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Abstract  

 

This essay aims to examine what digital tools are and how these could promote learning for 

dyslexic students. The studie specifically focused towards the subject of history in upper se-

condary school. Against the background that students with dyslexia tend to have difficulties 

reading, spelling and decoding words and sentences, the essay will explain and reflect on 

these underlying factors. Based on a text analysis, data has been collected to investigate what 

and how the digital tools can facilitate the learning and teaching of dyslexic students. The 

results shows that learning is facilitated by dyslexics through structured teaching methods and 

digital tools can take them further in their education and increase their desire and will to learn. 
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1. Inledning  
 

Med rätt träning kan alla bli bättre på att läsa, skriva och räkna. Det betyder inte att alla kan bli 

lika bra eller lika snabba. Funktionsnedsättningar som dyslexi och dyskalkyli växer inte bort. Men 

det finns en mängd alternativa verktyg som kan underlätta.1 

 

Ibland räcker det inte för en dyslektiker att träna på att läsa. Det kan vara så att lässvårighet-

erna är så pass grava eller svåra att det lett till motvilja mot läsning och lästräning och därmed 

väljer dyslektikern att hitta en alternativ väg till det skrivna språket. Idag finns det många 

olika digitala verktyg som är menade för personer med läs-och skrivsvårigheter.  

Det kan vara alternativa digitala verktyg, till exempel en dator med talsyntes tillsammans med 

ett program på datorn som skannar textmassor till verktyg som hjälper med rättstavning till 

sociala plattformar. Ofta får elever med läs-och skrivsvårigheter hjälp med högläsning, där 

föräldrar, syskon och klasskompisar kan hjälpa till. Att få denna hjälp blir ovärderlig för en 

person med dyslexi. Dock fungerar inte denna form av hjälp i längden när textmassorna blir 

för omfattande i storlek. Det är då dyslektikern kan behöva tillgång till de alternativa verkty-

gen.2  

 Dagens samhällsförändring ställer allt fler och högre krav på människors kompetens att 

kunna använda skriftligt språk. Det anses vara en grundläggande färdighet att lära sig att läsa 

och skriva, samt något som alla människor förväntas behärska. Idag behöver människor kunna 

läsa för att hitta, tolka, analysera och producera information.3  I slutet av 1900-talet skedde en 

radikal förändring vad gäller ny datorbaserad teknik, särskilt för personer med någon form av 

funktionshinder. Användningen av en dator och digitala verktyg för elever med läs-och skriv-

svårigheter har tidigare visat sig vara en positiv utveckling med koppling till detta. Om datorn 

används på ett bra och funktionellt sätt kan den stärka elevers läsförmåga samt öka deras läs-

hastighet. Det kan även öka självförtroendet hos elever med läs och skrivsvårigheter genom 

användning av en dator på det viset att de känner att de blir goda läsare och skrivare som på 

egen hand kan redigera de fel som blir med hjälp av programmen.4 

 

                                                 
1 Dyslexiförbund,[Website], 2018, https://www.dyslexi.org/skrivknuten/ratt-verktyg (2018-04-30). 
2 Skoldatatek-för en tillgänglig utbildning,[Website], 2018, http://www.skoldatatek.se/verktyg (2018-04-30). 
3 Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund ”Improving literacy skills through learning reading by writing: The 

iWTR method presented and tested”, Computers & Education, vol. 67 (2013) s. 1.  
4 Jane Brodin & Peg Lindstrand, Perspektiv på IKT och lärande – för barn, ungdomar och vuxna med funktions-

hinder (Lund:Studentlitteratur, 2007), s. 74-75. 

https://www.dyslexi.org/skrivknuten/ratt-verktyg
http://www.skoldatatek.se/verktyg
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Sedan införandet av datorer i skolans arbetsmiljö har digitaliseringen vuxit allt mer och idag 

satsas det från statligt håll på att införa i skolor något som kallas för ”en-till-en”, det vill säga 

att alla elever men även lärare ska tilldelas en dator.5  

Vi rör oss mot en mer digitaliserad värld och digitala verktyg är idag mycket aktuellt. 

Ofta när begreppet dyslexi nämns förknippar vi detta med språksvårigheter och det relateras 

främst till engelska- och svenskundervisningen. Dock glöms det bort att historia är ett ämne 

med mycket granskning samt mycket textinnehåll. Således blir det av intresse att undersöka 

vad det finns för digitala verktyg och hur dessa kan främja dyslektikers inlärning i historieun-

dervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka digitala verktyg och hur dessa kan främja dyslektikers 

inlärning i historieundervisningen. Uppsatsens syfte utgår ifrån följande frågeställningar:  

 Hur kan digitala verktyg främja dyslektikers lärande i historieundervisningen och hur 

används dem? 

 Vilka för-och nackdelar urskiljs i de digitala verktygen?  

1.3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer behandla tidigare studier som presenterar bakomliggande faktorer 

till funktionshindret dyslexi. Avsnittet kommer generellt sammanfatta dyslektikers huvudsvå-

righeter vid inlärning. Således kommer begreppet digital humaniora väva samman tanken 

kring digitala verktyg i humanistisk utbildning. Vidare kommer även en redogörelse för vad 

tidigare studier påvisat om digitaliseringen i undervisningen. 

 

Owen Barden forskar inom disciplinen funktionshinder och utbildning. Han skriver i sin stu-

die Facebook levels the playing field: Dyslexic students learning through digital literacies att 

tekniken länge har setts som lösningen för dyslektiker. Bradens studie syftar till att undersöka 

användningen av vardagsteknologi för personer med funktionshindret dyslexi. Metoden som 

användes till studien var deltagarobservationer och halvstrukturerade intervjuer. Tekniska 

hjälpmedel så som stavningskontrollprogram, text-till-tal-program, digital skanner, diktafoner 

etc. studerades. Ibland kan tekniska lösningar ge en motreaktion för dyslektiker då fokus 

läggs på att dyslektiker ska använda tekniska hjälpmedel istället för att fokusera på de kogni-

tiva processerna som står till grund för dyslexin. De tekniska hjälpmedlen kan hjälpa men de 

                                                 
5 Lärarnas Riksförbund, IT i undervisningen – om lärares syfte, användande och hinder, (2013)  s. 10-11. 
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kan även förvärra dyslektikers stigma och leda till frustration och motvilja att lära sig med 

hjälp av tekniska verktyg.6 

Georgia Andreou och Julie Baseki, forskare inom diciplinen specialutbildning redogör i 

studien Phonological and Spelling Mistakes among Dyslexic and Non-Dyslexic Children Le-

arning Two Different Languages: Greek vs English att dyslektiker i regel lär sig läsa med 

rimlig framgång men stavningen stagnerar. Deltagarna i studien var uppdelade i två kontroll-

grupper varav en grupp var dyslektiker och den andra var icke-dyslektiker.  Studien syftar till 

att undersöka fonologiska misstag och stavfel som gjorts av barn med dyslexi och utan, på två 

olika språk. Resultatet i studien visar att dyslektiker tenderar att stava ord som de låter. Fors-

karna kallar fenomenet för ”spelling by ear”. Genom att en dyslektiker stavar som det låter 

uppkommer märkliga stavningar samt felstavningar. Vidare gör även dyslektiker fonologiska 

misstag. Dock anser Andreou och Baskei att fokus skall läggas på rättstavningshjälp för dys-

lektiker. Dels för att vid svåra och långa ord tenderar dyslektiker att stava fel på grund av 

grammatiska regler. Dock bibehålls de fonologiska strukturerna i ordet. De fonologiska miss-

tagen kommer oftast i korta ord med bokstäver som liknar varandra som exempelvis ”d och 

b”. Därför redogör forskarna att dyslektiker behöver väl strukturerade undervisningsmetoder, 

som bland annat koncentrerar sig på upprepning.7  

Skriftspråkets historia började för tusentals år sedan, före uppkomsten av den genetiska 

förmågan för det muntliga språket. Det muntliga språket är naturligt då det förvärvas snabbt 

och är relativt enkelt genom att bara vara i en miljö där språket talas, trots att språk kan vara 

komplext uppbyggda. För att lära sig läsa dock, krävs det både undervisning och lärande i 

många år. Språkforskarna Maryanne Wolfa, Catherine Ullman-Shadeb och Stephanie Gott-

walda undersöker hur vi uppfattar läsutvecklingen samt vilka utmaningar som finns med läs-

utvecklingen för dyslektiker. Författarna menar att läsningen och läskunnigheten är ett kultu-

rellt kognitivt förvärv som inte har genetiska program avsedda för dess användning. Under de 

sista århundradena var läskunnigheten begränsad till en liten minoritet även om språket var 

universellt. De mänskliga hjärnorna var menade att tala och höra språk men aldrig menade för 

läsning.8 Vidare beskriver forskarna att dyslektiker ofta kommer in i en ond cykel, då de drar 

sig undan för att försöka läsa svårare texter. På samma sätt som dyslektiker undviker långa 

ord i unga åldrar undviker de även långa meningar senare i livet. Ofta resulterar detta i att 

                                                 
6 O,Braden, ”Facebook levels the playing field: Dyslexic students learning through digital literacies”, Centre for 

Culture & Disability Studies, Liverpool Hope University, Liverpool, UK. Vol. 22. (2014), s. 3-4.  
7 G. Andreou* & J. Baseki, ”Phonological and Spelling Mistakes among Dyslexic and Non-Dyslexic Children 

Learning Two Different Languages: Greek vs English”, Scientific research, Vol.3, No.8, (2012), 595ff. 
8 M.Wolf, C. Ullman-Shade, & S. Gottwald, ”Lessons from the reading brain for reading development and dys-

lexia”, Australian Journal of Learning Difficulties, vol.21,2, 2016, S.143.  
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förmågan att avkoda texter blir försämrad och dyslektikerna försämrar sin förmåga att kontex-

tualisera själva texten.9  

Roger Säljö professor i pedagogik beskriver i boken Lärande: en introduktion till per-

spektiv och metaforer, hur elever med dyslexi ska tränas att ”knäcka den alfabetiska koden”, 

på så vis att dyslektikern övar i korrespondensen mellan ljud (fonem) och bokstaven (grafem). 

Säljös studie styrks av andra studier med likartade teman. En debatt kring ovannämnda före-

teelser kom att handla om kampen mellan ”phonics” (träningen av ljud- bokstavskorrespon-

dens) och en förståelseorienterad läspedagogisk tradition som länge har pågått mellan neu-

rovetare och pedagogiskt inriktade forskare. Säljö redogör även för hur träningen av ljud-

bokstavskombinationer har framställts för dyslektiker likt en lästräningsmetod långt innan de 

neurovetenskapliga studierna gjordes. Under de senaste decennierna har man infört datorise-

rad träning, vilket ska hjälpa dyslektikern att öva upp nedsatta funktioner så som svårigheter 

att lära sig förbindelserna mellan ljud och bokstav/bokstavskombinationer.10  

Vidare redogör Säljö för det neurovetenskapliga perspektivet på lärande. Dess föresprå-

kare intresserar sig för hjärnans förmåga att lära sig skriva, läsa och tala och kopplingar mel-

lan dem. Omfattande forskning inom detta område och speciellt dyslexi syftar till att studera 

kopplingarna mellan dyslexi och förmågor att processa visuella, auditiva och rumsliga sti-

muli. Intresset ligger i att finna avvikande respons i hjärnan mellan normalläsare och dyslek-

tiker. Forskning visar även att det finns genetiska samband mellan utpräglade former av 

dyslexi och gener. Barn som kommer från familjer med läs– och skrivsvårigheter ökar risken 

att få dyslexiliknade svårigheter, men det finns inget enkelt kausalt samband.11  

 I rapporten Digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet för-

klarar universitetslektorn Jenny Bergenmar och professorn Mats Malm för att under 2000-

talet expanderade forskningsområdet digital humaniora starkt. I Europa och USA växte flera 

språkteknologiska centra fram under 1970-talet. Digital humaniora har växt och börjat enga-

gera allt fler forskare från olika humanistiska ämnen, oftast förekommande i tvärvetenskap-

liga konstellationer som samverkar med arkiv, bibliotek och museer. Begreppet digital huma-

niora slog igenom i publikationen A Companion to Digital Humanities. I publikationen syf-

tade författarna att bredda fältet och förmedla att det handlade om mer än bara digitalisering. 

Det finns åtskilliga meningar om vad digital humaniora är, att bygga digitala verktyg och re-

                                                 
9 M .Wolf, C. Ullman-Shade, & S. Gottwald, 2016, S.150. 
10 Säljö, Roger (2016), Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer, s. 63.  
11 Säljö, (2016), 56f.  
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surser, eller använda digitala verktyg, slutligen att medier för att undersöka humanistiska frå-

geställningar.12  

Digital humaniora brukar användas som praktiker och metoder i olika forskningsområ-

den och discipliner. Digital humaniora kan därför delas in i tre inriktningar. Den första inrikt-

ningen beskriver utvecklingen av digitala metoder för humanistisk forskning. Inom denna 

inriktning krävs det tekniskt kunnande och tvärvetenskaplig samverkan mellan språkteknolo-

ger, humanistiska forskare och experter inom datavetenskap samt tillämpad IT. Den andra 

behandlar forskning inom humaniora i stora drag och tillämpar även digitala metoder. Den 

tredje handlar om ny forskning som fokuserar på multimediala miljöer och hur tekniken in-

verkar på olika typer av kommunikation.13 

Universitetslektor Matilda Wiklund uppmärksammar den snabba utvecklingen av digi-

tala verktyg och medier i antologin Att förändra skolan med teknik: bortom "en dator per 

elev”.  Med den snabba utvecklingen finns det möjlighet för en större tillgänglighet till olika 

medier, tack vare globaliseringen och andra faktorer. Med tillgång till texter, bilder och filmer 

sker det en förändring i det textlandskap vi idag lever i. I och med detta ställs det nya krav på 

utbildning och skola. I studier inom Unos Uno (införandet av dator i skolan) har det lyfts fram 

att när dator och digitala verktyg har använts i undervisningen är det när eleverna ska söka 

information, skriva uppsatser/inlämningsuppgifter, anteckningar men även göra presentation-

er. Vidare poängterar Wiklund att det krävs andra färdigheter när digitala verktyg är inblan-

dade i undervisningen än när eleven använder sig av penna och papper. Det öppnar nya möj-

ligheter för eleverna men även utmaningar i att hantera texter. När nya medieformer och sko-

lans digitalisering mötts så har det antingen bemötts med överdriven förväntan eller med stor 

skepsis. De ovannämnda undervisningsverktygen måste mötas med väl didaktisk genomtänk-

barhet till undervisningen så att de digitala verktygen kan utvecklas och fortskrida.14  

 Forskaren Emma Lindeblad redogör i sin avhandling för hur vi människor allt mer rör 

oss i ett samhälle som ständigt blir allt mer modernt, industrialiserat, tekniskt och informat-

ionsrikt och i detta samhälle tas läsförmågan för givet. Genom en randomiserad kontrollerad 

studie har hon studerat kopplingen mellan assisterade teknik och självbild samt psykisk hälsa 

hos elever med läs- och skrivsvårigheter. För att tillförskaffa sig information och betraktas 

som en kunnig medborgare krävs det att man ska vara läskunnig. Läsförståelsen är även en 

                                                 
12 Bergenmar, Jenny & Malm, Mats, Digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet 

[Elektronisk resurs] : en rapport, Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, Göteborg, 2014 

http://hum.gu.se/digitalAssets/1500/1500792_rapport-digital-humaniora-2014.pdf s. 12ff.  
13 Bergenmar, & Malm, (2014) s. 17f. 
14 Matilda Wiklund, ”Förändringsarbetet i klassrummen – multimodala arbetsformer”, i Åke, Grönlund (red)  Att 

förändra skolan med teknik: bortom "en dator per elev", (Örebro Universitet, 2014) s.139ff. 

http://hum.gu.se/digitalAssets/1500/1500792_rapport-digital-humaniora-2014.pdf
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central del i det demokratiska samhälle vi idag lever i då personer måste kunna läsa för att på 

eget bevåg kunna ta ställning i frågor som rör demokrati. Således kan det hävdas att ett bris-

tande läsvärde kan innebära hot mot demokratins grundstenar. En person som ska lära sig läsa 

som har lässvårigheter kommer i skolan stå inför stora utmaningar för att kunna lära sig och 

troligtvis aldrig nå en nivå som är i nivå med sina klasskamrater. Detta ”misslyckande” har 

visat sig kunna resultera i konsekvenser som dålig självbild, låg självkänsla som kan leda vi-

dare till psykisk ohälsa. Eftersom vi lever i ett samhälle där mycket av umgänget sker inom 

kontexten av sociala medier krävs det att människor snabbt kan reagera och bearbeta digital 

text.15  

Den tidigare forskningen ska visa att det finns svårigheter hos dyslektiker och vad dessa 

är. Den valda tidigare forskningen till min uppsats blir relevant eftersom forskarna redogör för 

dyslektikers svårigheter och utmaningar. Den tidigare forskningen blir även relevant då den 

ger en förklaring till specifika svårigheter som uppstår hos en dyslektiker då de ska skriva, 

läsa och koda. Det blir även av vikt att ta med vad som studeras om den digitaliserade värld 

som skapats.  

1.4 Källor och källkritik 
 

Insamlingen av data till uppsatsen gjordes genom skoldatatekets webbsida, vilket är en ge-

mensam webbplats för Sveriges Skoldatatek. Webbsidan är en öppen sida för alla, där jag 

hittade tips på olika digitala verktyg som kan användas i skolan för elever med någon form av 

funktionsnedsättning. 16  På skoldatatekets hemsida finns en kort förklaring till verktygets 

syfte. Verktyg som inte inledningsvis presenterade någon användbar information om hur de 

kan främja inlärningen för dyslektiker exkluderades. Det var inte svårt att komma vidare till 

verktygens webbsidor när jag sedan begränsade mitt urval till fem digitala verktyg: TorTalk, 

Legimus, Youtube-kanalen ”Vad är grejen”, podcasten ”I fokus” och ”StavaRex. Mitt käll-

material utgjordes därför av texten på de digitala verktygens respektive webbsidor med un-

dantag för Youtube-kanalen ”Vad är grejen” och Podcasten ”I Fokus”. Källmaterialet för 

dessa två hämtades från webbsidan So-rummet som jag kunde klicka mig vidare från skolda-

tatekets webbsida. På So-rummets hemsida påträffade jag podcasten ” I fokus” och Youtube-

kanalen ”Vad är grejen”. Skoldatateket verksamhet arbetar utifrån en ledning med pedagogisk 

                                                 
15 Lindeblad, Emma, Self-concepts and psychological health among children and adolescents with reading disa-

bilities and the influence of assistive technology, Linnaeus University Press, 2017, s. 8-9.  
16 Skoldatatek-för en tillgänglig utbildning,[Website], 2018, http://www.skoldatatek.se/verktyg/exempel (2018-

04-30). 
  

http://www.skoldatatek.se/verktyg/exempel


 

 7 

verksamhet med specialpedagogisk och teknisk kompetens. Således blev webbsidan skoldata-

teket.se av stor relevans när valet av digitala verktyg skulle väljas ut till min undersökning.  

TorTalk : 

 

TorTalk är ett talsyntespogram som fungerar till både Mac och Windows-datorer. Program-

met fungerar så att du kan få all din text uppläst via din dator. TorTalk fungerar genom att du 

markerar texten du vill ha uppläst och trycker på play-knappen, sedan läser TorTalk upp tex-

ten. TorTalk kan även läsa upp allt från pdf- filer, e-böcker, olika slags textdokument som 

Word, pages men även inskannade texter. På TorTalks hemsida nämns fördelarna med att 

använda sig av programmet, då följande står: ”kräver ingen teknikvana, lätt att installera, lätt 

att använda, låter dig ”läsa med öronen”. På några minuter kan du ta till dig en text som skulle 

tagit flera timmar att läsa med ögonen. 20 språk och 60 röster att välja bland.” Grundaren för 

TorTalk heter Tor Ghai och han lanserade programmet till operativsystemet Microsoft Win-

dows år 2013 och det spreds sig senare ut på skolor, universitet samt hos logopeder. Somma-

ren 2015 släpptes även TorTalk till Mac.17  

Legimus: 

 

MTM står för: myndighet för tillgängliga medier. Deras uppdrag är att vara ett nationellt kun-

skapscentrum för tillgängliga medier och att alla ska ha tillgång till litteratur samt samhällsin-

formation, utifrån var och en förutsättningar. MTM syftar till att möjliggöra läsningen för 

personer med bristande läsförmåga eller läsnedsättning och göra litteratur tillgängligt.18 Le-

gimus är ett verktyg som har inlästa talböcker och ljudböcker för personer med bland annat 

dyslexi. Funktionen fungerar så att vissa av talböckerna innehåller både text och tal. Personen 

som läser kan både se texten och bilden på sin datorskärm och samtidig lyssna. Talböckerna 

är gjorda i Daisy-format vilket innebär att personen kan både bläddra, söka och sätta bokmär-

ken.19 

Youtube ”Vad är grejen”:  

Youtube-kanelen ”Vad är grejen” är en kanal där en gymnasielärare presenterar korta genom-

gångar i bland annat historiekursen. De digitala föreläsningarna är främst inriktade på grund-

kurserna för gymnasienivå. Syftet med genomgångarna är att ge tittarna en översiktlig bild av 

bland annat olika epoker samt händelser och företeelser i historien. Grundaren för kanalen 

heter Mattias Axelsson. I Youtube-kanalen har han spelat in videoklipp där han förklarar allt 

                                                 
17 tor.talk- talsyntes som läser ikapp, Website], 2018, https://www.tortalk.se/produkt/ (2018-04-09). 
18 Myndigeter för tillgänglig media,[Website], 2018, https://www.mtm.se/om-oss/ (2018-04-09).  
19 Legimus,[Website], 2015, http://www.legimus.se/100106/talbocker (2018-04-09). 

https://www.tortalk.se/produkt/
https://www.mtm.se/om-oss/
http://www.legimus.se/100106/talbocker
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från källkritik till vad som skedde i Sverige under efterkrigstiden. Han har även ett klipp som 

förklarar politiska ideologier där han har en kort genomgång om varje ideologi. Det är bara 

några av de 101 klipp som ligger upp på kanalen ”Vad är grejen”. Kanalen statades och har 

varit aktiv sedan 2012 på hemsidan Youtube.com.20  

Podcast ”SO i fokus":  

Podcasten ”SO i fokus” drivs av tre gymnasielärare där de inom tidsramen på fem minuter 

förklarar bland annat olika historiska skeenden väldigt översiktligt för att förmedla en bild av 

den historiska händelsen. ”SO i fokus” syftar till att vara en allmänbildande podcast om SO-

ämnena. Gymnasielärarna Mattias Axelsson, Kristoffer Larsson och Julia Mattson driver 

podcasten och tar upp olika historiska händelser. Allt från hur demokratin i Aten såg ut på 

300-talet f.Kr. till skillnaden mellan sunni- och shiaislam till förklaringar om varför en histo-

riker måste förhålla sig till olika källkritiska principer. Men det finns även avsnitt som be-

handlar olika ideologier så som liberalisen där de redogör för dess uppkomst och hur den på-

verkat samhället idag. Det är bara några av de 96 avsnitt som de släppt sedan den 13:e oktober 

2015 då lärarna släppte det första avsnittet.21   

Stava Rex: 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som främst är framtaget för och används för personer 

med olika läs-och skrivsvårigheter. Programmet går även att använda för personer som behö-

ver extra rättstavnings- och språkstöd. Funktionen fungerar genom att programmet startas 

separat men kombineras sedan ihop med ett ordbehandlingsprogram. Exempelvis med en 

Macdator kan Stava Rex ersätta systemets egna stavningskontroll som leder till att program-

met kan integrera i flera skrivmiljöer. Användningen av Stava Rex i Microsoft Office på en 

PC fungerar genom att lägga till ett tillägg som gör att rättstavningen på svenska går enkelt 

och ger bättre hjälp än det vanlig rättstavningskontrollen i Word. Det går även att arbeta med 

programmet i Google Docs då det läggs till som ett Docs-tillägg och integreras med pro-

grammet.22   

 

Källmaterialet som presenteras analyseras utifrån den källkritiska principen tendens. Tendens 

menar historikern Louise Berglund är när materialet granskas utifrån vem som har gjort det 

och för vilket syfte det skapats. Det finns även tre andra källkritiska principer att ha i beakt-

ning vid granskning av källor. Resterande principer, närhet, tid och beroende blir inte rele-

                                                 
20 Youtube, [Website], 2012,  https://www.youtube.com/user/brackemattias/about (2018-04-09). 
21 Poddtoppen, [Website], 2018, https://poddtoppen.se/podcast/1048369845/i-fokus (2018-04-09). 
22Oribi,[Website], 2018, https://oribisoftware.com/sv/stava-rex/#tab-id-1(2018-04-09). 

https://www.youtube.com/user/brackemattias/about
https://poddtoppen.se/podcast/1048369845/i-fokus
https://oribisoftware.com/sv/stava-rex/#tab-id-1
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vanta för aktuellt källmaterial. Detta för att i dagens digitaliserade samhälle kan information 

och data flytta sträckor utan hinder, således blir källprincipen närhet irrelevant. Likt principen 

tid är källmaterialet skrivet i nutid och det finns därför ingen anledning till att betvivla materi-

alet när de skrevs. Beroende är den princip där man bör fråga sig om källan är beroende av en 

annan källa. Beroende blir inte relevant av den anledningen att materialet inte förklarar en 

händelse, utan det är det digitala verktyget som analyseras. Ett källmaterial kan aldrig läsas 

rakt av utan det måste tolkas. På TorTalks hemsida kan man läsa om vad TorTalk gör och hur 

det fungerar. TorTalk är ett verktyg som skapats av en privatperson som grundade det digitala 

verktyget för att han själv är dyslektiker och hade en vision om att kunna hjälpa andra dyslek-

tiker med samma svårigheter. Tendensen skulle även kunna vara att tjäna pengar på produk-

ten, eftersom grundaren är en privatperson och det är ett privat företag. Likt TorTalk syftar 

Legimus till att hjälpa personer med läs-och skrivsvårigheter. Youtube-kanalen ”Vad är gre-

jen” syftar till att förmedla information om historiska händelser på ett annat sätt än TorTalk 

och Legimus. Skaparen av Youtube-kanalen är i grunden en gymnasielärare som vill förmedla 

kunskap på en annan arena än i bara klassrummet. Dock måste det tas i beaktning att Youtube 

är en plattform som är tillgänglig för alla och vem som helst kan skapa en kanal och lägga upp 

videor. Däremot så är det valda digitala verktyget Youtube- kanalen ”Vad är grejen” granskat 

med källkritiska principen tendens då kanalen har till syfte att förmedla kunskap till gymna-

sielever som läser bland annat historiekurser på gymnasiet. Skaparen av kanalen är en gymna-

sielärare som är verksam i den svenska gymnasieskolan. Således blir denna källa relevant för 

min uppsats. Likt Youtube är podcast också en plattform som är tillgänglig för offentligheten. 

Podcasten ”SO i fokus” syftar likt Youtube-kanalen att förmedla kunskap till elever som läser 

historia på en annan arena än i skolan. Utifrån vad som går att läsa om podcasten så är ten-

densen att ge kunskap om historiska händelser. StavaRex syftar till att hjälpa med rättstavning 

för elever med läs-och skrivsvårigheter. Dock är StavaRex ett digitalt verktyg som skolor eller 

privatpersoner måsta köpa för att få tillgång till det. Tendensen kan vara att företaget är privat 

och har en ekonomisk agenda utöver funktionen på verktyget. Det kan göra att funktionen 

beskrivs vara mer användbar än den är för att sälja verktyget. Detta påstående gäller även de 

andra verktygen som är privatägda.23  

Vidare förklarar Berglund att kriteriet tendens behandlar upphovsmakaren till materi-

alet. Det bör finnas i åtanke om det finns några tendenser med materialet alltså om det finns 

några förutfattade meningar när texten skrevs ned. Utifrån det lästa materialet för de olika 

                                                 
23 Berglund (2015), s. 149.  
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digitala verktygen kan jag bedöma att de fungerar bra som verktyg till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. De fem valda digitala verktygen är varierade eftersom de syftar till förmedla 

olika saker. Således kan det finnas en tendens till den som skrev beskrivningen till de digitala 

verktygen ville ”sälja in ” de digitala verktygen. Två av verktygen måste skolor eller privat-

personer köpa in för att de ska vara tillgängliga vilket innebär att det troligtvis finns en mark-

nadsaspekt rörande reklam och försäljning. Trotts detta ser jag att agenda ligger i att få lära ut, 

inte syssla med försäljning.  

Tre av dessa verktyg är kostnadsfria och av ideell typ och därför kan deras agenda och 

tendens anses vara god. TorTalk och Stava Rex är de verktygen som kräver ett inköp av tjäns-

ten för att använda den. Dock ses källorna som trovärdiga.24    

 

1.5 Metod och teori 
 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod, den grundar sig i en kombination av 

textanalys med inslag av komparativ metod. Den kvalitativa metoden möjliggör en ingående 

analys i det valda materialet.25 Med textanalys fokuserar man på innehållet och väljer ut spe-

cifika källor med en tydlig avgränsning, jag har då valt att avgränsa mig till fem olika källor 

för att besvara studiens syfte. Den valda metoden syftar till att se vad det är som uttrycks i 

texten som för studiens undersökning blir att analysera digitala verktyg men även hur dessa 

relaterar till min analys. Inledningsvis analyseras texterna i detalj. Med en textanalys är det 

bra att ha ett annat material som hjälper till att kontextualisera det valda materialet som stude-

ras. Kontexten i det här fallet kan vara skollagen som lyfter fram att alla elever ska ha rätt till 

en likvärdig utbildning. Textanalys ska syfta till att tränga bakom texten, se dolda strukturer 

och information. På grund av detta kommer texten att först studeras i detalj för att sedan jäm-

föras och reflekteras kring.26  

 Komparativ metod eller jämförande analys intresserar sig i grunden för sociala händel-

ser. Komparativ metod möjliggör att utifrån den insamlade data komma åt grundläggande 

strukturer och förklaringar. Om det är en givande jämförelse så ska det finnas gemensamma 

drag eller skillnader mellan de områden som undersöks. Komparativ metod används således 

för att jämföra styrkor och svagheter i de olika digitala verktygen.27 Textanalys med kompara-

                                                 
24 Berglund (2015), s. 150.  
25 Berglund, Louise, ”Källor och metod” i Berglund Louise & Agneta Ney (red), Historikerns hantverk om 

historieskrivning, teori och metod (Lund: Studentlitteratur 2015), s. 159ff. 
26 Berglund (2015), s. 159-160. 
27 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov, 2011, s161. 
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tiva inslag syftar till att granska texter och materials dolda strukturer för att sedan finna struk-

turer som liknar eller skiljer sig från varandra. Studiens metod grundar sig i textanalyser där 

olika dyslektiska svårigheter kategoriseras och jämförs med tidigare forskning. Vidare im-

plementeras de olika digitala verktygen i dessa kategorier för att undersöka vilka verktyg som 

främjar dyslektikers inlärning utifrån den tidigare forskningen. Med denna metod kan käll-

materialet urskilja, vad det finns för likheter men även vad som skiljer sig dem åt. En kvalita-

tiv metod ger min uppsats möjlighet att analysera innehållet av källmaterialet mer djupgå-

ende. Dock ger inte en textanalys med en komparativ metod en praktisk förklaring utan det 

ger mig snarare än teoretisk förståelse av de digitala verktygen. En annan fruktbar design på 

studien för att undersöka vad det finns för digitala verktyg som skulle främja inlärningen hos 

dyslektiker i historieundervisningen skulle kunna vara att göra en intervjustudie med elever 

som har funktionshindret dyslexi, för att ta reda om de anser att digitala verktyg främjar deras 

inlärning i historieundervisningen.  

 Historikern John Tosh förklarar att bland historiker brukar en komparativ metod vara 

inom historieskrivning en minoritetsverksamhet. Däremot kan det vara ett relevant verktyg för 

att fördjupa kunskaper om det förflutna. Metoden ställer höga krav på att forskaren alltid för-

håller sig till metoden och inte använder de olika delarna som jämförs som referenspunkter.28 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten som kommer användas till föreliggande undersökning presen-

teras nedan. Jag kommer använda mig av kommande ramverk när jag analyserar de fem valda 

digitala verktygen och besvarar studiens syfte. Begrepp som blir relevanta för analysens del är 

mediering och artefakter som är centrala inom det sociokulturella perspektivet.  

Sociokulturellt perspektiv:  

Det sociokulturella perspektivet brukar ta form inom psykologisk och pedagogisk forskning. 

Inom den sociokulturella teorin ses lärandet som deltagande i social praktik. Viktiga element 

inom det sociokulturella perspektivet är att lärande sker genom relationskapande; genom del-

tagande och genom samspel i deltagandet; språk och kommunikation är viktiga aspekter i 

lärarprocesserna. En avgörande faktor i lärarmiljön är balansen mellan det individuella och 

det sociala. Det sociokulturella perspektivet har bakgrund i John Dewey, George Herbert 

                                                 
28 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, S, 104f. 



 

 12 

Mead, Lev S. Vygotskij och Mikhail Bakhtin. Gemensamt för alla fyra teoretiker är att inter-

aktion och samverkan står i centrum.29 

 Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och grundades 

av Vygotskij. Innebörden av begreppet mediering kan förklaras som förmedling, som kan 

användas som stöd eller hjälp i lärarprocessen. Det kan antingen vara personer eller olika 

verktyg som stöd (artefakter). Det skapar nya kognitiva och praktiska möjligheter genom en 

kombination av personer och verktyg. Stavhopparen som använder sig av staven för att öka 

sin kapacitet i stavhopp, detta är ett praktiskt exempel på hur det fysiska redskapet kan medi-

era, utveckla och förbättra prestationspotentialen.30 

 Inom sociokulturella läroperspektivet betyder redskap eller verktyg de intellektuella och 

fysiska resurser som vi har tillgång till, men de som vi använder för att förstå omvärlden och 

för handlandet. Lärandet skapas via kommunikation och interaktion genom sociokulturella 

resurser, däremot är det även genom kommunikation som de förs vidare. Redskapen medieras 

genom lärandet på många olika sätt. Film, video och böcker kan användas som informations-

källor för inlärningen.31  

 

 

 

Figur 1. 32 

Figur 1. Ska illustrera Vygotskijs triangel som visar hur medieringens princip fungerar. Medi-

ering kan även ses som en process som styr hur vi människor samverkar med omvärlden (sti-

muli). Vi människor har enligt Vygotsky inte direkt kontakt med omvärlden, därför medierar 

vi omvärldens olika kulturella redskap, artefakter, rutiner och teknologier (medierande red-

                                                 
29 Olga Dysthe, ”Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande”, i Olga Dysthe (red) Dialog, samspel 

och lärande, (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 31ff.  
30 Dysthe, (2003), s.45.46.  
31 Dysthe, (2003), s. 45-46. 
32 Roger, Säljö, ”Den lärande människan - teoretiska traditioner” i Ulf p. Lundgren, Roger Säljö och Caroline 

Liber (red), Lärande skola bildning. (Natur & Kultur, Stockholm 2017), s. 245. 
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skap). Med hjälp av verktygen avger vi människor en respons. Således handlar mediering om 

sättet att interagera med omvärlden. Utan den medierande förmåga skulle omvärlden vara 

obegriplig för människan i sin lärande process.33 

Artefakter: 

Roger Säljö belyser att det inte finns eget tänkande i artefakten. Men genom ett samspel mel-

lan artefakten och människans förmåga att mediera får artefakterna en givande funktion i lä-

rande processen. Artefakter eller medierande redskap innefattar allt från fysiska objekt (mi-

niräknare, kikare, tangentbord osv), till kulturella redskap. Kulturella redskap har en intellek-

tuell och en fysisk sida, exempel text på datorskärm där texten står för språkbruk som kan ses 

som ett intellektuellt redskap och datorn som det fysiska.34 

Det verktyg som kan argumenteras vara det viktigaste redskapet är språket. Språket fungerar 

delvis som en struktur att avbilda ”the real thing”. Språket är även den mest unika delen i 

människors kunskapsbildning och hennes förmåga att föra erfarenheter och kunskap vidare. 

Orden och talet medierar således verkligheten omkring oss och gör den begriplig för oss. I 

och med språkets förmåga att föra vidare erfarenheter blir människor delaktiga med 

varandra.35 

 Fysiska redskap har alltid utvecklats för att kunna hantera problem som överstigit män-

niskans egna förmåga eller styrka. Människan kan utveckla intellektuella kunskaper när män-

niskan samlat erfarenheter från hantering av ett specifikt problem och kan sedan använda 

dessa erfarenheter för att utveckla nya hjälpmedel eller tekniker för att hantera det aktuella 

problemet. Ett mycket tydligt exempel är tidigare nämnd stavhoppare och staven. Samma 

princip kan appliceras inom skolan för att optimera kapaciteten för inlärning.36 

2. Bakgrund  
För att få en bakgrundsförståelse av historien kring framkomsten av dyslexi och hur det be-

handlats över tid och synen på funktionshindret presenteras det under kommande avsnitt. Det 

kommer även att beskriva implementeringen av digitaliseringen i skolan och undervisningen 

kopplat till skolans undervisning.  

                                                 
33 Säljö, (2017), s. 245.  
34 Säljö, (2017), s. 245. 
35 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, (Studentlitteratur, 2014), s. 82 
36 Säljö, (2014), s. 76.  
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2.1 Dyslexi 
Begreppet dyslexi används för att beskriva individer med läs- och skrivsvårigheter. I boken 

Dyslexi- från teori till praktik definierats dyslexi följande: Dys=svårigheter, lexia=ord.37 I 

slutet av 1800-talet började detaljerade beskrivningar av personer med dyslexi gjorts. Till en 

början uppmärksammades läs-och skrivsvårigheterna av en ögonläkare som noterade läs- och 

skrivfel. Oftast var dessa svårigheter spegelvändningar av korta ord vid läsning eller utläm-

nandet av vissa bokstäver vid ordstavning. Teorier gjordes om att dyslexi i själva verket hand-

lade om brister i synen eller hur hjärnan lagrade ordbilder. I enlighet med tidigare hypotes 

kring dyslexi kom det att kallas för ordblindhet till långt in på 1900-talet. Under mitten av 

1900-talet bedrevs forskning kring dyslexi i en liten omfattning. Den moderna definitionen av 

dyslexi gjordes för första gången av World Federation of Neurology år 1968. Tonvikten lades 

på att dyslexi handlade om svårigheter att lära sig läsa trots adekvat utbildning samtidigt som 

personen hade ett åldersadekvat intellekt. Liknande definitioner var ledande inom dyslexi-

forskningen under 1980- och 1990-talet.38  År 2003 gjorde G. Reid Lyon en definition av 

dyslexi:  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiologicaI in origin. It is characterized by dif-

ficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. 

These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is 

often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom in-

struction. Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced 

reading experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge. 39 

 

Citatet ovan redogör för huvudsymtomen för dyslektiker, en dyslektiker har bristande automa-

tisering av avkodning och stavning. Sekundära svårigheter kan vara så som beskrivs i citatet 

att dyslektiker har svårt med läsförståelse och minskade läsupplevelse som leder till avsaknad 

av vokabulär och bakgrundskunskaper. Ingvar Lundberg och Torleiv Hoien beskriver att en 

dyslektiker har rättskrivningssvårigheter som är resistenta och kommer troligtvis leva med det 

resten av sitt liv.40  

 Statens beredning för medicinsk utvärdering har sammanställt en rapport Dyslexi hos 

barn och ungdomar, rapporten inriktar sig på att utvärdera tester och insatser för barn och 

ungdomar med dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter även kallat dyslexi brukar vara en medfödd 

funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att avkoda skrivna ord. Dyslexis 

                                                 
37 Torleiv, Hoien & Ingvar, Lundberg Dyslexi- från teori till praktik, (NoK: Akademibokhandeln, 2013), s. 7.  
38  SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Sta-

tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9. S. 34ff.  
39 G. Reid Lyon, ” Defining Dyslexia, Comorbidity, Teachers' Knowledge of Language and Reading A Defini-

tion of Dyslexia”, National Institute of Child Health and Human Development National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, no.1 Vol. 53, (2003), s. 2.  
40 Torleiv & Lundberg (2013), s. 7. 
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kärnproblem kännetecknas av långsam omvandling av bokstäver och bokstavskombinationer 

till språkljud som resulterar sig i dålig ordavkodning och automatisering av detta.41 

2.2 Digitaliseringen 
I början av 1980-talet växte diskussionen om kunskapssamhället fram och datoriseringen 

uppmuntrades från politiskt håll. Tekniken skulle förändra samhällsstrukturerna och hade vid 

denna tidpunkt tydliga återklanger av dåvarande skolöverstyrelsen som beskrev att en dator i 

skolan skulle leda till en samhällsförändring som liknade industrialismens genombrott. I och 

med möjligheterna att använda sig av datorn och leva i det datoriserade samhälle krävdes det 

nu kunskap av allmän och specialinriktad karaktär. En pådrivande faktor till denna utveckling 

av användningen av datorisering i undervisningen och som en arbetsmetod i skolan var pådri-

vandet från regeringen. I Lgr 80 infördes innehåll som datalära som ett integrerat moment i 

ämnena matematik och samhällsorienterat ämne. Det låg vikt i att eleven skulle förstå tekni-

kens konsekvenser.42  

 Det livslånga lärandet har i dagens skola fått allt större utrymme. Vilket innebär att in-

dividen kommer lära sig under hela sin livstid. Digitalisering ska fungera som en brygga för 

kommunikation och på så vis bidra till en delaktighet på lika villkor i samhället.43 Pedagogen 

Roger Säljö förklarar att tekniken kan förändra synen på inlärning och lärande som blir mer 

komplext på grund av den nya tekniken. Idag ställer samhället nya krav på läsandet och skri-

vandet än vad det tidigare gjort. Således blir det viktigt att behärska förmågan att hämta in-

formation via olika medier och källor, för att sedan kunna använda de.44 Andreas Westberg 

redogör för i sin forskning att i skolan på senare har undervisningen kunnat urskilja en trend 

på lärandet, bland annat vill skolan och har som krav att spegla dagens samhälle. Pedagoger 

står inför didaktiska val om huruvida digitala verktyg ska användas och hur de främjar elever 

i sitt lärande.45  

2.3 LGY 11  
I läroplanen för gymnasieskolan i ämnet historia står det skrivet att eleverna ska ges möjlighet 

i sin undervisning att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika 

                                                 
41 SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Sta-

tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9. S. 29.  
42 Fleischer, Håkan, En elev-en dator: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. 

(2013), s. 14.  
43 Jane Brodin & Peg Lindstrand, Perspektiv på IKT och lärande – för barn, ungdomar och vuxna med funkt-

ionshinder, (Lund: Studentlitteratur 2007), s. 16-17. 
44Johansson, Cecilia, ”Högstadieungdommar skriver historia på bloggen- Undervisning, literacy och historie-

medvetande i ett nytt medielandskap”, Print & media, Umeå universitet, 2014, s. 6.  
45 Westerberg, Andreas, ”Medieteknik och historieundervisning Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-

talet och åren kring”, Print & Media, Umeå Universitet 2014, s. 4-5.   
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samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Eleven 

ska även kunna arbeta i undervisningen med historisk metod, som innebär att hen ska ges 

möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor. Eleverna ska även an-

vända sig av olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resul-

tatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt 

med hjälp av modern informationsteknik.46  

2.4 Skollagen  
I skollagen står det skrivet hur elever med funktionshinder ska ges samma möjligheter då föl-

jande står skrivet:  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning 

har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 

sin kunskapsutveckling.  (2014:458).47 

3. Analys 
  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för och analysera hur de fem valda digitala verktygen 

främjar dyslektikers inlärning i historieundervisningen. Jag kommer kategorisera verktygen 

efter vad de har gemensamt men även vad som skiljer dem åt. Vidare kommer jag även 

koppla delar av tidigare forskning till analysen för att förklara sambanden till varför digitala 

verktygen lämpar sig för en dyslektiker. Min analys grundar sig i det sociokulturella perspek-

tivet med framförallt de teoretiska begreppen artefakter och mediering som ger en  förklaring 

till inlärning. I föreliggande studie blir de valda digitala verktygen (TorTalk, Legimus, 

Youtube, Podcast och StavaRex) artefakter som utvecklar dyslektikerns inlärningsförmåga, på 

samma sätt som staven utvecklar stavhopparens fysiska förmåga. I analysen av verktygen 

kommer först en redogörelse för de valda digitala verktygen och sedan kommer jag jämföra 

verktygen med varandra för att visa vad de har för likheter men även fördelar och nackdelar.  

                                                 
46 Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s 66. 
47 SFS 2010:800 kapitel 3 §3  
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3.1 Talsyntes 

Legimus 

En av dyslektikers svårigheter är exempelvis att läsa stora textmassor. Legimus är ett digitalt 

verktyg med inläst litteratur och böcker. Elever med dyslexi kan alltså lyssna på litteraturen 

och böckerna istället för att läsa; de kan istället läsa med både ögat och örat. Inlärningen för 

elever med dyslexi underlättas eftersom energin och ansträngningen inte behöver läggas på 

själva läsningen, vilket resulterar i att dyslektiker kan fokusera på litteraturens innehåll. Såle-

des underlättar Legimus avkodningen och förståelsen av texten för dyslektiker, så att de har 

samma möjlighet att läsa, granska, tolka och lära in olika texter.48 Legimus är gjord i daisy-

format vilket möjliggör för personen som använder programmet att kunna söka i boken, sätta 

bokmärken och bläddra. Det öppnar för snabbare informationssök och är en värdefull egen-

skap för dyslektiker att ha när de ska ta sig igenom stora textmassor. Daisy-formatet gör även 

att böckerna kan spelas upp på dator, telefon eller mediespelare. Det gör materialet lättill-

gängligt i dagens digitaliserade samhälle. Legimus är ett verktyg med stor variation, det finns 

kurslitteratur för alla åldrar på ungefär 50 olika språk. I och med Legimus lättillgänglighet är 

det inte krångligt för elever med dyslexi när det exempelvis skall läsa på en lektion. Ponera att 

eleverna skall läsa ett kapitel om politiska ideologier i kurslitteraturen. Elever utan dyslexi 

läser i den fysiska boken medan eleven med dyslexi kan enkelt lyssna och läsa samtidigt via 

sin telefon eller dator. Det ger eleven med dyslexi samma förutsättningar till lärande som de 

andra eleverna med tanke på dyslektikers lässvårigheter. Legimus som digitalt verktyg öppnar 

möjligheter för elever med dyslexi att på samma villkor som icke dyslektiker att vara delaktig 

i undervisningen.49  

TorTalk 

TorTalk är ett verktyg som läser upp all text som eleven har på sin dator. Här kan eleven med 

dyslexi få dokument upplästa som läraren har lagt ut. Istället för att anstränga sig och fokusera 

på läsningen hjälper TorTalk, likt Legimus, dyslektikern att fokusera på textens innehåll. Dys-

lektikers läshastighet kan vara mellan 50-100 ord per minut, medan genomsnittet för läshas-

tighten i Sverige är 250 ord per minut. Dyslektiken får lägga mycket tid på att avkoda orden 

och texten istället för att reflektera över textens innehåll och eventuella problemställningar. 

TorTalk gör det även möjligt för eleven med läs-och skrivsvårigheter att läsa upp texter som 

är tagna från exempelvis en hemsida eller en pdf.fil. Genom att använda funktionen ”OCR-

rutan” kan eleven även få texter upplästa som läraren publicerat på någon plattform eller nå-

                                                 
48

Legimus,[Website], 2015, http://www.legimus.se/100106/talbocker (2018-05-2).   
49

Legimus,[Website], 2015, http://www.legimus.se/100106/talbocker (2018-05-2).  

http://www.legimus.se/100106/talbocker
http://www.legimus.se/100106/talbocker
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gon hemsida. Ett exempel kan vara information om en historisk händelse som eleven ska läsa 

på exempelvis SO-rummet, som är en hemsida med många förklaringar till historiska händel-

ser. Det går även att ta kort på en inlämningsuppgift eller en skylt med information, om ele-

verna skulle åka på studiebesök på ett museum. Sedan kan eleven få den fotograferade in-

formationen uppläst med hjälp av OCR-funktionen. Samma möjlighet har eleven när det gäl-

ler böcker som inte finns digitalt eller inlästa. Då tar eleven bild i boken på de sidor som han 

eller hon behöver få uppläst. Dock kan det ibland behövas ta en sida åt gången för att det ska 

fungera bra. Det går även göra samma sak med e-bok eller en bok läraren skannar in och få 

den uppläst med TorTalk.50 OCR-rutan kan ställa in så den tar bort uppläsning av parenteser i 

bland annat vetenskapliga texter. På så vis blir det mer flyt i texten för den som läser. Proble-

matiken som kan urskiljas med användningen av TorTalk kan vara att talsytesen läses upp 

med en monoton dataröst. Det kan vara en stor omställning att lyssna på en datorröst om ele-

ven tidigare alltid har läst. Även om det underlättar läsningen och ger eleven med dyslexi 

möjligheten till att lättare och snabbare ta sig igenom texter kan det bli ansträngande att 

lyssna på den monotona rösten.51  

 De digitala verktygen TorTalk och Legimus har till syfte att hjälpa personer med läs- 

och skrivsvårighet. En jämförelse mellan verktygen visar att det finns skillnader mellan Le-

gimus och TorTalk. Den största likheten mellan Legimus och TorTalk är att båda program-

men är en form av talsyntes. Talsyntesen kan användas för att läsa och tolka text genom att få 

den uppläst. Legimus har till exempel inte den ovannämnda funktion för att undvika uppläs-

ningen av parenteser vilket TorTalk har. Lyssnar en elev på en kurslitteratur som refererar i 

löpandetext kommer Legimus att läsa upp referensen. Detta kan bli ett störningsmoment för 

personen som ska läsa. Både TorTalk och Legimus har funktionen att välja läshastighet. Dock 

har Legimus enbart fem olika steg i läshastigheten medan TorTalk har en skala på 40 steg på 

hastighet skalan. Alltså finns det större möjlighet i TorTalk i vilken läshastighet läsaren vill 

ha. Det kan vara fördelaktigt eftersom alla läsare har olika läshastigheter. En dyslektiker ska 

inte behöva lägga sin energi på att läsa utan energin ska läggas på att lära sig och få en förstå-

else i texten. Således blir det viktigt att verktyget finns tillgängligt för dem som behöver stött-

ning i sin läsning och därmed i sin inlärning. Detta understryks även från skollagen, där det 

står skrivet att alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning med ledning och stimulans som 

eleven behöver utifrån egna förutsättningar för att nå utbildningens mål. En ytterligare skill-

                                                 
50 tor.talk- talsyntes som läser ikapp, Website], 2018, https://www.tortalk.se/for-dyslektiker/tablets/  (2018-05-

2).  
51 tor.talk- talsyntes som läser ikapp, Website], 2018, https://www.tortalk.se/produkt/ (2018-05-3). 

https://www.tortalk.se/for-dyslektiker/tablets/
https://www.tortalk.se/produkt/
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nad mellan Legimus och TorTalk är att det förstnämnda verktyget är än mer tillgängligt, då 

det går att använda på allmänna platser medan TorTalk behövs förvärvas genom skolan eller 

ett inköp.52 

 Likt Owen Barden redogjorde i sin studie att tekniska hjälpmedel har varit en lösning 

för dyslektiker så måste det finnas en varsamhet hos läraren hur den presenterar det digitala 

verktyget för eleven med läs-och skrivsvårigheter. Så att dyslektikern känner att de får en 

funktion i att använda sig av digitala verktyget.53 Följaktligen framställer M. Wolf, C. Ull-

man-Shade, & S. Gottwald hur dyslektiker blir skrämda för längre ord och meningar och 

därmed riskerar att hamna i en ond cirkel eftersom långa ord och meningar kan vara utma-

nande för en dyslektiker att läsa och koda av. Här är ett digitalt verktyg som Legimus och 

TorTalk passande. Dyslektiker skulle då kunna få sin text uppläst. Som flera av de ovanstå-

ende forskarna har poängterat har dyslektiker svårigheter med läsningen.54  

 Utifrån det sociokulturella perspektivet är språket en mycket central del i inlärningen, 

men även att lärandet sker i relationskapandet genom deltagande och samspel. Då språk och 

kommunikation är centrala delar i inlärningsprocessen. Syftet med läromedlet Legimus och 

TorTalk är att vägleda dyslektikern i dess svårigheter. Att språket och kommunikationen är en 

central del i inlärningen blir det till stor vikt att en person med läs- och skrivsvårigheter får 

redskap för att på samma möjligheter lära sig. Artefakter är ett centralt begrepp inom det so-

ciokulturella perspektivet. I detta sammanhang blir artefakten när en dyslektiker ska få stött-

ning i läsning genom TorTalk och Legimus. Således blir samspelet mellan artefakten och ele-

vens intellekt en givande funktion i lärandeprocessen. Som tidigare nämnt kan dyslektiker 

känna rädsla för att läsa en text eller långa svåra ord, eleven kan då mediera genom det digi-

tala verktyget (artefakten) för sin fortsatta inlärning att ta sig igenom det långa ordet eller den 

långa textmassan. Således kommer dyslektikern över tröskeln att vinna över sin svårighet med 

hjälp av digital verktyget för den fortsatta lusten att lära sig ny kunskap.55 

3.2 Undervisning genom digitala plattformar  

Youtube-kanalen ” Vad är grejen”  

”Vad är grejen” är en kanal på Youtube som har presentationer (föreläsningar) i samhällskun-

skap, religion och historia med korta och enkla presentationer på 10 minuter med grundläg-

gande information i de olika ämnena. Mikael Axelsson är gymnasielärare och är grundaren 

                                                 
52 SFS 2010:800 k.3 §3.  
53 Braden, (2014), s. 3. 
54 M .Wolf, C. Ullman-Shade, & S. Gottwald, (2016), S.150. 
55 Säljö (2014), s. 76.  
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för kanalen ”Vad är grejen”.56 Ett exempel på ett klipp från kanalen är när Axelsson redogör 

för ”historiska källor”. Han förklarar vad historiska källor är och hur man kan använda dessa. 

Vidare redogör han för exempel på vilka historiska källor som kan användas. Han förklarar 

vidare hur man kan analysera dem och vad man ska tänka på.57 Ett annat exempel på ett klipp 

som Axelsson har lagt upp är politiska ideologier, Axelsson förklarar bakgrunden till ideolo-

gierna och uppkomsten samt spridningen. Vidare förklarar han vad en ideologi är och tar upp 

de största ideologierna genom historien. Till skillnad från tidigare talsynteser är det en person 

som talar. Denna form av video resulterar i blir en annan typ av lyssnande för dyslektikern. 

Det kan således ses som en fördel för dyslektikern när hen ska ta in ny kunskap.58  

 Att det då finns en Youtube-kanal som är digitalt tillgänglig kan underlätta och framför-

allt hjälpa dyslektiker. En digital föreläsning som visar visuella bilder och korta texter samti-

digt som dyslektikern kan lyssna på informationen samt anteckna utifrån egen förutsättning. 

Här har även dyslektikern möjlighet att pausa när det går för fort eller inte hinner med at läsa 

vad som stod i kombination med att någon talade samtidigt. Verktyget i ovannämnda fall ska 

syfta till att underlätta elever med läs- och skrivsvårigheter att ta in information och fakta av 

historiska händelser istället för at läsa sig till det. Dock måste det finnas en vaksamhet i att 

den information som den digitala föreläsningen ger är att den ger tillräckligt mycket som ex-

empelvis en lärobok skulle ge. Denna form av digitalt verktyg/hjälpmedel är något utmär-

kande i förhållande till de ”traditionella” hjälpmedel en dyslektiker kan få. Senaste klippet 

som lades ut var den 12/3 2018, innan det, lades ett avsnitt ut den 27/9 2017 så det kan gå en 

tid mellan de olika klippen. Youtube är en plattform som är mycket tillgänglig, det öppnar 

möjligheter för eleverna att när och var som helst kunna få kunskapsområdet redogjort för sig. 

Det ger även eleven möjligheten att repetera kunskapsområdet på bussen hem från skolan om 

eleven så skulle vilja så länge det finns tillgång till internet.  

Podcast ”So-i fokus”  

 ”I fokus” är en allmänbildande podcast där tre gymnasielärare redogör och förklarar 

bland annat på cirka fem minuter olika historia företeelser. Avsnitten är pedagogiska, intres-

santa och tydligt förklarade så att lyssnaren ska hänga med. Syftet med podcasten är att på ett 

effektivt sätt redogöra för olika händelser i historien. Exempel på ett avsnitt är när lärarna ska 

                                                 
56 Youtube, [Website], 2012, https://www.youtube.com/user/brackemattias/about (2018-04-09).  
57 Youtube, [Website], 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=PLIerqFOi7Y&list=PL4yCn_ANh0vuX_5LnV7YKJ43zyMovQKFf (2018-

05-2). 
58 Youtube, [Website], 2013 https://www.youtube.com/watch?v=wU5XnhpcyIk&t=2s (2018-05-2). 

 

https://www.youtube.com/user/brackemattias/about
https://www.youtube.com/watch?v=PLIerqFOi7Y&list=PL4yCn_ANh0vuX_5LnV7YKJ43zyMovQKFf
https://www.youtube.com/watch?v=wU5XnhpcyIk&t=2s
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förklara om ”Historisk källkritk” där lärarna ger exempel på olika typer av historiska källor 

och vad som kan granskas. Vidare tar gymnasielärarna upp kriterier som är relevanta när man 

ska undersöka olika historiska källor. Här får den som lyssnar på avsnittet kunskaper av hur 

man ska gå till väga i en källkritisk granskning av historiska källmaterial. Att ta in fakta ge-

nom att lyssna på ett podcast avsitt som exempelvis ”politiska ideologier” kan vara fruktbart 

för dyslektiker mot bakgrunden av att det oftast är lättare för dyslektiker att lyssna än att läsa. 

Podcasten är likt Youtube lätttillgängligt och båda plattformarna kräver källkritiska resone-

mang innan användning.59  

 Det sociokulturella perspektivet visar att lärandeprocessen sker utifrån relationskap-

ande. Balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande faktor inom det socio-

kulturella perspektivet. Det blir således viktigt i lärandemiljön för dyslektikern att han eller 

hon inte enbart använder sig av en podcast och lyssnar för att ta in fakta eller ny kunskap eller 

bara ser på Youtube-kanalen ”vad är grejen” för att lära sig. Utan det ska finnas en balans 

mellan att använda sig av verktygen till rätt sak och på rätt vis. Läraren har en central roll i 

detta samspel med att vägleda eleven på rätt väg. Likt den tidigare forskningen poängterar 

riskerar den tekniska lösningen blir en motreaktion för dyslektikern och att fokus läggs på att 

den ska använda det digitala verktyget istället för att fokusera på de kognitiva processerna. 

Således blir balansen mellan individuella och det sociala betydelsefullt.60 

 Eftersom dyslektiker behöver strukturerade undervisningsmetoder som fokuserar på 

bland annat på upprepning kan denna Youtube-kanal som förklarar historiska händelser både 

pausas och spolas tillbaka för att dyslektikern ska hänga med vad som sas och samtidigt 

kunna anteckna. På samma sätt fungerar podcasten där det går att pausa och spola tillbaka för 

att upprepa vad de hade att säga. Således blir det fördelaktigt att använda dessa redskap då 

dessa möjligheter finns tillgängliga för dyslektikerns inlärningsprocess. 61  Dock finns det 

aspekter som källkritik av det valda materialet, i detta fall blir det podcasten och Youtube-

kanalen som eleven väljer att se och lyssna på. Här måste eleven avgöra utifrån källkritiska 

principer om det går att använda den information och fakta som det valda klippet eller avsnit-

tet erbjuder. Detta eftersom det står skrivet i Lgy 11 att eleven ska kunna kritiskt granska, 

värdera och tolka olika källor utifrån källkritiska metoder.62 

 Youtube är en social plattform och skapades inte som läroplattform eller digitalt verktyg 

men det finns olika kanaler och en av dessa är som tidigare nämnt ”Vad är grejen”. Här står 

                                                 
59 Podtoppen, [Website], 2018, https://poddtoppen.se/podcast/1048369845/i-fokus (2018-05-02). 
60 Braden, (2014), s.3-4.  
61 Andreou och Baseki, (2012), s. 595ff.  
62 Lgy 11.  

https://poddtoppen.se/podcast/1048369845/i-fokus
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dyslektikern i valet av hur han eller hon väljer att använda det digitala redskapet. Med hjälp 

av olika artefakter kan dyslektikern komma vidare i lärandeprocessen om, artefakten används 

på rätt sätt. Inom det sociokulturella perspektivet i lärandeprocessen blir verktygen eller red-

skapen den praktiska resursen som dyslektikern har fri tillgång till. Här blir Youtube-kanalen 

likt podcasten en del av det praktiska och intellektuella resursen som dyslektikern har tillgång 

till för att förstå omvärden.63  

 Wiklund poängterar för den snabba utvecklingen av digitala verktyg och hur den ger 

möjligheter för större tillgång av medier. Med att det finns en Youtube-kanal och en Podcast 

som drivs av gymnasielärare för att förmedla kunskaper och fakta inom utbildningen är tack 

vare, som Wiklund beskriver det globaliseringen och möjligheten till både bilder, texter och 

filmer. Däremot måste det finnas en väl didaktisk genomförbarhet, alltså måste digitala verk-

tyg som ska användas för att främjas dyslektikers inlärning användas på rätt vis. Syften med 

verktygen är att dyslektikern i historieundervisningen ska ges samma möjligheter att nå sina 

mål i undervisningen.64   

3.3 Rättstavning  

Stava Rex  

Stava Rex är som nämnt ovan ett rättstavningsprogram som korrigerar felstavningar när man 

skriver på datorn. Det är ett digitalt verktyg som är mer utvecklat när det gäller att hjälpa till 

med rättstavningen i förhållande till andra rättstavningsprogram som finns i exempelvis 

Word. Programmet ska hjälpa elever med skrivsvårigheter.  Det är vanligt att dyslektiker har 

svårigheter med stavningen och då kan Stava Rex vara ett funktionellt digitalt verktyg som 

hjälper dyslektikern i sin stavning. Stava Rex fungerar som ett språkstöd så att eleven med 

skrivsvårigheter kan underlätta när de skall skriva ett ord, när ordet blir markerat med rött 

finns det en ruta som ger förslag till hur ordats stavas. Det går även markera ordet för att få 

det uppläst så att den som skriver får höra hur ordet låter och samtidigt se hur det stavas men 

även om det är det rätta. Stava Rex hjälper även lättförväxlade ord som blir felstavade i sitt 

sammanhang exempelvis ord som glas och glass. Det går då att få exempelmeningar som vi-

sar om man stavat ordet rätt eller inte. Då kan personen som skriver byta ut det felstavade 

ordet till det rätta. Det kan även vara så att Stava Rex inte alltid känner igen alla ord och då 

kan man lägga till ordet och därmed kommer Stava Rex till nästa gång känna igen ordet. Det 

finns en ordlista som man när som helst kan redigera orden som finns.65 

                                                 
63 Dysthe, (2003), s.45-46.  
64 Wiklund, (2014) s.139ff. 
65Oribi,[Website], 2018, https://oribisoftware.com/sv/stava-rex/#tab-id-6 (2018-04-09).  
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 Stava Rex skiljer sig från de andra valda digitala verktygen, då det är ett rättstavnings-

program. Däremot som tidigare nämnt kan man få ord upplästa precis som med TorTalk. 

Stava Rex hjälper dyslektiker med en av dyslektikerns vanligaste svårigheter. Andreou och 

Baseki poängterar hur en dyslektiker har svårigheter för att stava långa och svåra ord på grund 

av grammatiska svårigheter. 66 En dyslektiker kan även göra fonologiska misstag där bokstä-

ver som ”d och b” liknar varandra. Med Stava Rex kan dyslektikern minimera dessa misstag 

eftersom hen kan se det stavade ordet men även höra hur det låter.  

 De vanligaste är att dyslektiker stavar som det låter, forskarna Andreou och Baseki be-

skriver fenomenet som ”spelling by ear”. Med hjälp av Stava Rex ska stavningen underlätta 

och hjälpa till när det blir fel, både felstavat men även grammatiskt fel. Funktionen är även 

utformad så att det kommer upp förslag när det blir felstavat. Till skillnad från Legimus och 

TorTalk som läser upp litteratur/texter så hjälper Stava Rex med stavning och grammatik för 

dyslektikern. Artefakten i detta sammanhang blir rättstavningsprogrammet som dyslektikern 

tar till som redskap för att kunna hantera svårigheten som är stavning. Genom att använda sig 

av denna artefakt kommer dyslektikern med tiden och erfarenhet troligtvis kunna hantera pro-

blemet.67 Trots att dyslektikern kommer med sin erfarenhet kunna hantera problemet att stava 

så kommer han eller hon inte lära sig stava rätt under hela sin livstid. Som tidigare poängterat 

är det viktigt att människor behärskar språket eftersom det är en så central artefakt för att lära 

sig och orientera sig i sin omgivning. Har dyslektikern problem med att förmedla och förklara 

invecklade ord i meningar begränsas dyslektikerns kapacitet till lärande.  

4. Slutdiskussion och sammanfattning 
Uppsatsen ämnade sig till att undersöka vad det finns för digitala verktyg och hur de kan an-

vändas för att främja inlärningen hos dyslektiker i historieundervisningen. Med hjälp av tidi-

gare forskning har dyslektikers grundproblem kategoriserats och analyserats för att kunna 

koppla ”rätt” verktyg till grundproblemen hos dyslektiker med belägg från vad tidigare forsk-

ning visar. I och med den snabba framkomsten av digitalisering i samhället och i skolan kan 

det bidra till att skapa ett samhälle som blir fragmenterat. Med ett fragmenterat samhälle me-

nar jag den växande och splittrande graden av kunskapen inom data och teknik hon olika 

människor. Detta fragmenterade samhälle kan förklaras delvis av digitaliseringens snabba 

framfart och den ökade globaliseringen av samhället. Det speglar sig i undervisningen, i vil-

ken skola och vilka lärare som är insatta och hänger med i utvecklingen för att sedan inklu-

                                                 
66 Andreou & Baseki, (2012), s. 595ff.  
67 Säljö, (2017), S. 245. 
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dera digitaliseringen och digitala verktygen i sin undervisning. Både till hela klassen men 

främst till elever med funktionshinder som dyslexi. Att lärare är medvetna om vilka digitala 

verktyg som finns för dyslektiker skulle bidra till att dyslektikern får samma hjälp och resur-

ser som behövs. Resultatet visade att det finns digitala verktyg som är anpassade för elever 

med funktionshindret dyslexi.  

 Utifrån analysen visade det sig att bland annat Legumus och TorTalk är bra Digitalt 

verktyg som kan användas för att en dyslektiker ska hänga med i samma takt som sina andra 

klasskamrater som inte har funktionshindret. Säljö beskriver hur dyslektiker har svårigheter 

med avkodningen av ord eller texter, därför kan Legimus och TorTalk ses som bra digitala 

verktyg för att underlätta de svårigheter en dyslektiker har. Det visade sig även att utifrån den 

teoretiska utgångspunkten som användes till min uppsats att det måste det finnas vetskap i hur 

eleverna ska mediera redskapet, det vill säga hur man faktiskt använder det. Här anser jag att 

det ska finnas i pedagogens intresse att veta dels vad det finns för digitala verktyg men även 

hur det går att använda, implementera och vägleda eleven i sin utveckling och lust att lära. 

Som tidigare nämnt har alla elever rätt till likvärdig utbildning oavsett funktionshinder eller 

inte och detta måste tas i hänsyn inte bara ur ett juridiskt perspektiv med skollagen utan även 

ur ett demokratiskt perspektiv med likvärdighet.  

 Vanligt förekommande är att lärare inte vet vad det finns för digitala verktyg på grund 

av bristande kunskap. Att använda sig av en podcast eller en Youtube-kanal för att främja 

dyslektikers inlärning kan ses som ett alldeles för modernt och kontroversiellt redskap för 

inlärning i skolan. Dock måste man idag se utifrån den snabba digitala utvecklingen att det 

finns material som kan användas för inlärning. Min analys visade det sig att dyslektiker behö-

ver strukturerade undervisningsmetoder med upprepning. Att då som lärare inkludera denna 

form av digitalt verktyg i undervisningen för elever med dyslexi skulle lika gärna kunna an-

vändas för alla elever. Tekniken kan ställa till med hinder i undervisningen men de kan även 

främja inlärningen hos dyslektiker på samma gång. Det är inte skrivet i sten att undervisning-

en måste gå till på ett visst sätt, utan målet med skolan är att lära för livet. Således spelar det 

ingen roll om eleven läser in kunskapen med ögat eller om den lyssnar på det. Huvudsaken är 

att den lär och förstår. Dyslektikern kommer hitta sin plats i undervisningen och i samhället så 

länge det finns rätt verktyg som används på rätt sätt, så kan vem som helst nå sitt mål bara att 

alla inte kan ta samma väg för att nå fram till målet.  

 Jag anser att framkomsten av digitaliseringen och de digitala verktygen i dess kölvatten 

markerar en brytpunkt i historien för dyslektiker att medverka i utbildningen på samma vill-

kor som vilken elev som helst. Vidare har de digitala verktygen, speciellt de öppna plattfor-
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marna som Youtube och podcast, öppnat upp för nya möjligheter för att inhämta kunskap i 

dagens samhälle. Sen digitaliseringen och de digitala verktygens uppkomst har dem bidragit 

till att skifta vår syn på hur kunskap förmedlas och inhämtas, speciellt för personer med 

dyslexi. Som Bergman och Malm beskriver i sin rapport om hur digital humaniora expande-

rade under 2000-talet engagerades allt fler forskare inom de humanistiska ämnena. I rapporten 

redogör de för hur digital humaniora har åtskilliga meningar om vad det är, så poängterar 

forskarna att det kan vara att bygga digitala verktyg men även använda de digitala verktygen. 

För att sedan undersöka humanistiska frågeställningar likt uppsatsens syfte som menade att 

undersöka vad det finns för digitala verktyg som ska främja dyslektikers inlärning inom histo-

rieundervisningen. Digital humaniora kan således användas som metodologi i olika forsk-

ningsområden men även discipliner. Vidare presenterar Bergenmar och Malm att det går att 

dela in i tre inriktningar var av den andra inriktningen lämpar sig till studiens undersökning då 

den behandlar forskning inom humaniora och tillämpar även digitala metoder. Det går även 

ser hur den tredje inriktningen som fokuserar på ny forskning på multimediala miljöer och hur 

tekniken inverkar på olika typer av kommunikation. Att då se hur digitala verktyg skulle 

kunna främja inlärningen för elever med läs-och skrivsvårigheter kan ses som en del av digital 

humaniora som forskarna beskriver det att de går att se i olika inriktningar utifrån vad som 

stämmer med sin forskning inom humaniora.  

 Dyslexi har i många år beskrivits som ordblindhet och dessa personer som var ordblinda 

menade man hade brister i synen. Långt in på 1900-talet kallades det för ordblindhet innan det 

började bedrivas mer forskning kring dyslexi. Det har i många år funnits, och finns även än 

idag fördomar att dyslektiker har lägre intellekt än personer som inte ha dyslexi. År 2003 

gjordes definitionen på vad dyslektikers svårigheter är då det är beskrivet att en person med 

dyslexi har svårigheter med automatisering av avkodning och stavning. Även Sekundära svå-

righeter kan tillkomma som exempelvis att dyslektiker har svårt med läsförståelse och mins-

kade läsupplevelse som leder till avsaknad av vokabulär och bakgrundskunskaper. Denna 

definition som gjordes anser jag har stor vikt för synen på dyslexi, eftersom här ges delvis en 

förklaring till vad svårigheterna är. Dock är dyslexi ett komplext begrepp då personer med 

svårigheterna är varierande beroende till person till person. Det är dock viktigt att bryta för-

dommar om att dyslektiker är ”svagare” elever som saknar samma intellekt som icke dyslek-

tiker. Detta kan göras genom att utveckla lärandet för dyslektikerna med hjälp av digitala 

verktygen.  

 Sammanfattningsvis finns det flera olika sätt för en person med läs-och skrivsvårigheter 

att lära sig, bara att han eller hon måste ta en annan väg. Lindblad och Wiklund lägger tonvikt 
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på att vi rör oss mot ett samhälle som blir allt mer modernt, tekniskt, informationsrikt och 

tillgängligt. Problematiken som uppstår blir då för en dyslektiker att hen måste hänga med i 

den snabba utvecklingen trotts sina svårigheter och begränsningar. Lindblad menas att sam-

hället ställer höga krav på läskunnighet och det ses som en grundläggande kunskap som skall 

bemästras för att räknas som kunniga medborgare. Elever med lässvårigheter som i skolan 

kommer stå inför många men även stora utmaningar att lära sig och komma till en nivå som är 

i liknelse med sina klasskamrater. Att som dyslektiker ha denna uppförsbacke lyfter Lindblad 

fram som att dyslektikern som ett ”misslyckande” och kan leda till dåligt självförtroende och 

psykisk ohälsa. Vidare belyser Säljö för att forskning har visat att det finns genetiska samband 

till dyslexi. Därför finns det risk att ett barn som kommer från en familj med läs- och skriv-

svårigheter ökar då risken att få dyslexiliknade svårigheter. Således blir det av stor vikt att 

eleven med dyslexi som en dag kommer till skolan får den hjälp och verktyg redan från start 

för att kunna nå samma mål och resultat som sina klasskamrater som inte har detta funktions-

hinder. Det blir av stor vikt att det finns verktyg och kunskap till funktionshindret. En person 

som ser dåligt får glasögon och en person som har svårighet med stavning, läsning och av-

kodning får ett digitalt verktyg. 

 Digitala verktygen kan sammanfattningsvis bidra till att göra utbildningen mer likvär-

dig, verktygen hjälper således till att skapa ett mer demokratiskt lärande för elever med funkt-

ionshindret dyslexi. Det kan också hjälpa till att bryta föreställningar om dyslektikern som 

dum och ointelligent. Genom att inkludera personer med dyslexi kan skolan och lärarna jobba 

mot att skapa en bred och jämlik utbildning för alla.  
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