Grupp 3; Full control, 

sökte efter fel i passager helt utan hjälp (Lange, Mulhern & Wylie 2009). 

När det kommer till etiska överväganden så ser man tydligt i texten att eleverna inte 

namnges samt att elever har hoppat av studien vilket visar på att de var medvetna om 

att studien var frivillig. Eleverna i studien var tillräckligt gamla för att föräldrarnas 

medgivande inte skulle vara nödvändigt utan eleverna fick själva avgöra om sitt 

deltagande. Denna artikel var en av de som var enklast att välja då den var så tydlig i 

skrift, metod samt etiska överväganden. 

5.4.6 Raskind, Marshall H & Higgins Eleanor L 

Speaking To Read: The Effects of Speech Recognition Technology on the Reading 

and Spelling Performance of Children with Learning Disabilities. Studien testade 39 

stycken elever, 26 killar och 13 flickor, i flera olika kategorier; ordigenkänning, 

stavning, läsförståelse, arbetsminne, fonologisk elision
1
, ortografiska val, semantiska 

val och metakogniska val. Stavning och ordigenkännande testades tre gånger under 

studiens gång. De andra sex kategorierna testades två gånger. Samtliga elever gick på 

en privatskola speciellt avsedd för elever med olika typer av svårigheter (Raskind & 

Higgins 1999). 

Eleverna som deltog i studien namngavs inte och inte heller ålder anges direkt, utan 

istället får man veta att medelåldern är ungefär 13 år vid testets början. Då det står i 

texten att medelåldern varierade kan man anta att alla eleverna inte var med i hela 

undersökningen och man kan därför anta att eleverna var medvetna om att studien 

var frivillig och elever kan då ha hoppat av studien. Åldrarna på eleverna varierade 

och man kan utläsa att inte alla är tillräckligt gamla för att föräldrarna ej ska behöva 

informeras. Dock går det ej heller att utläsa om det gjorts på de elever som är under 

15 år. Denna artikel beskriver inte mycket om etiska överväganden men mycket kan 

man utläsa själv av texten. Därför har vi valt att använda den här artikeln då det tycks 

se ut som att korrekta etiska överväganden har gjorts. 

                                                 

 

 

 
1
 Utelämnande av ljud eller stavelse (SAOL 2006) 
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5.4.7 Schmitt, Ara J et al 

Use of Reading Pen Assistive Technology to Accommodate Post-Secondary Students 

with Reading Disabilities. Denna artikel är skriven av Ara J. Schmitt, Elizabeth 

McCallum, Jenna Hennessey, Temple Lovelace och Renee O. Hawkins. Tre 

studenter var delaktiga i studien. Dessa elever studerade på högre nivå än 

gymnasieskola och alla tre hade lässvårigheter. Testet genomfördes med 

observationer och intervjuer, och endast pennans avkodningsfunktion testades. 

Författarna berättade ålder, etnicitet och förnamn (Joseph, Tim och Liz) på de elever 

de använt i studien. Dock kan man inte riktigt utläsa om det är elevernas riktiga 

namn, men vad vi vet är att eleverna är tillräckligt gamla för att inte behöva ha 

föräldrarnas samtycke. Studenterna kan därför ha gett sitt godkännande till att deras 

namn får användas. Då de tre eleverna själva valde att vara med i studien kan man 

även anta att informationen om dem har blivit godkänd av studenterna och därför 

anser vi att artikeln faller in under principerna för etiska överväganden (Schmitt et al 

2012). 

5.4.8 Tijms, Jurgen 

A Process-Oriented Evaluation of a Computerised Treatment for Dyslexia. Det 

huvudsakliga målet för studien är att studera själva processen där lärandet eller 

utvecklingen sker under behandlingen. Tidigare undersökningar och utvärderingar 

har snarare fokuserat på att utvärdera effekten efter avslutad behandling. Studien 

gjordes i fyra olika stadier; läsnings-, stavnings-, fonetisk- och andra test (Tijms 

2004). 

131 barn mellan 10-14 år valdes ut för undersökningen med hjälp av lärare, förälder 

eller dylikt för att de låg efter i skolan med att läsa och skriva. Minst en nivå under 

medel i avseende läskunskap eller skrivkunskap var kravet för att få delta i studien, 

samt uppvisa svårigheter i den fonologiska processen av ord. Exkludering skedde av 

barn med lågt IQ och problem hörsel eller syn. (Tijms 2004) 

Denna artikel är väldigt tydlig i sina etiska övervägande då den tar upp föräldrar, 

ålder och de deltagande är anonyma. Det var väldigt tydligt för oss att detta var en 

bra artikel att använda. 
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6 RESULTAT 

I den här delen presenterar vi de resultat som de olika artiklarna har kommit fram till 

i sina studier. 

6.1 Hjälpmedels påverkan för elevers inlärning 

För att besvara den första delen av syftet för den här studien kommer detta avsnitt att 

delas upp i flera olika tematiska underkategorier som vi tidigare avhandlat. 

6.1.1 Läspenna 
Resultatet av Schmitts et al (2012) studie av läspennan, visade att två av de 

deltagande uppskattade att använda läspennan medan den tredje tyckte att den var 

skaplig, men inte mer. Alla tre tyckte att den var ett användbart hjälpmedel för att 

avkoda svåra ord i en text. Två deltagare menade att de gärna skulle använda pennan 

igen, men den tredje var mer osäker, vilket var förvånande då resultatet av 

undersökningen visade på att den tredje studenten var den som tydligast höjde sina 

studieresultat i undersökningen. De två som ansåg pennan vara bra, ökade inte lika 

mycket som den tredje i resultat. Detta kan bero på att de två lade störst fokus på hur 

pennan fungerade, snarare än att reflektera över hur den påverkade deras studieteknik 

och resultat. Resultatet av studien tyder på att läspennan kan vara ett bra hjälpmedel, 

beroende på studenten, men samtidigt att den inte fungerar lika bra för alla. Att den 

inte fungerar för alla kan förmodligen bero på att man måste stanna upp i texten för 

att använda pennan, vilket gör att sammanhanget och förståelsen för meningens 

helhet blir lidande då forskning även har påvisat att flytande läsning är viktigt för 

förståelsen av helheten. De två studenterna som gillade pennan, Tim och Joseph, 

förbättrade inte sina resultat speciellt mycket, eller inte alls och det tog dessutom 

längre tid för dem att ta sig igenom uppgiften. Liz, som var den eleven där läspennan 

föreföll ha störst inverkan var den av de tre som, när hon läste högt, hade störst 

problem med att läsa flytande utan hjälpmedel. Detta kan vara anledningen till att 

hon tjänade mest på att använda pennan då hennes ordförståelse fick ett lyft och 

därigenom också hennes studieresultat. Detta kan tyda på att de elever som har de 

största svårigheterna är de som tjänar mest på att använda liknande hjälpmedel. På 

grund av det låga antalet testdeltagare kan man inte lägga alltför stor vikt vid 

resultatet av den här undersökningen. Ett större test med fler deltagare och med flera 

olika grader av allvarlighet på lässvårigheterna, skulle vara intressant för att kunna få 

en klarare bild över hur pass stor påverkan användandet av läspenna har för elevers 

studieresultat (Schmitt et al. 2012). 

6.1.2 Tal till text 
Raskind och Higgins (1999) studie visade att även om taligenkänningsprogrammet 

som den aktuella studien handlat om, inte har utvecklats speciellt med fokus på att 

stödja människor med läsvårigheter, så är datorn i denna studie fonologiskt baserad, 

vilket gör att forskningen om dessa program ofta även har mätt den fonologiska 

medvetenheten.  

Studien testade eleverna i flera olika kategorier; ordigenkänning, stavning, 

läsförståelse, arbetsminne, fonologisk elision, ortografiska val, semantiska val och 

metakognitiva val. Stavning och ordigenkännande testades tre gånger under studiens 

gång; i början, i mitten och i slutet av studien. De övriga sex kategorierna testades 

två gånger; i början och i slutet. Inom alla kategorier sågs en ökning av resultaten 
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mellan varje test vilket klart tyder på att studien kan visa på teknikens effektivitet 

(Raskind & Higgins 1999).  

Eleverna gjorde betydande framsteg i flera av kategorierna. Undersökningen visade 

på att taligenkänningsprogram fungerar, och eleverna förbättrade sin ordigenkänning 

och sin stavning. Analysen visar också att det fick positiva effekter på läsförståelsen 

hos dessa elever med inlärningssvårigheter. Studien stödjer tidigare forskning som 

indikerade att effekter och resultat av användningen av taligenkänningsteknik 

fungerar för elever med inlärningssvårigheter.  

Raskind och Higgins (1999) betonar att undervisning och tillsyn av en vuxen för att 

lära sig använda tekniken är centralt under de inledande sessionerna. Detta är 

avgörande för en framgångsrik användning av denna typ utrustning för skrivändamål 

(Raskind & Higgins 1999). 

6.1.3 Datorprogram 
De tidigare teman vi diskuterat har uteslutande berörts i en artikel var, men 

datorprogram som hjälpmedel diskuteras och undersöks i flera av de artiklar vi har 

tillämpat. Därför har den här delen delats upp i flera underrubriker som alla 

innefattar datorprogram, med en avslutande allmän sammanfattning. 

6.1.3.1 Homofona hjälpmedel 
På resultatet från Langes, Mulherns och Wylies (2009) studie kan man se hur många 

ord de olika grupperna identifierade som fel och sedan ändrade. Grupp ett var 

överlägset högre i det här fallet. Noterbart är dock att resultatet inte visar ifall de har 

ändrat till rätt ord, utan endast att de har ändrat ett felaktigt ord. Grupp två, som 

också hade hjälp i form av samma hjälp som grupp ett, dock utan att en lista med 

alternativa ord som kom fram, kom näst högst av de tre grupperna och eleverna i den 

sista gruppen som inte hade något hjälpmedel alls, rättade inte så många homofona 

ord. Studien visar att om eleverna endast får samma hjälpmedel som den andra 

gruppen så förbättras deras resultat markant, men om man ger dem det homofona 

verktyget som grupp ett använde sig av, kan det förhöjas ännu mer (Lange, Mulhern 

& Wylie 2009). 

Grupp ett och två skiljde sig inte jättemycket i att identifiera felaktiga homofoner, 

men när det gällde att byta ut den mot det korrekta alternativet, var grupp ett 

överlägsen då den fick en ruta med alternativa stavningar. Att de inte identifierade 

fler fel än de faktiskt gjorde, kan bero på att de inte använde hjälpmedlet med ordens 

betydelse hela tiden. En annan möjlighet är att definitionerna inte var till hjälp för att 

sätta ett ord i rätt kontext, vilket är tämligen svårt i sig och kanske inte fungerar för 

elever med lässvårigheter. Detta hade forskarna i studien inte räknat med, men är å 

andra sidan nu en möjlighet för framtida studier enligt Lange, Mulhern och Wylie 

(2009). Noterbart är också att man kan se att med hjälp av verktygen ändrade inte 

eleverna så många rätta homofoner till fel homofon på samma sätt som de andra 

grupperna gjorde (Lange, Mulhern & Wylie 2009). 

6.1.3.2 Peabody Literacy Lab 
Testerna som Hasselbring och Goin (2004) genomförde visade att de elever som 

genomgått undervisningen med hjälp av PLL tagit stora steg framåt, och på vissa 

delar faktiskt till och med passerat den gruppen som inte undervisats med hjälp av 

PLL. Elevernas ordinarie lärare som deltagit i undervisningen påtalade att resultaten 

var anmärkningsvärda då de observerat att dessa 63 elever bara har halkat efter mer 
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och mer för varje år som gått i sina resultat från detta lästest. Kontrastgruppen ligger 

kvar på ungefär samma nivå som före undervisningen påbörjats och i vissa fall till 

och med försämrats. I tabell 1 kan man se det fullständiga resultatet av 

undersökningen genomförd av Hasselbring och Goin (2004), där siffran är baserat på 

medelvärdet av elevernas resultat. Det mest intressanta blir således att jämföra den 

blå och den röda stapeln som visar förhållandet mellan före, och efter undervisningen 

med PLL, samt den röda och den lila som visar nivån mellan de båda olika grupperna 

efter ett läsår med PLL för den ena gruppen. Resultatet presenteras endast som siffror 

av Hasselbring och Goin (2004), varför vi själva skapat tabell 1 för att tydligt 

åskådliggöra de resultat som uppvisades i artikeln. 

Tabell 1: 

 

 

6.1.3.3 LEXY 
Stavningen förbättrades med hjälp av metoden och var nästan i nivå med den 

generella befolkningens förmåga, vilket enligt Tijms (2004) inte har skett i någon 

tidigare undersökning av andra metoder och hjälpmedel. Avsikten med studien var 

att i första hand få en generaliserande bild av förbättringen behandlingen ger, så 

därför har inte så stor fokus lagts på den individuella förbättringen i analysen av 

resultatet. Tijms (2004) har istället presenterat ett medelvärde på de olika 

testmomenten för att påvisa att deltagarna överlag har utökat sina förmågor. 

Tijms (2004) hade dock inte förväntat sig att kunna bestämma tiden för förbättringen 

inom olika områden. Förbättring inom ett visst område kan härledas till en 

motsvarande behandlingsmodul. Denna undersökning kan därför visa på att 

behandlingen även fungerar för specifika svårigheter man eftersöker att behandla och 

inte bara är en generell behandling mot läs- och skrivsvårigheter (Tijms 2004). 

Tijms (2004) diskuterar också den splittrade tidigare forskningen rörande om åldern 

har någon betydelse för behandlingens effektivitet. Vissa tidigare forskningar inom 

området menar på att ju äldre en person är desto mindre är sannolikheten att 

behandlingen ska fungera, medan det andra forskningslägret istället lyfter fram att 

åldern inte alls har någon betydelse. Tijms (2004) ställer sig med sin studie bakom 
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det sistnämnda alternativet i den mån att mindre barn och äldre barn har samma 

möjligheter till utveckla sina förmågor med hjälp av behandlingen. 

6.1.3.4 Multimedia 
Innan lektion där Feenery (2003) genomförde sin undersökning, genomfördes ett 

prov för att se vart eleverna låg på för kunskapsnivå i förhållande till det område som 

användes för studien.  Dessa resultat blev mycket lägre innan lektionen jämfört med 

efter vilket visar att eleverna inte hade någon större kunskap om ämnet sedan 

tidigare. Både de eleverna med dyslexi, och de utan visade förbättringar efter den 

genomförda lektionen med ungefär lika hög nivå, även att eleverna utan dyslexi 

fortfarande låg något före. Så med det konstaterat vet vi att lektionen ökade elevernas 

kunskaper. Därefter vill Feeney (2003) istället analysera och visa vilka delar av 

lektionsmomenten som hjälpte elevernas inlärning på bästa sätt. 

I sin egen analys av resultatet har Feeney (2003) närmat sig materialet utifrån flera 

olika variabler för att kunna utläsa när inlärningen har fungerat bäst för de olika 

deltagarna. Exempel på dessa variabler kan vara, dyslektiker eller icke-dyslektiker, 

ordning metoderna användes och noggrannhet i- och tid för själva svaret. 

Förutom en analys av svaren och testerna fick eleverna även besvara frågor 

inkluderande vad de tyckte om undervisningsmetoderna för att se vilken av de två 

som väckte mest intresse. Nästan uteslutande ansåg eleverna att den interaktiva 

multimedia metoden var mest intressant och rolig medan den textbaserade delen 

ansågs tråkig. Endast en elev ansåg textmetoden vara mer intressant. Ingen elev, 

varken med dyslexi eller utan, ansåg heller att multimedia metoden var svår eller 

förvirrande medan det fanns flera elever som ansåg detta om den textbaserade 

metoden, speciellt bland de eleverna med dyslexi (Feeney 2003). 

Resultatet av undersökningen indikerar starkt att interaktiv multimedia är ett 

fördelaktigt verktyg i undervisningen, både för dyslektiska elever och elever utan 

dyslexi. Möjligheterna att tilltala flera av kroppens sinnen visade sig hjälpa båda 

grupperna av elever till bättre resultat. Studien visar också att eleverna nästan 

uteslutande föredrar att lära sig genom multimedia framför textbaserade system, 

framförallt dyslektikerna som kände att den textbaserade stundtals var svår och 

förvirrande för dem. Datorn som hjälpmedel var väldigt uppskattat med alla dess 

bilder och grafik, som ofta saknas i textbaserade metoder (Feeney 2003). 

Även att studien i första hand inriktade sig på hur multimedia kunde hjälpa 

dyslektiska elever, kan vi se att alla elever överlag förbättrade sina resultat med den 

här metoden, och klyftan mellan dyslektiska elever och övriga elever även minskade. 

Samtidigt visade eleverna en större entusiasm och vilja att lära sig med denna metod 

som de uppfattade som rolig och enkel att ta till sig (Feeney 2003). 

6.1.4 Multisensoriska hjälpmedel 
I den här kategorin skulle man kunna inräkna flera av de ovan nämnda datorbaserade 

hjälpmedlen, men eftersom det sista hjälpmedlet vi har undersökt inte används på 

datorn har vi för enkelhetens skull placerat dem i en kategori, och detta sista 

hjälpmedel, BRSS, i en egen kategori. 

Ett före- och eftertest användes för att bedöma resultatet av metoden och generellt så 

visade eftertesterna prov på förbättringar av elevernas kunskaper. Vissa delar visade 

vissa elever ingen förbättring i men på det stora hela gav metoden allt ifrån små 

förbättringar till väldigt stora förbättringar för elevernas läskunskaper. Rörande 
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stavning visade sju av de nio eleverna förbättringar medan de övriga två visade 

marginella försämringar. I testdelen rörande ljudidentifiering visade sex elever 

förbättring, en oförändrad och två stycken mindre försämring. Minst förändring 

visades ordigenkänning där endast fyra elever visade förbättring(Giess et al. 2012). 

Denna undersökning vände sig inte till högre nivåer av det skrivna språket utan 

inriktade sig på lägre nivåer som hos eleverna saknades men som är en 

grundläggande förutsättning för att utveckla dem att kunna hantera de nivåer som 

krävs i studier i äldre åldrar. En grundläggande egenskap för att hantera språket är att 

kunna avkoda ord. Om för mycket av fokus läggs på att tolka ord, försvinner energin 

på att förstå texten som helhet. Därför blir också problematiken överhängande när 

det berör elever i äldre åldrar som i många år försökt ta sig igenom skolgången. Dels 

kommer man som lärare möta elever som helt stängt ner vad gäller läsning och 

skrivning eftersom de haft stora problem med detta genom hela livet och helt enkelt 

inte orkar försöka längre, vilket också flera elever i den här studien uppvisade. Dels 

har vi problemet att metoderna behöver anpassas efter elevernas ålder för att fånga 

deras intresse. BRSS metoden som här använts med olika färger och bilder ansågs 

väldigt barnsliga av eleverna som den tillämpades på vilket drog ner deras 

motivation. Avslutningsvis gav undersökningen inget entydigt svar då metoden 

användes som ett komplement till den vanliga undervisningen, även att den kunde 

visa på tendenser till en ökning i elevernas läskunskaper. En mer omfattande 

utredning med fler deltagare och mer fokus på just den enskilda metoden skulle 

behöva genomföras för att kunna ge ett bättre resultat till effektiviteten av metoden. 

Det som dock förefaller den stora nackdelen med BRSS i den här studien är att 

metoden inte riktigt är anpassad för åldern på den målgrupp man inriktade sig på och 

därmed gjorde att motivationen minskade (Giess et al. 2012). 

6.2 Hjälpmedlens effekter för utveckling av 
egenskaperna inom läsning och skrivning 

Även i det här avsnittet där vi presenterar resultatet för syftets andra del kommer 

flera tematiska underkategorier tillämpas för att tydligt presentera resultatet. 

6.2.1 Läspenna 
I undersökningen kring läspennan som hjälpmedel gjordes ingen uppföljande studie 

kring ifall detta hjälpmedel bidrog till att förbättra eleverna på någon kortare, eller 

längre sikt. Syftet med läspennan är inte heller riktigt att förbättra elevernas läs- och 

skrivkunskaper utan snarare fungera som ett hjälpmedel vid det aktuella 

studietillfället. Därför kan man anta av artikeln att läspennan inte utvecklades 

elevernas kunskaper i läsning och skrivning varken på kort sikt, eller sett ur ett 

längre perspektiv (Schmitt et al. 2012). 

6.2.2 Tal till text 

Uppföljningen som gjordes på användarna som använt tekniken visade på långsiktiga 

förändringar till det positiva inom läsning i den totala akademiska prestationen, 

vilket framgår av bättre betyg i kurser som kräver omfattande läsning och även höjda 

betyg vid examen i jämförelse med tidigare betyg (Raskind & Higgins 1999).  

Den enda instruktion som gavs till deltagarna var om hur systemet för taligenkänning 

fungerade. Trots att ingen specifik fonologisk träning var angiven visade studenterna 

signifikanta förbättringar inom fonologisk medvetenhet. Studien visade att vinsterna 
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inom läsning och stavning var starkt förknippade med tillväxten inom fonologisk 

medvetenhet, även fast detta ursprungligen inte var syftet med undersökningen. 

Taligenkänningsprogrammet korrigerar fel genom användning av valbara rutor vilket 

kan ha gett nödvändig praktisk träning inom fonologiskt medvetande. Såsom 

diskuterats tidigare, om det ord som visas på datorskärmen var felaktigt, alltså skiljer 

sig från det uttalade ordet, måste användaren hänvisa till den ruta som innehåller rätt 

ord. Detta från en lista med liknande ord. På så sätt kan användaren få en ökad 

uppmärksamhet för specifika egenskaper, så som exempelvis de fonetiska 

egenskaperna. Slutligen kan taligenkänning ha motiverande egenskaper för att 

interagera med text och ge ökade möjligheter till fonologisk utforskning och lek som 

till exempel rim eller andra formella enheter (Raskind & Higgins 1999). 

6.2.3 Datorprogram 
Precis som i det första avsnittet har den här delen brutits ner i underkategorier för att 

särskilja de olika datorprogrammen och ge en tydligare bild av deras olika resultat. 

6.2.3.1 Homofona hjälpmedel 
Alla tre grupper visade på eftertestet på ungefär samma utveckling, vilket är 

förvånande. Dock höjdes alla elevers resultat från företestet till eftertestet vilket visar 

på att elevernas förståelse för homofoner har förbättrats. De elever som hade svårast 

för läsning visade på en stor höjning på resultatet och deras möjligheter att producera 

bra texter. Ett intressant ämne att undersöka närmare är dock att se vilka effekter 

hjälpmedlet gav eleverna på längre sikt och om effekterna blev bestående eller endast 

temporära (Lange, Mulhern & Wylie 2009). 

6.2.3.2 Peabody Literacy Lab 
Eleverna kände själv att de hade utvecklats och talade gärna om hur de numera 

tyckte att läsning var någonting roligt, och inte längre pinsamt eller någon 

obehagskänsla av underlägsenhet jämfört med andra elever. Som vi kan se i tabell 1 

är nivån på eleverna nu betydligt mer jämn än det var före undervisningen med hjälp 

av PLL. Att PLL gett ett bra resultat i denna undersökning förefaller utom allt tvivel, 

men däremot vill Hasselbring och Goin (2004) lyfta fram att de inte tror att systemet 

per automatik kommer fungera för alla elever med lässvårigheter. Elever som 

exempelvis har ett dåligt ordförråd och inte känner igen eller förstå speciellt många 

ord bör rimligtvis vara svårare att väcka ett intresse hos för läsning eftersom de helt 

enkelt inte förstår vad texten de läser betyder, även att de kan uttala det rätt. I det 

fallet har det undervisningen med PLL mindre betydelse. Hasselbring och Goin 

(2004) avslutar sin undersökning med att PLL är ett väl fungerande system för att 

hjälpa elever med lässvårigheter, men att det inte kan tillämpas i alla fall där elever 

behöver extra stöd. 

6.2.3.3 LEXY 
Tijms (2004) har inte i någon vidare utsträckning undersökt hur LEXY har påverkat 

testpersonerna på kunskaper inom läsning och skrivning. 

6.2.3.4 Multimedia 
Inte heller Feeney (2003) har i någon större utsträckning undersökt effekterna av 

multimediabaserad undervisning på längre sikt. Däremot visade undersökningen 

prov på stora förbättringar och gav mer likvärdiga förutsättningar mellan elever med 

läs- och skrivsvårigheter och de som inte hade några svårigheter. Därför kan man 

rimligt anta att ett kontinuerligt användande av multimedia i lektionerna bör leda till 
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ett bättre lärande och ge eleverna bättre resultat. Dock förefaller multimedia inte ha 

någon direkt inverkan på att utveckla läsning och skrivningen hos de elever som 

uppvisar svårigheter. 

6.2.4 Multisensoriska hjälpmedel 
Ett före- och eftertest användes för att bedöma resultat av metoden och generellt så 

visade eftertesterna prov på förbättringar av elevernas kunskaper. Vissa delar visade 

vissa elever ingen förbättring i men på det stora hela gav metoden allt ifrån små 

förbättringar till väldigt stora förbättringar för elevernas läskunskaper. Rörande 

stavning visade sju av de nio eleverna förbättringar medan de övriga två visade 

marginella försämringar. I testdelen rörande ljudidentifiering visade sex elever 

förbättring, en oförändrad och två stycken mindre försämring. Minst förändring 

visades ordigenkänning där endast fyra elever visade förbättring(Giess et al. 2012). 
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7 DISKUSSION 

I det här kapitlet diskuterar vi valet av metod för studien samt det ovan framlagda 

resultatet med utgångspunkt i det specialpedagogiska perspektivet. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur tekniska hjälpmedel och metoder påverkar 

elever med läs- och skrivsvårigheter i deras lärande, samt hur de påverkar eleven på 

kort och lång sikt. Eftersom ERIC gav oss relevanta artiklar för vår studie, samtidigt 

som SwePub inte gjorde det, valde vi att avgränsa oss till endast ERIC. Då valet av 

att göra detta var logiskt var det dock inte optimalt. Flera olika databaser är givetvis 

alltid att föredra men ERIC var den som gav oss relevanta resultat i motsats till 

SwePub, vilket kan tyda på att det här forskningsområdet förefaller vara bortglömt 

inom den svenska forskningen. Men trots detta hade vi många artiklar att välja 

mellan och det var svårt att välja bort artiklar som hade kunnat gynna vår studie. 

Men med tanke på omfånget av uppsatsen var detta en nödvändighet. De artiklar som 

valdes var de som tog upp olika hjälpmedel och metoder så vi skulle kunna få en 

bred bild då olika hjälpmedel fungerar olika eller fungerar inte alls. Detta gjorde att 

vi endast hade en artikel per hjälpmedel vilket kan ha gett en ensidig blick av 

hjälpmedlets aspekter och resultat. Att ha flera källor per hjälpmedel hade gett en 

mer korrekt bild om hur de fungerar för elevernas lärande.   

Ett problem som möjligt kan ta upp med arbetets metod är att alla artiklar var på 

engelska vilket kan leda till felaktigheter eller missförstånd i översättningen. Vi 

försökte hitta relevanta artiklar på svenska men utan resultat. Dock var en av våra 

valda artiklar skriven av en svensk forskare samt att en av de andra hade en svensk 

medförfattare. Vi tycker med detta att vi har klarat av att få in kravet på att det skulle 

finnas både nationella och internationella artiklar. Just med våra frågeställningar var 

det varken att föredra det ena över det andra då vi anser att hjälpmedlen ej skulle 

fungera olika beroende på elevens eller lärarens nationella tillhörighet. Det 

internationella materialet var då att föredra då det fanns mycket mer artiklar att tillgå, 

även fast vi hade önskat att vi hittat mer nationell forskning. 

7.2 Hjälpmedels påverkan för elevers inlärning 

Ur resultatdelen har vi dragit slutsatsen att något gemensamt för alla de olika 

hjälpmedel och metoder vi har funnit och analyserat, är att inget av dem förefaller 

vara en solid fungerande lösning för alla de elever vi som lärare kan tänkas möta i 

skolans värld. Den specialpedagogiska forskningen har tidigare fått kritik för att vara 

alldeles för individinriktad (Ahlberg 2007), och av resultatet att döma i de artiklar vi 

har tagit del av så har fokus legat på det generella resultatet. Undantag finns för de 

undersökningar där ett mindre antal personer har deltagit som testpersoner, 

framförallt i undersökningen av Schmitt et al. (2012). Gustafsson (2001) talar om att 

varje ärende som behandlas av elevhälsan är unikt, och även att hans exempel har 

helt andra problem än de aktuella i vår studie, så visar ändå exemplet på den 

komplexa situation det innebär att hantera en elev i behov av specialpedagogik.  

Enklare hjälpmedel som exempelvis läspennan och BRSS kan med fördel 

implementeras i det svenska skolväsendet på ett förhållandevis enkelt sätt. 

Läspennan är ett individuellt hjälpmedel, som blir personligt och därmed någonting 

som alltid kan finnas till hands som stöd, till skillnad från de datoriserade 
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programmen som LEXY eller PLL som uteslutande övar upp de svagare förmågorna. 

Läspennan blir därmed ett enkelt och smidigt hjälpmedel för de elever som finner det 

användbart på grund av möjligheten att alltid kunna ha den med sig. Det hade varit 

intressant att se den undersökningen vi har med i denna studie, med betydligt fler 

personer i sin undersökning för att se hur ofta läspennan uppskattas som stöd av 

eleverna vilket även Schmitt et al. (2012) för diskussioner kring. Resultatet som blev 

av undersökningen, att en tredjedel skulle tacka nej till läspennan tror inte Schmitt et 

al. (2012) speglar verkligheten. 

När det gäller BRSS så är det ett program som liksom de övriga är inriktat på att öva 

upp specifika förmågor, med den viktiga skillnaden att detta inte använder datorn 

som hjälpmedel. I undersökningen i den artikel vi studerat används metoden för 

elever i äldre tonåren och deras uppfattning var att den var barnslig, fånig och den 

drog ner deras motivation. Detta är något vi kan förstå, men däremot bör det finnas 

stora möjligheter att använda detta system med större framgång på yngre elever i låg- 

och mellanstadiet vilket också stöds utav diskussionen Giess et al. (2012) för kring 

resultatet av sin egen undersökning. Metoden gav trots elevernas bristande intresse 

och motivation ett ganska bra resultat, och en bättre anpassad målgrupp tror Giess et 

al. (2012) borde vara lämpligare för denna metod. 

Den interaktiva multimediabaserade undervisningsformen som tillämpades i Feeneys 

(2003) visar genom sin presentation av resultatet att den här metoden är att föredra 

framför den gamla lite mer klassiska katederundervisningen. Elevernas resultat efter 

undervisningen visar på ett betydligt bättre resultat för samtliga elever, och klyftan 

mellan de elever med svårigheter och de utan svårigheter minskade vilket gav en 

betydligt mer likvärdig undervisning. Feeney (2003) menar att undervisning som 

fokuserar på annat än att bara läsa och lyssna har större möjligheter för en ökad 

inlärning, vilket hon också kan styrka med sitt presenterade resultat. Intervjuer med 

eleverna gjorde efter lektionstillfället visar också att eleverna upplever denna 

arbetsmetod som roligare och mer intressant vilket också det ger ökat lärande. 

7.3 Hjälpmedels effekter på längre sikt 

Läspennan, LEXY, samt den multimediabaserade metoden kunde inte presentera 

något resultat rörande ifall eleverna utvecklar sina kunskaper inom läsning och 

skrivning utan fokuserade uteslutande på vad som händer vid det aktuella tillfället för 

användningen och hur det påverkar deras inlärning. 

I Raskind och Higgins (1999) undersökning rörande tal-till-text verktyget kan 

författarna med hjälp av före- och eftertester påvisa att metoden utvecklar och 

förbättrar den fonologiska medvetenheten hos testpersonerna. Testpersonerna visar 

generellt på stigande betyg i testerna, och även i ämnen där läsning och skrivning är 

av stor vikt för att lyckas. Tack vare uppföljningen av undersökningen kan man av 

denna artikel konstatera att tal-till-text verktyget är en effektiv metod för att öka de 

fonologiska kunskaperna vilket också innebär att det blir lättare att både läsa och 

skriva för personer som tidigare haft svårigheter med detta (Raskind & Higgins 

1999).  

Lange, Mulhern och Wylie (2009) gjorde vissa tester direkt efter användningen av 

det homofona hjälpmedlet för att kunna visa effektiviteten av hjälpmedlet när det 

gäller att identifiera homofona fel. Dock får man av resultatet inte reda på ifall dessa 

utvecklade kunskaper var bestående för eleverna eller ifall det bara gav en temporär 

förhöjning. Lange, Mulhern och Wylie (2009) anser själv att det hade varit i studiens 
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intresse att återkomma till eleverna efter en tid för att se ifall de fortfarande visade 

förbättrade förmågor likt de uppvisade efter undersökningen. Varför så inte gjorts 

framgår ej av artikeln. 

Hasselbring och Goin (2004) genomför god uppföljning och visar att elevernas 

kunskaper verkligen har utvecklats och finns kvar även efter avslutade behandling 

med PLL. Framförallt läsningen förefaller vara den stora delen där förbättring har 

skett då flera elever gärna talar om att de numera tycker om att läsa böcker, och gör 

det på regelbunden basis, jämfört med tidigare då läsning var något pinsamt och 

jobbigt på grund av svårigheten i det. Hasselbring och Goin (2004) lyckas väl med 

sitt syfte rörande att påvisa den bestående effekten användningen av PLL för att 

utveckla elevers läskunskaper. 

Fullt lika väl lyckas inte riktigt Giess et al. (2012) som både har testpersoner som 

visar förbättring, men också som visar försämring. Giess et al. (2012) diskuterar 

detta själv och pekar på att målgruppen för testet av effektiviteten med BRSS inte är 

helt ideal. Eftertesterna som gjorts efter användandet av metoden visar ett resultat 

som övervägande visar på att eleverna har förbättrat sina kunskaper, men det finns 

som tidigare nämnts, de som faktiskt har försämrat sig. Det väcker självklart en del 

frågor, men det rimligt att anta är precis som det Giess et al. (2012) själva lyfter fram 

i sin diskussion av resultatet. När man gör en undersökning av en metod eller ett 

hjälpmedel är det av yttersta vikt att välja en lämplig målgrupp, och Giess et al. 

(2012) kan med facit på hand konstatera att tonåringar anser det vara mindre 

motiverande att sitta med färgade plastbrickor som ska användas i olika 

kombinationer. En bättre lämpad målgrupp för testet hade gett ett mer tillförlitligt 

resultat tror Giess et al. (2012) eftersom motivationen drog ner vissa personer snarare 

än arbetssättet enligt de intervjuer Giess et al. (2012) gjorde efteråt. 
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8 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 

Vid arbetets början för denna undersökning visste vi inte mycket om tekniska 

hjälpmedel. Vi hade endast stött på något enstaka under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Men med tanke på hur många elever som har problem med läsning och 

skrivning så upplevde vi det konstigt att det inte användes mer. Vår studie är 

internationellt gjord, vilket kan innebära att de hjälpmedel vi undersökt kanske inte 

finns i Sverige. Dock borde det finnas ett flertal i Sverige som påminner om dessa vi 

har tagit upp. Till exempel har man hört i skolvärlden att läroböckerna finns inlästa 

på CD men vi har aldrig varit med om att eleverna har haft tillgång till dessa eller att 

de frågat om att få låna den. 

I flera av de tekniska hjälpmedel som har undersökts i de artiklar vi har tittat på, kan 

vi se en del problematik att implementera i den svenska skolan. Flera av hjälpmedlen 

handlar om datorprogram där man specifikt tränar sig i de förmågor som man är i 

behov av särskilt stöd för att träna. Dels så är alla dessa program skapade med avsikt 

att hjälpa personer med andra språk än svenska som modersmål, vilket gör att 

programmet till en början måste göras om för att anpassas till det svenska språket. 

Därefter behövs regelbunden tillgång till datorer som är utrustade med programmet 

och diverse kringutrustning som till exempel mikrofon. Även att vi är på väg mot ett 

mer digitalt klassrum så är vi idag fortfarande en bit ifrån att ha möjligheterna att 

kunna använda dessa hjälpmedel fullt ut. 

Resultaten från våra artiklar säger oss att hur man ska arbeta med olika personer med 

snarlika svårigheter kan skilja sig på enorma plan, och därför kan de redovisade 

resultaten ur testerna uppfattas som missvisande. Studierna visar förvisso på den 

generellt positiva effekten, men för att få fram ett mer tillförlitligt resultat hade man 

även kunnat kombinera med att undersöka grupper med färre deltagare och rikta in 

sig mer på hur den enskilde individen påverkas. Precis som vi diskuterar i vår 

teoretiska del så handlar specialpedagogiken om att anpassa undervisningen till alla 

elever och ge alla likvärdiga möjligheter att uppnå samma resultat. Vid de fall där 

man då stöter på en elev med just läs- och skrivsvårigheter som lärare, och det är inte 

speciellt ovanligt, behöver man alltså se till vilka möjligheter det finns att bedriva 

undervisning utan att exkludera den elev som är i behov av särskilt stöd. Av den 

anledningen tror vi att forskning som kombineras med mer inriktning på ett mindre 

antal elever i behov av stöd i en större klass och ett stort klassrum, hade gynnat mer 

för vår egen framtid, än att man undersöker en stor grupp där man vet att allihop har 

liknande svårigheter.  

Flera av dessa hjälpmedel kan användas av elever i sina vanliga klasser, då det skulle 

slippa att spendera tid på specialpedagogiken, vilket leder till mer samhörighet. Om 

eleverna själva visste vad som fanns att tillgå kunde även de själva testa sig fram för 

att se vad som passar dem och när det lämpar sig att använda dem. Vad vi har 

upplevt på vår verksamhetsförlagda utbildning är att många skolor numera har 

datorer till alla elever vilket skulle göra flera av dessa hjälpmedel möjliga. Eftersom 

ungdomar idag är så tekniskt medvetna skulle det även vara relativt okomplicerat för 

dem att lära sig om sitt nya hjälpmedel och hur det ska användas. Vi skulle vilja se 

lärare utbildas inom detta område så att möjligheterna för en ökning av tekniska 

hjälpmedel i skolan ska bli möjlig. Vi har reflekterat över vikten av att hjälpmedlet 

införs i rätt åldersgrupp då det inte fungerar lika bra eller alls i alla åldersgrupper i 

skolan. Samtidigt fastnade vi också för att hjälpmedlen inte fungerar lika bra på alla 

som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De tycks vara så, i de flesta fall, att 
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eleven måste ha nått en viss grad av problem för att hjälpmedlet ska fungera som 

planerat.   

Vi skulle själva vilja se hur dessa fungerar i praktiken, gärna låta samma elever testa 

flera olika hjälpmedel och metoder för att sedan få höra från dem själva vad de 

tycker. Vidare forskning skulle kunna röra på vilket sätt eleverna med dessa 

svårigheter får hjälp nu och hur de själva skulle vilja se en utveckling för att 

maximera deras eget lärande. Dock måste vi vara realistiska. Om vi skulle fortsätta 

på samma spår i examensarbetet skulle det förmodligen inte vara möjligt att ställa 

olika hjälpmedel mot varandra eftersom det är såpass ovanligt med liknande 

hjälpmedel, som de vi har tagit upp, i skolan. Men en undersökning över vilka 

områden och ämnen som är svåra för elever med dyslexi samt läs- och 

skrivsvårigheter skulle vara intressant. Samtidigt som man skulle kunna få reda på 

hur dem löser problemen och hur lärarna kan hjälpa till. 

Slutligen har denna studie gett oss en insikt om hur vanligt det är med dyslexi samt 

läs- och skrivsvårigheter. Vi har fått en förståelse för hur många hjälpmedel och 

metoder det finns för att underlätta för dessa elever. Vi har även lärt oss en del om 

hur de fungerar. Vi känner, med det vi har studerat, att vi kommer ha en insikt inom 

ett område som annars inte tagits upp i utbildningen och som vi kommer ha nytta av i 

vårt framtida arbete. När man har varit ute i skolorna som lärarstudent har det ofta 

känts som att det svåraste är att inkludera alla elever i klassen och se till att alla 

hänger med och har lärt sig. Tekniska hjälpmedel och metoder tycks vara något som 

kommer kunna hjälpa oss i arbetet med att se till att alla våra framtida elever 

kommer utveckla sitt lärande och lyckas bra i framtida studier. 
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