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EXAMENSARBETE

Dyslexi och hjälpmedel
Kan datoriserade hjälpmedel underlätta elevers

arbete i ämnet engelska?

ANDERS NORBERG



Förord 
Mitt arbete har gett mig stora erfarenheter för mitt framtida yrkesliv som fritidspedagog. 
Arbetet har varit mycket krävande men jag har fått god hjälp vilket har lett till att jag lärt mig 
mycket på vägen. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla i personalen på skolan, där jag 
gjort min undersökning. Ett varmt tack till mina praktikhandledare Christina Olsson och Ann-
Louise Fernqvist för god vägledning under min praktik. Tack alla elever som deltagit i min 
undersökning och svarat så tålmodigt på mina frågor. På den datatekniska sidan vill jag tacka 
Sara Lindahl som varit ett gott stöd i utformningen av det slutliga arbetet och dessutom ett 
personligt stöd för mig. 
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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att se om datoriserade hjälpmedel kunde öka intresset för 
elever med läs- och skrivproblem samt dyslektiker. Skulle de få en ökad kunskap i det 
engelska ämnet? Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i norrlands kommun i en 
grupp på åtta elever. Jag ville få en större kunskap när det gäller utnyttjandet av hjälpmedel på 
datorn för engelskkursen. Därför gjordes en generell undersökning på hela skolan genom en 
enkät i början av praktiken. Ett observationsschema användes vid 5 lektionstimmar. Dessutom 
gjordes en löpande observation av eleverna under praktikperioden. Arbetet har gått ut på att 
försöka få eleverna att använda hjälpmedlen som fanns tillgängliga. Resultatet visar att 
eleverna inte var så benägna att själva ta till hjälpmedel för att klara sina studier. Med hjälp 
och stöd från lärare eller annan personal kunde eleverna tänka sig att använda hjälpmedlen. 
Till viss del berodde deras brist på initiativförmåga på att de gick i årskurs ett och hade inte 
insett betydelsen av att kunna klara av deras studier. 
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Bakgrund 

Inledning 
Jag har under min nuvarande studietid på högskolan, tyckt mig stöta på en viss oförståelse 
bland en och annan lärare och personal, för elever med dyslexi1. Hur används och emottas 
hjälpmedel i de lägre årskurserna t.ex. gymnasiet 15-18 år? 

Jag själv är diagnostiserad dyslektiker. Om jag inte skulle säga till någon att jag har dyslexi, 
tror jag att ingen skulle märka det på mig, men vad jag måste göra är att lägga ned mycket 
mera tid, än mina kompisar för att nå samma resultat. Att läsa långsamt påverkar även 
samarbetet. Om jag till exempel sitter och jobbar ihop med andra och ska läsa några rader och 
diskutera det. Då börjar alla prata om det när de har läst klart, och då har jag bara hunnit läsa 
hälften. Numera säger jag till att de måste vänta men om jag har en sämre dag, då orkar jag 
inte säga till. Följden blir att jag inte kan vara med i diskussionen eftersom jag inte vet vad det 
handlar om. En annan sak är allt ”surr” i klassen. Gång på gång har jag sagt till men lika fullt 
är det viskningar här och där. Jag kan tycka att det är lärarnas fel till en viss del. Vi har haft 
två lärare som hade ”pli” på klassen. Denna disciplin gjorde att det var tyst i klassen och jag 
kunde lättare lära in kunskap. Jag kände aldrig att jag var utanför när jag själv gick i skolan. 
Fast än jag gick i hjälpklass i sjuan och åttan. Jag var inte speciellt tyst eller högljudd, hade 
inga problem att få kompisar och är inte kriminell. Varför jag skriver så här, är därför att när 
jag läser om läs- och skrivsvårigheter, som utvecklades under skoltiden, så känner jag inte 
igen mig. Men nu när jag är vuxenstuderande så känns det från vissa lärare, att ”har du inte 
lärt dej läsa och skriva så har du inget här att göra”. Jag själv tror att i läs- och skrivträning 
med datorer kan eleverna känna att de har kontroll över och kan ta ansvar för sin inlärning, 
eftersom datorn ger omedelbar feedback. Det upplever jag själv; att det kan vara lättare att bli 
rättad av en dator än av en människa. Jag kan träna, pröva och repetera hur många gånger och 
hur länge jag vill på en känslolös maskin som aldrig tappar tålamodet och som inte säger bara 
när det är fel. 

Datorn kan dock knappast ersätta en elevs behov av vuxenkontakt och 
professionell hjälp. I för- och efterarbete är också läraren viktig. Han/hon kan ge 
eleven värdefulla ledtrådar, påvisa och uppmärksamma eleven på viktiga 
funktioner och samband i språket. D.v.s. hjälpa eleven att hitta framkomliga 
inlärningsvägar men själva gnuggningen kan överlämnas till eleven. (Johansson 
1996 sid 24) 

Förankring i styrdokument 
Det står i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet) att alla har rätt till hjälp, i 
skolarbetet. Det krävs ingen dyslexiutredning för att eleven ska få hjälp i skolan. Skolan har 
skyldighet att hjälpa alla barn/ungdomar. Nästan samma lagar gäller för gymnasie- och 
vuxenstuderande, ty det regleras i Lpf 94 (Läroplan för frivillig skolform).  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap 
främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet  94 sid 6) 

                                                 
1 Ordet dyslexi kommer från Grekiskan - dys = dålig och lexis = ord 
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Skolan har ett skärskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målet för utbildningen. (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet  94 sid 6)  

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella  ansvar 
är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalitativt. Det krävs att 
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att 
nya metoder prövas och utvecklas. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94 
sid 9) 

Vad är dyslexi? 
Dyslexi yttrar sig på många olika sätt. Ibland kan en person knappt skriva sitt namn, en annan 
kanske kastar om bokstäverna när hon/han skriver. En tredje läser mycket sakta trots att 
hon/han läser mycket och har försökt träna upp läshastigheten. Någon läser bra, men har svårt 
att få ner sina tankar på papperet. I både läs- och skrivprocessen kan man finna vissa 
framträdande drag som är typiska för den som har dyslexi som t.ex.:  

• Svårighet att uppfatta skillnad på lång och kort vokal 

• Svårighet att uppfatta och upprepa ljud och långa ord 

• Förväxlingar, auditivt och/eller visuellt 

• Omkastningar av bokstäver, ljud, ord i skrift och vid läsning 

• Omkastningar även av siffror 

• Uteslutningar av bokstäver, ljud, ändelser, ord 

• Tillägg av bokstäver, ljud, ändelser, ord 

• Eftersläpningar och framflyttningar av bokstäver, ljud 

• Svårighet att följa raderna vid läsning 

• Svårighet att minnas ordföljder 

• Läser långsamt 

• Läser fel på småord 

• Läser inte rätt, lägger till eller utelämnar delar av ord, gissar 

• Kastar om konsonanter 

• Kastar om bokstäver som p q d b 

• Har svårt att förstå innehållet i text, då all kraft går åt att "avkoda" 

• Hittar på ursäkter för att slippa läsa 

• Personen har inte några problem med att förstå uppläst text 

(Stadler, 1994; Lindell, 1996). 

Historik 
På vikingatidens början kan man inte säga att man kunde läsa. Det var dock inte orimligt att 
anta att många svenskar kunde tyda runskrift. Trots denna osäkerhet, vet man att det svenska 
folket ändå skulle inta en framträdande plats om läskunnighet. Det var Guds ord som var av 
betydelse i övergången från den katolska läran till den lutherska. 1593 vid ett möte i Uppsala 
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enades man att Guds ord skulle vara rättesnöret i människans liv. För att kunna läsa Guds ord 
fodrades att man kunde läsa. Ca. 100 år efter Uppsalamötet var det svenska folket läskunniga. 
Detta var alltså redan före undervisningsplikten som kom 1842. Ty det framgick av en 
diskussion inför folkskolestadgan samma år, som tilldelade en folkskola läskunnighet som 
inträdeskrav. Däremot har vi inte kunnat skriva lika länge. Det kom med folkskoletiden. 
Sveriges första hjälpklass inrättades i Norrköping 1879. Då var det en del som aldrig kom 
längre än till småskolan. Ett behov av hjälpklass fanns (Ericson, 1996). 1910 startade Alfhild 
Tamm ”skolhygieniska undersökning å barn, som inte kunde följa med i skolan”. 

Bland en del, som av lärarna betraktar som intellektuellt undermåliga, fann jag 
påfallande många, vilkas huvudsakliga svårigheter berodde på medfödd 
ordblindhet. Jag förbisåg härvid inte, att dylika barn naturligtvis genom 
svårigheter vid läsning särskilt om de saknar all hjälp i hemmet, lätt komma efter 
även i andra ämnen. Vid mina försök att klargöra saken för skolmyndigheterna 
stötte jag länge på allvarligt motstånd. De hade svårt att tänka sig in i saken. 
(Tamm, 1943, s 8) 

I Stockholm på 20-talet rapporterades i folkskoledirektionens berättelse, bland annat att barn 
överförts till en hjälpklass på grund av ordblidhet. På 30-talet startade läsklasser. Sveriges 
första läsklinik startade 1949. Där fanns det en likhet med de första läsklasserna. De tog emot 
barn från årskurs 1 och 2, och i mån av plats från de något högre klasserna. Det första året 
undervisades 50 barn i kliniken, framgångarna blev stora och vid slutet av läsåret var det 45 
av dem som inte längre behövde individuell hjälp. Klinikerna och läsklasserna ökade i antal 
och kom så småningom att ta emot elever från grundskolans samtliga stadier. Under 50-, 60- 
och en viss del av 70-talet låg en utredning till grund för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Om de skulle placeras i läsklass eller klinik (Ericson, 1996). På mitten av 70-talet, fick man 
ett förändrat synsätt på elevens problem (Stadler, 1994) hävdade att det var skolan själv som 
orsakade svårigheterna för eleven. Läsklasserna och klinikerna avskaffades år 1978. På 80-
talet blev det en mindre tillväxt av kunskaper om utredning och behandling av läs- och 
skrivsvårigheter, vilket gjorde att utvecklingen stannade upp. 90-talet var ett åtstramande 
årtionde med begränsade ekonomi. Det resulterade till indragningar av speciallärartjänster och 
psykologtjänster. (Ericson, 1996) 

Enligt Dahl (1997) räknar man med att fem till åtta procent av alla barn i västvärlden lider av 
dyslexi. Det finns en överrepresentation bland pojkar (Dahl, 1997 Socialmedicinsk tidskrift, 
nr 1, 1997). Dessa siffror varierar kraftigt och kan uppnå en procentsats på upp till tjugo 
procent beroende på skillnader i de olika definitioner som finns på dyslexi, eller ordblindhet. 
Ordblindhet användes allmänt på 50-talet för att beteckna läsproblem. Helt säkert är att det är 
många fler pojkar som drabbas - tre pojkar på varje flicka. Ordblindhet är ett uttryck som 
lanserades av den tyske läkaren A Kussmauel för över hundra år sedan. Ordblindhet för 
tanken till bristande synförmåga, blindhet, ett allvarligt kanske obotligt tillstånd. Dyslexi 
uppkommer inte genom nedsatt synförmåga, eftersom synfel i regel kan korrigeras med olika 
hjälpmedel. Det finns alltså skäl att lämna detta missvisande begrepp dit hän. (Stadler, 1994) 

Den ojämna könsfördelning kan belysas utifrån flera olika aspekter, såsom pedagogiska, 
sociala och kulturella. Ingen av dessa aspekter kan i sig på ett tillfredsställande sätt förklara 
den skeva fördelningen. (Asmervik, 1995) Man kan inte genom yttre kännetecken säga att en 
person lider av dyslexi. Om man använder den medicinska termen ”syndrom”, en 
kombination av olika symptom som regelbundet uppträder tillsammans och som till exempel 
kan vara de ovan nämnda, så är det för den som arbetar med problematiken klara symptom för 
dyslexi. De olika symptomen är fragment i ett mönster som kan kännas igen, men behöver 
inte för den sakens skull ha samma orsak och de förekommer i olika kombinationer beroende 
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på individ. (Stadler, 1994) Dyslektiska problem kan vara mer eller mindre uttalade och som 
tidigare nämnts framträder de inte i någon enhetlig profil.  

Vad kan orsaka dyslexi 

Språkliga/kognitiva orsaker 
Forskningen kring dyslexi visar att dyslektiker har väldigt svårt att förstå samband mellan 
talet och bokstavstecknen och hur skriftens olika bokstavsserier kan ”avkodas” (Lundberg, 
1983). Genom ”Bornholmsprojektet” vet man bland annat att systematisk träning av 
fonologisk medvetenhet i förskolan ökar prestationen i den kommande läsinlärningen i skolan 
(Lindell, 1996). Enligt Frost (2001) var syftet med Bornholmsprojektet att visa hur ett 
förebyggande program kan ge effekt på den första läsinlärningen. 

Bornholmsprojektet, bestod av fyrahundra försökspersoner, indelade i två grupper om 
tvåhundra i vardera försöksgrupp. Försökspersonerna var sexåringar som gick i förskolan. 
Den ena försöksgruppen fick dagligen arbeta eller leka med språket, medan den andra 
gruppen inte fick någon särskild träning. Projektet fortskred fram till och med årskurs tre. 
(Dahl, 1997; Stadler, 1994) Enligt Frost (2001) visar resultaten från Bornholmsprojektet att de 
svaga eleverna i försöksgruppen klarat sig betydligt bättre i både läsning och stavning än de 
svaga eleverna i kontrollgruppen. Detta var tack vare det förebyggande arbetet i förskolan. 

I forskningen kring dyslexi har forskare inte hittat något samband mellan dyslexi och 
intelligens. Däremot kan det vara lättare för en intelligent person att hantera sina svårigheter 
genom att utnyttja stavningsregler vid inlärning av rättstavning. Både språkliga och kognitiva 
orsaker kan vara av genetisk eller miljöbetingad karaktär (Dahl, 1997; Stadler, 1994). 

Socioekonomiska förhållanden 
Flertalet forskare tror sig veta att socioekonomiska förhållanden är en mindre viktig 
orsaksfaktor och har genom olika försök påvisat att det inte föreligger någon koppling till 
social bakgrund eller socioekonomiska omständigheter. Det finns dock motsättningar i den 
teorin. Berger, Yule & Rutter har i sina studier av tioåriga läs- och skrivsvaga barn från två 
olika geografiska områden fått resultat som indikerat att dyslexi är vanligare i 
socioekonomiskt svaga familjer. (Dahl, 1997) I flera undersökningar bekräftar man hemmets 
betydelse för senare läsframgång. Det handlar om föräldrars eget läsande, tillgången till 
böcker och tidningar, mm. Högläsning är bra för barns tänkande och läsande. (Lundberg, 
2001) 

Biologiska orsaker 
Många forskare har visat att dyslexi förekommer betydligt oftare i vissa familjer än i andra. 
Det kan handla om något genetiskt. En annan faktor kan vara ärftlighet. Ett stort 
forskningsarbete av medicinaren Hallgren 1950, som studerade 119 barn med läs- och 
skrivsvårigheter visade att åttioåtta procent av barnen hade en eller flera anhöriga med läs- 
och skrivproblem. I några fall kan inlärningssvårigheter vid dyslexi bero på att det uppstått 
skador på hjärnan vid förlossning/fosterstadiet. Man har genom omfattande studier av hjärnor 
från både dyslektiker och icke dyslektiker kunnat påvisa små förändringar. Dessa små 
förändringar handlar om avvikelser i hjärnans funktioner och något olika uppkopplingar, 
framförallt på det fonologiska området, i vissa begränsade delar av hjärnan. Att det finns en 
ärftlighetsfaktor är nu helt klarlagt. Om bara en förälder är anlagsbärare räcker det att barnet 
eventuellt skall få problem senare i livet. Det ska dock kommas ihåg att det inte är själva 
dyslexin som går i arv, utan anlagen. Vilken omfattning funktionsnedsättningen sedan får 
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beror på miljöfaktorer av olika slag. Det är alltså inte fråga om antingen arv eller miljö. Det 
handlar alltid om både och (Asmervik, 1995; Stadler, 1994). 

Psykosociala orsaker 
Dyslexi är ett osynligt handikapp. Självbilden byggs upp genom upplevelser av hur andra ser 
på en, speciellt personer som av vederbörande uppfattas som betydelsefulla. Ord som rädsla, 
ångest, dumhet, mindervärdighetskomplex är vanligt vid intervjuer med dyslektiker. Dålig 
självbild skapar hos dyslektiker en känsla av lågt egenvärde och utspelet av dessa känslor tar 
olika uttryck. Ett uttryck är att en dyslektiker har dålig självbild av sig själv. Det kan i sin tur 
bero på ständiga misslyckanden från olika situationer och upplevelser i hemmet, i skolan i 
arbetslivet o.s.v. Många vill göra sig osynliga, ta avstånd från kamrater, inte märkas så 
mycket i största allmänhet. Eller så kan det bli tvärtom. Att vara skolans pajas eller visa sig 
stark eller modig. Dyslektiker möts alltför ofta av oförståelse, vilket i sin tur gör att de lever i 
stark psykisk press, därför finns det ibland skäl att se psykiska problem som en följd av 
dyslexi. (Stadler, 1994; Dahl, 1997) 

Datorer och läsutveckling 
1971 fick skolöverstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka om det fanns 
förutsättningar för undervisning i datorteknik. Det var låg prioritet på datorer. Det handlade 
enbart om datorerna och hur tekniken kunde användas ute i samhället. Man visste inte om 
datorer skulle kunna bli ett pedagogiskt hjälpmedel i skolarbetet. I slutet av 80-talet 
genomförde skolöverstyrelsen en stor statlig datorsatsning i ungdomsskolan som hette Datorn 
och skolan, DOS-projektet. I den slutliga rapporten av Ulla Riis (www.skolverket.se/pdf/00-
560.pdf) sammanfattades och rapporterades det att elever med svårigheter var de stora 
vinnarna och deras behov borde prioriteras till skolornas datorresurser. (Lundberg, 2001) 

Förutsättningar för framgångsrik datoranvändning 
Förutsättningarna för framgångsrik datoranvändning är att det finns tillgång till lämpliga 
datorer och program. Idag är priserna på multimediadatorerna relativt låga för skolorna, men 
man måste vara medveten att det måste finnas pengar avsatta till service och underhåll av 
utrustningen, inköp av ändamålsenliga program och utbildning/fortbildning av lärare. 
Fortbildning av lärare är nog så viktigt. Dataprogrammen måste underlätta och hjälpa eleverna 
att nå sina personliga mål. Upparbeta ett bättre självförtroende och låta dem växa i kunskaper 
och färdigheter. Det handlar inte bara om lärarens förmåga att hantera verktyget/programmet 
utan också om verktygets/programmets förmåga och möjlighet att rätta sig efter elevens 
behov. Om lärare ej får utbildning/fortbildning i datorns möjligheter och begränsningar, finns 
en fara att läraren blir datorns lydiga slav istället för att datorn blir lärarens lydiga redskap. 
(Jedeskog, 1993; Dahl, 1997) 

Presentation av några datorprogram 
Idag finns det mängder med datorprogram på marknaden, som gör det lättare för dyslektiker 
att träna bort sitt handikapp, från lekprogram till pedagogiskt avancerade talsyntesprogram2. 

Jag tänker här ge en mer fördjupad beskrivning av tre olika program; NST Corret it, C-pen 
600 C och Quicktionary II. Dessa hjälpmedel är inriktade på det engelska språket. 

                                                 
2 Ett talhjälpmedel som kan läsa upp godtycklig text och omvandla den till syntetiskt tal. 
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NST Correct it 
Corret it är ett hjälpmedel för elever som har läs- och skrivsvårigheter i engelska. Det är 
särskilt anpassad för svenska användare och de fel som svenskar ofta gör. Programmet 
beskriver fel, föreslår korrekta alternativ och visar exempel på korrekt språkbruk. Användaren 
kan lägga till egendefinierat lexikon. 

C-PEN 600 C 
C-PEN 600 C är en dokumentläsare i pennformat som möjliggör ord-/radvis inläsning av text 
samt  översättning av enstaka ord. Texten lagras i C-PEN och kan sedan enkelt, med hjälp av 
infraröd överföring eller kabel, överföras till en dator. Texten lagras som textfil och kan t.ex. 
läsas upp med talsyntes. Minneskapaciteten är på 6 MB (ca. 2000 A4 sidor). 

Quicktionary II 
Quicktionary II är en handskanner som översätter inskannat ord från engelska till svenska. 
Den kan också läsa upp det engelska ordet med en talsyntes. Det finns ett extra tillbehör som 
heter Memory Extension Kit (MEK). Den uppgraderar Quicktionary II så att man kan ladda 
ner flera ordböcker, skanna in och spara text, därefter överföra den inskannade texten till din 
PC. 

De här programmen har två inlärningskanaler som samverkar och uppmärksamheten riktas 
mot sambandet mellan tal och skrift. Det konstgjorda talet kan mycket väl underlätta för 
elever med läs- och skrivsvårigheter, att utföra ljudanalysen i ord. Det är många som har testat 
dessa program och bland de som testat finns ett missnöje och en rad synpunkter angående 
programmens ljudkvalité´, men utvecklingen av bättre och billigare talsynteser pågår. 
(Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter, FMLS) 

Det har visat sig att elever med fonologiska problem med behållning kan läsa texter, som 
överstiger deras ordavkodningsförmåga, om de kan peka på ett ord och få det uppläst av 
datorn. Den fonologiska medvetenheten utgår från det språkliga yttrandet. Barnet lär sig först 
att urskilja de enskilda orden för att därefter klara av att dela upp ord i stavelser och utvecklar 
till sist förmågan att urskilja enskilda fonem. När en elev möter ett långt och besvärligt ord 
kan han/hon markera ordet och få det uppläst av den syntetiska rösten i datorn. En annan 
framgångsrik metod är att eleven dikterar in ord i datorn och får dem utskrivna med korrekt 
stavning. De slipper fastna på ord och vara beroende av andras hjälp och därmed kunna ta 
ansvar för och känna att de har kontroll över sin läsning. (Dahl, 1997) 

Fördelar och nackdelar med datorstöd 
Undervisningstiden kan utnyttjas både för att använda datorn som läs- och skrivverktyg och 
för att träna läs- och skrivfärdigheter. Så småningom sker det framsteg i det tunga, 
mödosamma arbetet med läsning och skrivning. Framstegen kan lättare bli synbara vid 
datoranvändning. Genom att redigera text kan de lära sig och det underlättar avsevärt. Det är 
lättare att se när man stavat rätt eller fel, med det tryckta ordet på skärmen eller utskriften än 
på ett handskrivet blad. Datorn kritiserar inte arbetet, den är en tyst kompis i 
inlärningsmetoden. Det kan vara lätt att undervisningen blir upp hackad p.g.a. fel som eleven 
fastnar på och därmed inte kan gå vidare. Eleverna behöver inte vara rädda för att hamna i 
förnedrande situationer i samband med misslyckanden. De inriktar i första hand sin 
uppmärksamhet mot uppgiften och inte mot omgivningen eller lärarens reaktioner. Eftersom 
eleven själv kan bestämma vad och hur mycket av ett visst moment som behövs övas på, kan 
datorarbetet innebära att eleven tar ett större ansvar för sin egen inlärning. De föredrar att ha 
dataövningar med tillgång till visuell och auditiv feedback. 
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Datorn kan ersätta läraren till en viss del, men detta kräver en mycket noggrann 
undervisningsplanering av läraren. Datorn har en lysande effekt för de elever som har kört 
fast, som har känslomässiga blockeringar från tidigare misslyckanden, vilket allt för ofta 
resulterar i att eleven har svårt att arbeta vidare. Att arbeta med dator innebär status och 
värderas socialt högt. Det är också viktigt att elever med dyslexi släpps in i IT-samhället och 
får tillgång till den elektroniska vägen. Datoranvändningen bidrar helt klart till ökat 
självförtroende, vilket följer eleven i den vanliga skolundervisningen. Finns inte bra 
utrustning och goda kunskaper om de program som används blir det bara nackdelar. 
”Datorfientliga” personer har ofta som argument att man inte skall ersätta den mänskliga 
kontakten med läraren med teknisk utrustning. Att datorn kan ersätta en elevs behov av 
vuxenkontakt och professionell hjälp, är knappast troligt. I för- och efterarbetet är läraren 
viktig. Han/hon ger eleven värdefulla ledtrådar, påvisar och uppmärksammar eleven på 
viktiga funktioner och samband i språket, d.v.s. hjälper eleven att hitta framkomliga 
inlärningsvägar, men själva träningen överlämnas till eleven. (Gillberg & Ödman, 1994; 
Jedeskog, 1993; Dahl, 1997) 

Syfte 
Kan datoriserade hjälpmedel hjälpa elever med dyslexi? Kan det underlätta deras arbete i 
ämnet engelska? Jag vill även ta reda på inställningen till hjälpmedlen hos specialläraren och 
kuratorn. 

Metod 
I mitt arbete har jag använt mig av observationer, intervjuer och en enkät. Jag har undersökt 
tidningsartiklar, faktaböcker, videofilmer samt forskningsrapporter.  

Jag har gjort observationer av ungdomarna vid datoranvändandet, detta för att se hur arbetet 
kring datorn fungerar. Enligt Patel och Davidsson (1994) kan man på detta sätt studera 
beteenden och skeenden i en naturlig miljö i samma stund som det inträffar. För att få ett 
trovärdigt resultat är det viktigt att observationen sker naturligt så att ungdomarna inte känner 
någon press att svara på ett speciellt sätt eller med ett särskilt svar. Det kan vara svårt att 
senare komma ihåg vad som skett, om jag inte skrivit ned det jag observerat på en gång. Det 
hade också lättare kunnat förekomma feltolkningar, eftersom jag inte innan hade 
händelseförloppet klart för mig för hela dagen. Därför skedde mina observationer i form av en 
ostrukturerad observation. Vidare är observationsmetoden enligt Patel och Davidsson (1994) 
relativt oberoende av individens villighet att lämna information. 

När jag intervjuade eleverna använde jag mig av bandspelare. Enligt Lokken och Sobstad 
(1995) är bandspelare eller videoinspelning nästan ett måste. Detta är något jag själv kan 
understryka, då jag är dyslektiker och vet värdet av bandspelare som hjälpmedel, eftersom jag 
då kan spela tillbaka text, som jag ej hunnit uppfatta. Det var viktigt att få med allting som 
eleverna och lärarna sa. Dessutom hjälpte bandspelaren mig som intervjuare att helt 
koncentrera mig på deras reaktioner, svar och kroppsspråk. 

Jag gjorde en enkät på en grupp/klass i en skola i Skellefteå kommun, samt lät eleverna 
använda sig av vissa hjälpmedel. Jag gjorde sedan en fallstudie (ostrukturerad observation) 
kring detta under arbetets gång. Jag valde att i min undersökning intervjua testeleverna, för att 
få en ökad kunskap samt ett tydligare resultat, om hur de förhöll sig till hjälpmedel och 
dyslexi, vad gäller det engelska språket. Det resultat jag fick fram i denna undersökning ville 
jag slutligen delge den skola jag bedrev min undersökning på. 
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Försökspersoner 
Jag beslöt mig för att inrikta mig på en mindre grupp av åtta personer, som har behov av 
skärskilt stöd, mindre klass och extrahjälp. Orsaken till detta beslut var att jag var ensam att 
skriva detta examensarbete samt att jag skulle kunna göra mer noggranna observationer. Min 
undersökning gjordes i samverkan med en av lärarna som var ansvarig för just den gruppen 
samt en speciallärare. 

Eleverna har jag benämnt med varsin bokstav genom mitt arbete. A, B, C, D, E, F, G, H.  

 

Bortfall 
Två elever hade låg närvaro under undersökningen. 

Genomförande  
Jag presenterade mej inför klassen och berättade vad jag gjorde där och varför. Därefter 
skickade jag ut enkäterna. Under den löpande tiden, gjordes en observation av deras 
utveckling. Interjuverna gjordes i slutet av studieperioden. Jag satt enskilt med varje elev, lika 
så med kuratorn och specialläraren.   

Material 
Jag använde mig av en enkät (bilaga 1) till eleverna för att få en bredare kunskap, hur de 
ställer sig till hjälpmedel. Intervjufrågor (bilaga 2) ställdes också till den berörda klassen. Då 
använde jag mig också av en bandspelare. Intervju till kurator och specialläraren på skolan 
(bilaga 11). 

Tidsplan 
Termin 4 PM skrevs 

Termin 5 Litteraturgenomgång. Bakrund, syfte och metod, utarbetas. Kontakt med 
handledare. 

Termin 6 Genomförande av undersökningen, sammanställning. Inlämning av rapport och 
slutseminarium  

Tidsplan för observationsschema 
Löpande från vecka 1 till vecka 7 

Tidsplan för praktikperiod 
Vecka 1 Planering. Hitta ett rum. Presentation av mig och mitt arbete för eleverna och 

personal på skolan. Lämna ut enkät. 

Vecka 2  Skapa kontakt bland eleverna. Söka dialog med både elever och personal. 
Börja med att lära ut hjälpmedel (se sidan 9-10) som jag har till eleverna på 
lektionstimmar vid två tillfällen. 

Vecka 3 Lektionstimme. Fortsatt dialog och kontakt med eleverna. Observationer.  

Vecka 4 Fortsatt dialog och kontakt med eleverna. Observationer. 

Vecka 5 Kontakt med eleverna, även kvällstid. Observationer. 

Vecka 6 Observationer. 

Vecka 7 Sammanställning, intervjuer av eleverna samt kurator och specialläraren. 
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Resultat 

Enkätfrågor till eleverna 
Här har resultaten över elevernas svar på enkätfrågorna sammanställts i diagramform. 
Underlag finns i bilaga 14. 

Figur 1 visar att de flesta tycker att stavningsprogrammet i Microsoft Word ibland kan vara 
till hjälp i engelskkursen. 

 

Kommentarer från eleverna: 

”Skriver aldrig något på datorn på engelska.” 

”Det är bra att kunna använda stavningsprogrammet, för då lär man sig lite om engelska 
stavningen.” 

”Det är bra vid svårstavade ord.” 

”Har inte provat så ofta.” 

”Det är inte alltid det finns eng-sv finns i Microsoft Word.” 

”Vet inte hur man använder det.” 

”Det fungerar inget vidare” – har tre av eleverna sagt. 

”Använder den inte.” 

”Har knappt använt den.” 

 

 

Figur 1: Svar på frågan: Anser du att stavningsprogrammet i Word hjälper dig i 
engelskakursen?
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Figur 2 visar att majoriteten av eleverna anser att det är positivt med tekniska hjälpmedel. 
Ingen svarade att det var negativt. 

 

Kommentarer från eleverna: 

”Det finns dom som missbrukar Internet för att få färdiga uppsatser.” 

”Det är en god hjälp.” 

”Kan ställa till mer än den hjälper.” 

”Har lite problem med stavningen.” 

”Är inte intresserad jämt.” 

”Kan inte stava på engelska” 

 

Figur 3 visar att majoriteten anser sig vara mellanbra på det engelska språket. 

Figur 2: Svar på frågan: Ser du något positivt med tekniska hjälpmedel i 
skolarbetet?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Ja Ibland Nej

Figur 3: Svar på frågan: Hur bra anser du dig själv vara i engelska språket?
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Figur 4 visar att majoriteten av eleverna klarar sig själv utan någon annan pedagogisk 
personal än sin ordinarie lärare. 

 

Figur 5 visar att de flesta tycker att det ibland hjälper med tekniska hjälpmedel. 

Kommentarer från eleverna: 

”Jag skriver snabbare då.” 

 

Figur 5: Svar på frågan: Hjälper det dig i dina studier att du har tekniska hjälpmedel?
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Figur 4: Svar på frågan: Har du för närvarande hjälp av annan pedagogisk personal 
än din ordinarie lärare?
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Figur 6 visar att majoriteten anser sig kunna hålla samma tempo som övriga elever. 

Figur 6: Svar på frågan: Anser du att du kan hålla samma tempo som övriga elever?
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Figur 7 visar att det är lika många elever som anser att lärarna uppmärksammar och erbjuder 
hjälp som antalet elever som inte tycker att det är några som helst problem med läs- och 
skrivsvårigheter. 

 

 

Figur 8 visar att majoriteten anser att de blev positivt bemötta när de har begärt hjälpmedel de 
hade rätt till. 

 

Kommentarer från eleverna: 

”Vi har bra lärare.” 

 

 

Figur 7: Svar på frågan: Om du har läs- och skrivsvårigheter, anser du då att dina 
lärare uppmärksammar, visar och erbjuder hjälp?
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Figur 8: Svar på frågan: Hur upplever du att du blir bemött, när du begär hjälpmedel 
som du har rätt till?
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Figur 9 visar att majoriteten av eleverna skulle begära tekniska hjälpmedel om det skulle 
behövas. 

 

 

Figur 10 visar att majoriteten skulle anta hjälpmedel om det skulle erbjudas. 

 

Fråga 9: Svar på frågan: Om du känner att du skulle behöva tekniska hjälpmedel, 
begär du då det?
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Fråga 10: Svar på frågan: Om du skulle bli erbjuden hjälpmedel, skulle du då anta 
dem?
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Sammanfattning av enkät 
Det var inte så många som använde Microsoft Word på engelskan, därav att många svarade 
”ibland” på första frågan. Majoriteten av eleverna såg positivt till hjälpmedel i skolarbetet. 
Ingen svarade att det var något negativt. Generellt sett så ansåg sig eleverna vara bra på det 
engelska språket. Majoriteten av eleverna tycktes klara sig bra utan någon annan pedagogisk 
personal än sin ordinarie lärare. Flertalet tyckte att det ibland hjälpte med tekniska 
hjälpmedel, t.ex. som en elev kommenterade ”Jag skriver snabbare då”. Överlag visades att de 
kunna hålla samma tempo som övriga elever, ty ingen svarade nej. 37 % ansåg att lärarna 
uppmärksammade och erbjöd hjälp. 81 %  ansåg att de blev positivt bemötta när de begärt 
hjälpmedel, men det ska sägas att det var ändå 12 % som kände sig ignorerade. Sista frågan 
visar att majoriteten skulle anta hjälpmedel om det skulle erbjudas.  
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Intervjufrågor till eleverna och sammanställning av svaren 
Här följer frågorna som eleverna i försöksgruppen svarat på i intervjuerna samt en 
sammanställning av deras svar. För fullständiga svar från varje elev se bilaga 3-10. 

1. Tycker du att hjälpmedel som finns på skolan hjälper dej i skolarbetet? 

Sex av eleverna använde rättstavningsprogrammet på svenska. Två av eleverna tycktes inte 
behöva något rättstavningsprogram och en elev villa ha rättstavningsprogram på engelska. En 
av eleverna visste inte hur det fungerade att byta från svenska till engelska rättstavningen i 
Microsoft Word.  

2. Har du använt dej av de hjälpmedel som jag kom med? 

Fyra av eleverna har inte använd hjälpmedlen. Två har använt dem men inte i så stor 
utsträckning. Två av eleverna har varit borta mycket. 

3. Om du visste att det fanns tillgång till hjälpmedel skulle du använda dem då? 

En del av eleverna hade inte förstått hur hjälpmedlen skulle användas. Fem av dem skulle 
använda hjälpmedlen om de låg framme. En hade för mycket med frånvaro för att skapa sig 
en uppfattning. 

4. Skulle du vilja göra en dyslexiutredning om du inte är diagnostiserad redan? 

Tre elever ville göra en dyslexiutredning. En var redan dyslektiker. Två ville inte. Två var 
osäkra. 

5. Vad är dina planer efter den här utbildningen? 

Två elever vill vidareutbilda sig efter gymnasieutbildningen. De övriga sex eleverna ville 
arbeta. 

6. Vad tycker du är svårast i engelskan, när det gäller skrivningen, läsningen eller 
översättningen från engelska till svenska? 

Två elever tycker sig inte ha några problem. En tycker att långa ord är svåra att stava. Fyra 
elever tyckte att det var svårast att skriva på engelska. En tycker att översättningen är svårast. 

7. Kunde du känna dej utanför när du gick i en mindre klass eller hjälpklass i 
grundskolan, om du gick en sådan? 

Alla elever gick i mindre grupp i grundskolan. De var överens om att de inte kände sig 
utstötta p.g.a. detta. 

8. Känner du dej motiverad att gå i skolan? 

Fem elever känner sig inte motiverade att gå i skolan. Två tyckte att skolsituationen var något 
tung nu och alltså inte så motiverade. En av eleverna var mycket motiverad att gå i skolan. 

Observationer 
Under  observationstillfällena så syntes det att motivationen var låg bland några elever men 
det fanns en och annan som verkligen försökte. Jag kunde observera att det var rätt så mycket 
”surr” i klassen. Det fanns fler tillfällen än ett då jag kom in i datasalen och de sökte andra 
grejor på Internet eller spelande spel. När gruppen blev mindre på grund av att två elever var 
borta, så märktes det att de närvarande eleverna kunde jobba mer effektivt. (Bilaga 15) 
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Intervjufrågor till speciallärare och kurator och sammanställning av svaren 
Här följer frågorna till specialläraren och kurator som de svarat på i intervjuerna samt en 
sammanställning av deras svar. 

1. Hur länge har du arbetat med den här problematiken – dyslexi eller läs- och skriv? 

Kurator har jobbat med problematiken i 7 år. 

Specialläraren har jobbat med problematiken i 37 år. 

2. Vilka metoder tror du kan förebygga och lindra problemet och ge bäst resultat? 

Kurator tror att många kan bli hjälpta av att få någon officiell prognos och förklaring på 
problemet. Någon metod kunde inte kuratorn peka på. 

Specialläraren arbetar med att ta reda på vad elever kan istället för att ta reda på vad de inte 
kan. Hon vill bygga på deras kunskap och ge dem så mycket tips och hjälpmedel som möjligt 
utifrån detta. 

3. Hur mycket känner du till angående att använda datorer som ett hjälpmedel vid 
skolarbete för personer som har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter? 

Kurator känner inte till så mycket om dessa möjligheter, men kan tänka sig att det är bra. 

Specialläraren har använt sig av ett datorprogram som skannar in text och sedan läses det upp 
för eleven. 

4. Finns det några fördelar respektive nackdelar med användningen av hjälpmedel i 
datorer? 

Kurator har inte reflekterat över detta, men hört talas om att det finns många hjälpmedel via 
dator. 

Specialläraren diskuterar detta frekvent och tror egentligen inte att det finns några nackdelar 
med att använda datorer som hjälpmedel. 

5. Tror du att antalet dyslektiker ökar? Om ja, varför? 

Kurator tror att det ökar p.g.a. att samhället förändras och så också kraven på barn och 
ungdomar. 

Specialläraren tror inte att det ökar utan tror att det beror på ärftliga faktorer. 

6. Hänger du med i dyslexiforskningen idag? 

Kurator har under det senaste året genom sitt arbete fått en större inblick i dyslexiforskningen. 

Specialläraren försöker hänga med genom att läsa facktidningar och annan litteratur. 
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Diskussion  

Reliabilitet och validitet 
För examensarbetets relativt korta tid samt att jag har varit ensam i mitt arbete, så har det inte 
varit så omfattande. Reliabilitet är ett mått på mätinstrumentets tillförlitlighet. Jag använde 
mig av fasta svarsalternativ, med kommentarer om så behövdes, för att jag skulle ta reda på 
hur skolans elever ställde sig till hjälpmedel på dator i skolarbetet, och få så hög reliabilitet 
som möjligt. Min roll i enkätutlämnandet var att förklara frågorna, utan att påverka eleverna 
vid undersökningstillfället. Reliabiliteten tror jag skulle bli lite bättre, om jag gjort flera 
intervjuer, men jag är ändå nöjd med graden av reliabilitet i arbetet. Att jag har jobbat med 
bandspelare under intervjuerna, gör att jag tror att reliabiliteten blivit större. 

Validitet är om undersökningen mäter det man vill mäta. Det var några elever som inte 
förstod delar av enkäten, vilket kanske gjorde att jag omedvetet styrde deras val av 
svarsalternativ. Vad detta berodde på kan vara att en del var omotiverade att delta i min 
undersökning eller att de befinner sig på olika mognadsnivåer. Skulle jag göra om 
undersökningen så har jag i efterhand tänkt att jag borde lämna ut enkäten till en försöksgrupp 
och därefter anpassa frågorna så de förstått dem bättre. Jag skulle också kunna tänka mig att ta 
in fler frågor till intervjuerna med eleverna. 

Resultatdiskussion 
Genom litteraturstudier har jag sökt information som bl.a. beskriver hur läs- och 
skrivsvårigheter yttrar sig, vilka orsakerna kan vara och vad man kan göra för att undvika 
eller underlätta dessa. Jag har gjort ett antal intervjuer med speciallärare och kurator samt 
elever i syfte att försöka bekräfta det jag funnit i litteraturen.  

Det jag slutligen har kommit fram till är att det är ett oerhört komplext problem, som inte med 
hundraprocentig säkerhet går att diagnostisera och det finns inte heller någon slutgiltig 
definition av problemet. Det är sällan man finner en ensam orsak till läs- och skrivsvårigheter, 
istället är det många olika faktorer som samverkar. Det absolut viktigaste är att det så tidigt 
som möjligt sätts in resurser och att föräldrarna istället för att förneka skall ställa krav och 
aldrig ge med sig. Specialläraren har sett att det inte är så ofta då eleverna går sin första 
termin som de ber om hjälp. Då önskar hon att deras lärare istället ska uppmärksamma 
elevens problem och försöka att åtgärda det tillsammans med henne. Detta är ett fenomen som 
jag också har uppmärksammat i min undersökningsgrupp. Min förhoppning är att lärare tidigt 
ska se problematiken och påbörja individuella åtgärder. I fråga 7 i enkätundersökning (s 17) 
visas det att läraren uppmärksammar och erbjuder hjälp. 

Endel elever tyckte att det kändes jobbigt att fråga efter hjälpmedlen. Endel förstod inte hur 
den fungerade, och tordes inte fråga. Alla som jag intervjuade ville att skolan skulle köpa in 
både Quicktionary-pennan och Corret it, rättstavningsprogrammet på engelska. Tydligen så 
var eleverna inte så koncentrerad den dagen när jag visade hjälpmedlen jag hade med mig. 
Läraren som jag samarbetade med hade visat hur det fungerade, vid ett par tillfällen till men 
ändå verkar det inte riktigt gått in. En del av dem hade provat ett innötningsprogram där det 
fattades ett ord och man skulle fylla i ordet, på engelska. En elev tyckte att det var för 
långtradigt. Endel av eleverna väntade på sommarlovet, vilket också kunde resultera i en viss 
lathet hos dem. 

Det kan vara en klar fördel om de elever som behöver extra stöd, får en personlig assistent, 
fritidspedagog eller någon som kan vara till hands och om möjligt, se till att de är aktiva hela 
lektionstimmarna. Jag anser att eleverna inte har kunnat koncentrera sig så mycket under 
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lektionstimmarna dels då jag undervisade och under min löpande undersökning. Jag trodde 
nog att de skulle be om hjälp, använda hjälpmedlen mer, än vad de gjort. Helt klart tycker de 
att programmen är bra och de skulle inte behöva känna att de var beroende av andras hjälp. 
Precis som Dahl (1997) påpekat så skulle de ha kunnat ta ansvar och känna att de haft kontroll 
över deras läsning om de tagit till hjälpmedlen. Men motivationen var för låg för att ta egna 
initiativ. 

Forskningsresultaten säger att dyslexi ofta är sammankopplat till elever som är något bråkiga 
och stökiga i skolåldern. I mina interjuver med eleverna har det påvisats att så inte är fallet. 
De upplever sig inte ha varit stökiga eller utstötta under skolåren. Detta kan jag själv också 
intyga utifrån min dyslexi genom uppväxtåren. Litteraturen och forskningsresultaten ska inte 
föraktas, utan är en bra informationskälla. Jag tycker dock inte att man ska stirra sig blind på 
forskningsresultaten. Visst har många kriminella läs- och skrivproblem, så det kan ha bidragit 
till deras utveckling i samhället, men forskningen är inte gjord för att följas som en mall. 

Idag finns det inga enkla tester eller mallar, för att kunna sätta diagnosen ”dyslektiker” eller 
läs- och skrivsvårigheter på en person. Ordet dyslexi tycker jag för övrigt är en dålig 
benämning på ett sådant komplext problem som läs- och skrivsvårigheter i själva verket är. 
Ordet har en tendens att släta ut problematikens karaktär. Enligt Lpo 94 skall undervisningen 
anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov, så som det föreskrivs i läroplanen. 
Då anser jag att man åtminstone ska har kännedom om dyslexiproblematiken. Och det gäller 
alla lärare och personal inom skolvärlden, inte bara speciallärare och specialpedagoger. Alla 
inom skolan kommer, på ett eller annat sätt, i kontakt med dessa ungdomar. När skall jag som 
blivande fritidpedagog få möjlighet att skaffa mig denna kunskap? I mitt fall har jag genom 
eget intresse valt att fördjupa mig i problematiken och kopplat det till examensarbetet i min 
utbildning. Jag tycker att alla inom skolan ska ha en kännedom om vad läs- och 
skrivsvårigheter är och hur man på bästa möjliga sätt kan underlätta och göra skoltiden 
drägligare, för de som har problem med läs- och skrivutvecklingen. Valet av detta ämne är 
som skrivet att jag själv är dyslektiker, men jag tycker att det är intressant och för att jag som 
blivande fritidspedagog vill vara en resurs på den skola där jag eventuellt kan få jobb. Elever 
med läs- och skrivsvårigheter av olika grad, hamnar oundvikligt i en ond cirkel om de inte 
fångas upp i tid. Ju mer tiden går desto svårare blir det att bryta cirkeln. 

Jag har inriktat mitt arbete på datoranvändningen som ett pedagogiskt hjälpmedel. Resultatet i 
enkäten visar att eleverna är positiva till hjälpmedel på skolan. En teori jag har är att många 
elever har en låg motivation inför sommarlovet. Majoriteten eleverna skulle begära tekniska 
hjälpmedel om de tyckte att det skulle behövas. 

Dagens datorer har en stor kapacitet utan motstycke. I samma dator kan man ha olika program 
som täcker olika träningsbehov som finns kopplade till läs- och skrivsvårigheter. Ett 
träningsprogram kan skräddarsys för varje enskild elev. Man kan byta mellan olika 
träningsprogram i takt med att eleverna byter plats vid datorerna. Dessa investerande pengar 
är värdefulla på många olika sätt, då hela skolsystemet lider av tidsbrist. Det finns många 
fördelar som är kopplade till datoranvändning; prestationshöjande, motivationsskapande, 
möjlighet att aktivera flera sinnen samtidigt, för att nämna några, i kombination med att 
eleven uppmuntras och bemöts med respekt och värme från läraren. Prestationshöjandet och 
motivationsskapandet, lyfts fram på andra ämnen i skolan, och det bildas en bra grund för att 
nå ett gott resultat med elevens läs- och skrivutveckling. Föräldrarna får man inte glömma 
bort. Utan föräldrarnas förståelse och medverkan tror jag att det kan vara mycket svårt att 
hjälpa dessa elever. Föräldrarna ses som klara förebilder och om de inte kan uppmuntra och 
stötta sina barn, hur skall då skolan kunna klara det med elever som mer eller mindre tvingas 
att vistas i skolan, trots att det är frivilligt, om de vantrivs av den större delen av dagen? Med 
den forskning som bedrivs runt om i världen, främst inom hjärn- och genetikområdet kommer 
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det kanske i framtiden att leda till att vi får en slutlig definition på vad läs- och 
skrivsvårigheter är. Lyckas forskarna med att isolera den eller de gener som är bärare av 
anlagen för utvecklandet av läs- och skrivsvårigheter? Då  skulle det kunna innebära att man 
genom ett enkelt blodprov kan kontrollera om de finns i riskzonen. Detta i sin tur skulle 
innebära att man på ett tidigt stadium, redan vid födsel, kunde sätta in resurser för att 
förebygga och lindra uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter. Men denna forskning kommer 
inte att vara oss pedagoger tillgodo inom den närmaste framtiden. Det nya IT-samhället som 
har vuxit fram har inte direkt underlättat för de läs- och skrivsvaga. Förväntningarna på god 
läs- och skrivfärdighet har ökat och jag anser att det är vår skyldighet att se till att även de läs- 
och skrivsvaga eleverna ges så goda förutsättningar för att möta samhällets krav. 

Fortsatt forskning 
Som blivande fritidspedagog, har jag funderat på hur jag kan hjälpa elever med läs- och 
skrivproblem i skolundervisningen samt vardagen. Som fortsättning på detta examensarbete 
kan man t.ex. testa och utvärdera den uppsjö av program som släpps ut på marknaden. Det har 
varit väldigt svårt att inrikta mig på engelskan. Man pratar mer om svenskan eller 
matematiken men jag har försökt avgränsa arbetet på bästa sätt. 
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Bilaga 1:1 

Enkät till eleverna 

 

Kille  Tjej  Ålder……………..  

 

1 Anser du att stavningsprogrammet i Microsoft Word hjälper dig i engelska kursen? 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:……………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………… 

 

2 Ser du något negativt/positivt med tekniska hjälpmedel i skolarbetet? Stryk under ett 
alternativ. 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Hur bra anser du dig själv vara i engelska språket? 

Bra       Mellan       Dålig      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

4 Har du för närvarande hjälp av annan pedagogisk personal, än din ordinära lärare?  

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Hjälper det dig i dina studier att du har tekniska hjälpmedel? 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Bilaga 1:2 

Enkät till eleverna 

 

6 Anser du att du kan hålla samma tempo som övriga elever? 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………… 
……………………….…………………………………………………………………………
……………………… 

 

7 Om du har läs- och skrivsvårigheter, anser du då att dina lärare uppmärksammar, visar och 
erbjuder hjälp?  

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

8 Hur upplever du att du blir bemött, när du begär hjälpmedel som du har rätt till? 

Positivt       Negativt       Ignorerad      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

9 Om du känner att du skulle behöva tekniska hjälpmedel, begär du då det? 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

10 Om du skulle bli erbjuden hjälpmedel, skulle du då anta dem? 

Ja       Ibland       Nej      

 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna 

1. Tycker du att hjälpmedel som finns på skolan hjälper dej i skolarbetet? 

2. Har du använd dej av de hjälpmeddelen som jag kom med? 

3. Om du visste det fanns tillgångar till hjälpmedel skulle du använda dem då? 

4. Skulle du vilja göra en dyslexiutredning om du inte är det redan? 

5. Vad är dina planer efter den här utbildningen? 

6. Vad tycker du är svårast i engelskan, när det gäller skrivningen, läsningen eller 
översättningen från engelska till svenska? 

7. Kan du känna dej utanför när du går i en mindre klass eller hjälpklass i grundskolan om du 
gick en sådan? 

8. Känner du dej motiverad att gå i skolan? 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjusvar från elev A 

Elev A: 

1. Nja, vad finns det för hjälpmedel? På sätt och vis så är jag med i en mindre grupp och får 
jobba mera ostörd. När det gäller datahjälpmedel så behöver jag inte så mycket med hjälp, 
från tex. rättstavnings programmet. Konstigt nog så stavar jag bättre på engelska än på 
svenska. Jag tror att det beror på att jag lyssnar på mycket musik med engelsk text. Det 
kan vara jobbigt att ändra om Microsoft Word programmet till rättstavning, och till ditt 
dataprogram. 

2. Nää, det har som inte blivit. Jag har inte idas frågat efter dem. Jag tycker att man har inte 
fått tillgång till dem. Det har också varit svårt att jobba kvällstid med en läxa. Om man 
kommer till ett svårt ord och kan inte få reda på vad det betyder, så glömmer jag bort det 
till morgonen därpå. 

3. Jo, om de låg framme. Det kan kännas jobbit att fråga efter hjälpmedlen. Än fast jag är rätt 
så skolless så skulle jag ändå använda dem, för det skulle göra saker lite roligare på en 
lektion. 

4. Jo, det skulle jag vilja göra. Det skulle kanske hjälpa mej att komma vidare, visst får man 
hjälpmedel då? 

5. Jag skulle vilja gå en kortkurs på 80 tim. En turismkurs, för att det är det jag skulle vilja 
jobba med. Att vara guide och leda folk ut i naturen på jakt och fiske turer. Även skoter 
guide, skulle vara hemskt roligt.  

6. Jag har som sagt inga problem, jo, när det gäller att läsa högt på engelska och svenska. Jag 
kan förstå hur bra som helst om jag läser tyst. Och om jag själv ska berätta något så går 
det bra med egna ord att förklara saker, men inte en text direkt från en bok. 

7. Nää, det har jag aldrig känt på den här skolan. I grundskolan så var det en väldigt stökig 
klass, så där var det skönt att komma från min egen klass. 

8. Nää, just nu är motivationen väldig låg inför sommarlovet. Plus att när man har gått 
skolan i ex antal år så känner jag mej väldigt less på skolan. Att gå tre år det är ingen hitt. 
då är det bra att gå samhäls, eller en naturlinje. Då är det inte lika mycket med 
grundämnen som matte, svenska och sånt. Jag är så mycket för jag fiske, så det kändes 
naturligare att söka till en naturbrukslinje. 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Intervjusvar från elev B 

Elev B: 

1. Jag använder mej av rättstavningsprogrammet på svenska. 

2. Näää, dom har jag inte använt så mycket, det är mest på senare tiden. Det beror ju på om 
man orkar använda Quicktionary pennan. Jag har provat den och den fungerar bra. Det 
fanns ett rättstavningsprogram på engelskan som du kom med. Det visste jag inte fanns 
förrän i förra veckan. 

3. Jo, nog skulle jag andvända dem. I viss mån vill jag ha hjälpmedel, som kan hjälpa mej att 
bli bättre i t.ex. engelska men som i matten vill jag vara i stor klass för där går det riktigt 
bra. 

4. Jo, nog skulle jag vilja göra en utredning. 

5. Jag skulle vilja utbilda mej till skogstekniker. 

6. Det är de längre orden som är svårast att kunna. När man inte vet riktigt vad det betyder 
då kan man inte försöka lista ut, hur de ska stavas. 

7. Nää, jag blir varken mobbad eller känner mig utanför. Men jag vill inte ha mera hjälp än 
engelskan.  

8. Nu när solen kommer fram så är det lite tråkigt. Det går bättre på vintern när man inte kan 
vara ute så mycket.  

 



 

 

Bilaga 5 

Intervjusvar från elev C 

Elev C: 

1. Ja, till stor del, men jag använder dem inte. Jo, rättstavningsprogrammet på svenska 

2. Nää, det har jag inte använt. Jag har inte haft tid. Jag har sett det men har inte haft lust att 
använda det. 

3. Nää, jag vet inte riktigt. 

4. Jo, det skulle jag vilja göra. 

5. Jag ska söka jobb. 

6. Jo, skrivning och översättningen har jag alltid haft problem med. 

7. Näää, det har jag aldrig känt mej. Jag har alltid gått i liten klass. 

8. Jo, jag är mycket motiverad. Därför att på alla andra skolor har det varit så tråkigt. så den 
här skolan är den bästa skolan jag varit på. Trevligare miljö och allting. 

 



 

 

Bilaga 6 

Intervjusvar från elev D 

Elev D: 

1. Jo, nog känner jag det. Inte alltid, bara ibland. Det skulle vara bra med 
rättstavningsprogram på engelska också. 

2. Nä, inte så mycket. Jag har ju en sådan där penna också. Quicktionary-penna. 

3. Jo, det skulle jag göra, men det händer att man glömmer bort att dom finns. 

4. Jag är redan dyslektiker. 

5. Ja, det får man väl se, vad man duger till, kanske att köra skotare. Ingen mera skola. 

6. Läsningen är inte så svår, utan skrivningen är jag inget vidare på. Jag skulle kunna tänka 
mej att prova översätta från band. 

7. Näää, aldrig. 

8. Så där... det blir lite tjatigt att göra samma saker hela tiden. 

 



 

 

Bilaga 7 

Intervjusvar från elev E 

Elev E: 

1. Nä, jag behöver inte det. 

2. Nä, jag har haft mycket frånvarande. Nästa år ska jag byta bort engelskan. Jag använde 
dem igår och då gick det bra.  

3. Vet inte, tror inte det. 

4. Nä, då är jag ju bara ännu sämre. 

5. Jag ska söka jobb. 

6. Nä, jag känner mej inte motiverad på engelska överhuvudtaget. 

7. Nä, det har jag aldrig känt. 

8. Jag är less på att gå i skolan. 

 



 

 

Bilaga 8 

Intervjusvar från elev F 

Elev F: 

1. Jo, jag använder rättstavningsprogrammet på svenskan. 

2. Nää, dom har jag aldrig använt Dom har ju inte legat framme. 

3. Ja, det tror jag. 

4. Nä, jag vet inte, vad är det? Jo, kanske. 

5. Fixa jobb. 

6. Det går ganska bra med engelskan, har inte så stora problem med den. 

7. Nä, aldrig har jag känt det. 

8. Jo, det känns bra att gå i skolan. 

 



 

 

Bilaga 9 

Intervjusvar från elev G 

Elev G: 

1. Har inte så stora problem, så jag behöver inte använda det. 

2. Nä, jag har inte använt dem. Har som aldrig blivit. Har haft lite frånvaro också. Om dom 
hade legat framme så kanske jag skulle ha använt dem mer. Ville inte fråga. 

3. Nä, vet inte. 

4. Nä, tror inte det. 

5. Jobba. 

6. Skrivningen är värst. 

7. Nä, inte det, det har jag aldrig känt. 

8. Jo, jag är less, väntar på sommarlovet. Det är bättre på hösten. 

 



 

 

Bilaga 10 

Intervjusvar från elev H 

Elev H: 

1. Använder rättstavningsprogrammet på svenska. 

2. Jag har varit borta en del. 

3. Ja, det skulle jag nog, om jag var där någon gång. 

4. Ja, kanske det. 

5. Söka jobb. 

6. Skrivningen går inte så bra. 

7. Nej, det känner jag inte. 

8. Det är tungt nu. 



 

 

Bilaga 11 

Intervjufrågor till speciallärare och kurator 

1. Hur länge har du arbetat med den här problematiken – dyslexi eller läs- och skriv? 

2. Vilka metoder tror du kan förebygga och lindra problemet och ge bäst resultat? 

3. Hur mycket känner du till, att använda datorer som ett hjälpmedel vid skolarbete för 
personer som har Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter? 

4. Finns det några fördelar respektive nackdelar med användningen av hjälpmedel i datorer? 

5. Tror du att antalet dyslektiker ökar? Om ja, varför? 

6. Hänger du med i dyslexiforskningen idag? 

 

 



 

 

Bilaga 12:1 

Intervjusvar från kurator 

 

1. Jag har varit kurator i 1.5 år. Under den tiden har jag kommit i kontakt med problemet. 
Jag jobbar även på Komvux  tre dagar i veckan. Där har vi en dyslexiutbildning och där är 
jag med dyslektiker som är inne i en åtgärd. Där har jag större inblick hos dyslektiker än 
vad jag har på denna skola. Jag har tidigare arbetat inom utredningar i kriminalvården och 
i deras utredningar visar att där finns det en överreparation av dysmetriker. Jag jobbande 
där i 5,1/2 år. Sammanlagt har jag jobbat med problematiken i 7 år. Jag har jobbar med 
specialpedagog läraren i vissa ärenden. Föräldrarna anmäler en utredning via ett ombud på 
skolan. Som jag förstått så är det samma förförande på grundskolan som gymnasiet. Man 
anmäler ärendet till psykiatrin, och utredningen ska vara ganska omfattande. Där kan en 
kurator komma med i bilden. Man kan anlita resursenheten, de har både psykologer och 
socionomer. Kan tänka mej att den sociala biten kan en kurator få ta hand om i en 
dyslexiutredning. Jag som kurator torde vara delaktig i en utredning. 

 

2. Jag är ju långt ifrån någon expert men att de får gå en dyslexiutbildning, vet jag att det 
fungerar jätte bra. Jag tror att väldigt många blir hjälpta av att få någon officiell prognos, 
att personen i fråga har en form av dyslexi. Jag tror att många personer växer genom att de 
får en förklaring på problemet, "Varför går det så här hackigt för mej i engelska, matte och 
svenska?" Vet inte om jag kan säga så mycket om tekniska hjälpmedel eller sådana saker. 
Att de som jag nämnt att de får gå skolan och veta att dom har någon form av dyslexi och 
hjälp de får på utbildningen. 

 

3. Nä, där känner jag inte till så mycket men jag kan tänka mej att det är bra. 

 

4. Den frågan har jag inte reflektera alls över. Jag har hört från specialläraren att finns många 
hjälpmedel via datorn. Jag vet att vi har köpt in ett program som man skannar in text, 
sedan läser dator upp texten. Det skulle säkert fungera lika bra om en människa skulle läsa 
upp det, men det är en mycket snabbare metod och mindre kostnadskrävande. Vilket gör 
att personer med läs- och skrivsvårigheter får mycket mera med tillgång än om en 
personal skulle läsa in det. 

 

5. Min personliga åsikt utan någon vetenskaplig eller annan grund så skulle svaret bli JA. En 
tänkbar grund kan vara att jag bedömer att samhället idag är jobbigare än vad det var för 
20 år sedan, för barn och ungdomar. Då kan t.ex. det här med läs- och skrivsvårigheterna 
öka. Min bild är att dom flesta problem ökar i samhället. Min egen personliga förklaring 
är att livsbetingelser för barn och ungdomar är värre nu än förr. Det är många bitar i det. 
Det är t.ex. föräldrar som inte orkar och som inte hinner ta sitt ansvar. Det har att göra 
med att föräldrarna jobbar allt mer. Idag jobbar bägge föräldrarna, det är inte så vanligt att 
båda föräldrarna bor tillsammans. Då kan ekonomin ha en stor betydelse och det kan 
smitta av sig på barnet. Även samhället i övrigt, att vem som helst kan lyckas är också att 
alla kan misslyckas. Jag upplever att samhällets skyddsnät har uttunnats på de senaste 20-
30 åren och kärnfamiljen har också uttunnats. Med dom sammantaget gör att  
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ungdomarnas livsbetingelser är mindre gynnsamma, än för de sociala skillnader är också 
större. Livsbetingelserna var nog så bra som förut. Det kanske är en klick av dem som har 
det bra ekonomiskt men en större andel vuxna individer och ungdomar har det jobbigare. 

 

6. Nä, det kan jag inte säga men jag får en större inblick i dyslexiforskning i det arbete som 
jag jobbar med, nu de senaste 1.1/2 åren som jag har jobbat på denna skola. Men nog 
skulle jag vilja ta reda på mera kunskap. All kunskap är tillgodo och det är ju en mänsklig 
problematik i mitt yrke som är utsatta mänskor. Jag skulle nog vara mer bekänt av mer 
kunskap på detta området. 
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1. Jag var färdig lågstadielärare 1966 och jobbade med både A och B grupper. Det innebar 
att jag jobbade i blandade årskurser ute i byarna. Det betyder att jag kom i kontakt med 
många som hade problem med både läsningen och skrivning. Eftersom jag hade 
dyslexiproblematiken själv så har den alltid funnits i mitt medvetande när jag hade kontakt 
med barn. Jag fick tillfället utbilda mig till speciallärare. Jag och en annan speciallärare 
startade ett utbildningsföretag. Vi integrerade invandrare och arbetsökande, både på 
svenska och utländska sökande. Som speciallärare så blir man väldigt inriktad på att 
hjälpa en och en elev men det är bara i mån av tid man ska jobba så. Det är alltid en 
balansgång. Så jag har jobbat med denna problematik i 37 år. 

 

2. Jag har en tanke om det här, som jag alltid försöker hålla i mitt minne när jag jobbar med 
ungdomarna och det är, att inte ta reda på vad eleverna inte kan, utan vad de kan och 
bygga på det. Att alltid få börja så, tror jag är en klar fördel. Att kunna ge dem så många 
tips och hjälpmedel som möjligt. Jag har den känslan om egna erfarenheter att vissa saker 
lär man sig inte, än hur många gånger man övar på det, så finns det inget fack att stoppa in 
den informationen. Då måste man hitta medel som t.ex. ordbok eller 
rättstavningsprogrammet på datorn, för att ge några exempel. Att inte kunna stava alla ord 
är ungefär som att inte kunna springa så fort. Det är en förmåga som man är sämre än 
andra men bättre på andra saker. 

 

3. Jag själv använder det rätt så mycket när jag jobbar med eleverna. Det är inte mycket som 
slår det. Att de kan känna att man kan ha det som ett vardagsredskap, när man skriver ett 
brev, text, o.s.v. Jag har besökt specialpedagogiska institutionen ett antal gånger, för att 
lära mig mer om hjälpmedel och att hitta yttrligare medel för att lära eleverna med deras 
problematik. Det sista jag tittat på är då lässyntesen som man kan använda genom att 
skanna in text. Jag tror mycket med det här att både att höra och se. Ju fler sinnen vi kan 
använda desto bättre är det och det kräver hjälpmedel. Det finns ett hjälpmedel som heter 
Daisy, det är ju inget data utan elektronik stöd, som vi ska försöka låna hem och jobba 
med. Det är viktigt att hitta alternativ för dessa elever. Det gäller att klasslärarna måste 
försöka förstå att dessa elever måste få jobba på ett annat sätt, att de kanske skulle kunna 
få mer muntliga prov o.s.v. Det är inte helt lätt att övertyga lärarna, för endel kanske 
tycker det är lättare att skicka dem till en speciallärare, specialpedagogen, kuratorn, eller 
till och med en skolsköterska. Man vill ju gärna lösa problemet utanför gruppen. Eftersom 
jag har jobbat som klasslärare, så vet jag hur pressat det kan vara i en klassituation. Det 
gäller för oss kringpersonal, att förenkla för dem så mycket som möjligt. Utan för den 
skull ta hand om problemet, för det hoppas jag att vi ska lösa tillsammans. Man måste 
behandla dessa elever som vuxna. Det är väldigt ofta när det går sin första termin, så ber 
dom inte om hjälp men då hoppas jag att läraren ska kunna se det. Det är alltid 
klassläraren som ska avgöra och bestämma om det behövs göra något och sedan 
tillsammans med eleven komma till mig. 
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4. Det är den eviga frågan vi diskuterar. Det är ju så dessvärre att det missbrukas, genom att 
eleverna inte använder dem till skolarbete. Men för själva hjälpmedlen, tror jag det inte 
finns några nackdelar att vi använder dem av oss. 

 

5. Oj, viken svår fråga. Jag tror absolut att det ligger mycket i det är ett ärftliga betingande. 
Man kan fundera på alla invandrarbarn som blir två språkiga. Kommer dom att utveckla 
läs och skrivsvårigheter? Nä, just dyslexi tror jag inte att det ökar. 

 

6. Det försöker jag göra. Mycket genom facktidningar och annan litteratur. Speciellt som jag 
var borta 5 år från skolan, när jag hade det egna företaget. Den moderna hjärnforskningen 
är väldigt spännande.  

 



 

 

 

Bilaga 14:1 
Enkätresultat - tabeller 

         
Ålder 16-19        

         
1. Anser du att stavningsprogrammet i World hjälper dig i engelskkursen?    

         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 15 18 8 41    
 Tjej 3 5 5 13    
 Alla 18 23 13 54    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 37% 44% 20%     
 Tjej 23% 38% 38%     
 Alla 33% 43% 24%     
         
 Avvikelser:       
 Inga        
         

2. Ser du något positivt med tekniska hjälpmedel i skolarbetet?   
         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 26 12 0 38    
 Tjej 9 4 0 13    
 Alla 35 16 0 51    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 68% 32% 0%     
 Tjej 69% 31% 0%     
 Alla 69% 31% 0%     
         
 Avvikelser:       
 En av killarna svarade: "spela på kvällarna"    
 Två av killarna svarade: "förstod inte frågan"    
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3. Hur bra anser du dig själv vara i engelska språket?   

         
  Bra Mellan Dålig Antal tillfrågade    
 Kille 15 22 4 41    
 Tjej 6 7 0 13    
 Alla 21 29 4 54    
         
  Bra Mellan Dålig     
 Kille 37% 54% 10%     
 Tjej 46% 54% 0%     
 Alla 39% 54% 7%     
         
 Avvikelser:       
 Inga        
         

4. Har du för närvarande hjälp av annan pedagogisk personal,    
    än din ordinarie lärare?   

         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 6 6 27 39    
 Tjej 1 1 11 13    
 Alla 7 7 38 52    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 15% 15% 69%     
 Tjej 8% 8% 85%     
 Alla 13% 13% 73%     
         
 Avvikelser:       
 En av killarna svarade: "min syster"     
 En av killarna gav inget svar    
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5. Hjälper det dig i dina studier att du har tekniska hjälpmedel?   

         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 15 22 4 41    
 Tjej 6 6 1 13    
 Alla 21 28 5 54    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 37% 54% 10%     
 Tjej 46% 46% 8%     
 Alla 39% 52% 9%     
         
 Avvikelser:       
 Inga        
         

6. Anser du att du kan hålla samma tempo som övriga elever?   
         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 23 16 0 39    
 Tjej 8 5 0 13    
 Alla 31 21 0 52    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 59% 41% 0%     
 Tjej 62% 38% 0%     
 Alla 60% 40% 0%     
         
 Avvikelser:       
 Två av killarna gav inget svar    
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7. Om du har läs- och skrivsvårigheter, anser du då att dina lärare    
    uppmärksammar, visar och erbjuder hjälp?   

         
  Ja Ibland Nej Inga Problem Antal tillfrågade   
 Kille 13 9 4 15 41   
 Tjej 7 1 0 5 13   
 Alla 20 10 4 20 54   
         
  Ja Ibland Nej Inga Problem    
 Kille 32% 22% 10% 37%    
 Tjej 54% 8% 0% 38%    
 Alla 37% 19% 7% 37%    
         
 Avvikelser:       
 Inga        
         

8. Hur upplever du att du blir bemött, när du begär hjälpmedel   
    som du har rätt till?   

  Positivt Negativt Ignorerad Antal tillfrågade    
 Kille 30 4 6 40    
 Tjej 12 0 0 12    
 Alla 42 4 6 52    
         
  Positivt Negativt Ignorerad     
 Kille 75% 10% 15%     
 Tjej 100% 0% 0%     
 Alla 81% 8% 12%     
         
 Avvikelser:       
 En av killarna gav inget svar    
 Två av tjejerna svarade: "vet ej"    
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9. Om du känner att du skulle behöva tekniska hjälpmedel, begär du då det?  

         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 26 12 2 40    
 Tjej 7 4 1 12    
 Alla 33 16 3 52    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 65% 30% 5%     
 Tjej 58% 33% 8%     
 Alla 63% 31% 6%     
         
 Avvikelser:       
 En av killarna gav inget svar    
 En av tjejerna svarade: "vet ej"    
         

10. Om  du skulle bli erbjuden hjälpmedel, skulle du då anta dem?   
         
  Ja Ibland Nej Antal tillfrågade    
 Kille 22 18 0 40    
 Tjej 9 4 0 13    
 Alla 31 22 0 53    
         
  Ja Ibland Nej     
 Kille 55% 45% 0%     
 Tjej 69% 31% 0%     
 Alla 58% 42% 0%     
         
 Avvikelser:       
 En av killarna gav inget svar    
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Vecka 1:  

2003-03-27 

Jag började att presenterade mig och berättade vad jag skulle göra. Instruerade de hjälpmedel 
som hade kommit och sa att det skulle komma ett till. Jag var lite för dåligt förberedd och 
kunde inte riktigt förklara alla grejor. I detta fall så var det på sätt och vis bra på ett sätt. De 
började att mixtra själva med grejorna och på så vis kunde vi hjälpas åt att komma igång. De 
fick en text  som de skulle översätta från engelska till svenska. Nu var det många som ville gå 
till datorn direkt och jobba där och det var valfritt att jobba som de ville. Jag och den berörde 
läraren gick igenom, hur vi skulle lägga upp fortsatt schema.  Det var två av eleverna som inte 
var där denna lektion. En timme går rätt så fort. 

 

Vecka 2: 

2003-04-01 

Jag började att gå igenom alla hjälpmedel för elev E och elev H. De andra hade redan satt 
igång och satt ute i data salen. Elev D, satt i klassrummet. Jag ville inte att jag skulle styra 
dem så mycket i arbetet. Metoden att lösa uppgifterna som de hade fått, var valfria. Jag kunde 
märka att det var rätt så lågt intresse överhuvudtaget att lösa några uppgifter. Elev E kämpade 
så gott han kunde och han var så gott som färdig till utsatt tid. Det hände väldigt ofta att när 
jag kom in i datasalen så var det mera musikspel och sökning på nätet som gällde. Hur skulle 
jag få dem mera intresserad? 

 

2003-04-03 

Elev E och H borta idag igen. Jag pratade lite om motivationen till eleverna, dok enskilt. 
Endel av dem kunde/ville inte hitta motivationen. Jag har fixat engelska text på 
skogsmaskiner som de ska få jobba med och översätta till svenska. Intresset blev genast bättre 
men samma sak hände igen, nästan i alla fall. Att de gick till datasalen och jobbade. Jag 
observerade dem som gick dit, efter ca. 15 min. Och då höll dom på med uppgiften 
fortfarande. När det blev en splittrad klass så visste jag inte vad de gjorde i datasalen när jag 
inte var där. För andra elever som inte var i datasalen, jobbade faktiskt med de hjälpmedel 
som jag kom med, t.ex. Quicktionary pennan. Jag och den berörde läraren pratade om att de 
skulle få jobba med samma uppgift men på längre tid. Jag kommer inte själv vara med så 
mycket men jag vill också se i denna undersökning om de vill ha hjälp, om de ber om hjälp? 

 

Vecka 3: 

2003-04-10 

Idag var det några som var sjuk och när det är en sådan här liten grupp så märks det tydligt. 
De som hade jobbat mest fick mera lugn och ro. De bad mera om hjälp av mig. Tydligen så  
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hade de inte varit så intresserad eller någon, de dagar som jag visade dem hur hjälpmedlen 
fungerade. Gång på gång fick jag förklara hur sakerna fungerade. Vet inte om de gjorde det 
med flit? Den berörde läraren förklarade att de hände rätt så ofta att man var tvungen att tjata 
in saker och ändå kunde vissa inte fatta ett smack. Jag är helt säker att de fattar med då är vi 
där igen med motivationen. Nu har vi bestämt att undersökningen ska gå löpande och vi får se 
hur mycket de använder hjälpmedlen och om de tar eget ansvar att lösa uppgifterna. 

 

Vecka 7: 

2003-05-08 

Jag känner att detta var inte så bra metod att låta det vara löpande. Eleverna har inte direkt 
”jobbat ihjäl sig”, parallellt med översättningen uppgiften från engelska till svenska. Har de 
haft glos läxa och då har det varit så mycket som endel säger. Å andra sidan var de inte så 
motiverad när jag var med på de första lektionerna. Kanske är de mera motiverad, när det inte 
är sommarlov på gång? 

 

 

 

 


