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Sammanfattning 

 
Syftet var att ta reda på hur sju unga vuxna personer med diagnosticerad dyslexi/specifika läs- 

och skrivsvårigheter upplevde de tekniska hjälpmedel som de använde under sin skoltid. En 

kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer gjordes utifrån ett sociokulturellt och relationellt 

perspektiv. Personerna som blev intervjuade fick beskriva vilka program de använt och berätta 

hur de upplevde datorstöd och tekniska hjälpmedel. Därefter fick de beskriva vad de anser hade 

hjälpt dem bäst i deras läsning och skrivning. Resultatet visade att informanternas 

socioekonomiska bakgrund speglade tidpunkten för deras diagnosticering. Generellt ansåg 

informanterna att de hade föredragit kontinuerlig lärarledd stödundervisning i skolan framför 

datorprogram och tekniska hjälpmedel. Det visades sig även att datoranvändning i deras 

undervisning användes sparsamt. Sociala medier och datorprogram i hemmet hade många gånger 

hjälpt dessa informanter till läsning mer än vad skolan gjorde.  

 

Nyckelord: hjälpmedel, läs- och skrivutveckling, medier, specialpedagogik 
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1 INLEDNING 

1.1 Inledning 

 
Alla kulturer har inte ett skriftspråk, utan endast 15 % av världens språk (Sandström-Kjellin, 

2002). I det svenska samhället är det dock betydelsebärande för varje individs medverkan att 

kunna läsa och skriva (Sandström-Kjellin, 2002). En analfabet i Sverige kan få svårigheter inte 

bara i möjligheten att utöva sina mänskliga rättigheter, utan också i att klara av sin vardag (Säljö, 

2000). Medborgarnas skrivkunnighet ses i Sverige som nästintill självklart. Vikten av att lära sig 

läsa och skriva är därmed mycket stor. Nästan allting, från påbud på skyltar till 

innehållsförteckningen i dagligvarubutikerna är i skrift.  

 

Eftersom skolan på många sätt är en spegling av samhället finns kravet på läskunnighet även där. 

För att en elev ska kunna tillgodogöra sig den kunskap som erbjuds under skolans gång och 

utvecklas till en fullvärdig medborgare måste han eller hon lära sig att behärska skrivandets konst 

(Säljö, 2000). Liberg & Björk (2010) och Fouganthine (2010-02-06) menar att barn behöver läsa i 

5000 timmar för att bli goda läsare. Detta är något som är svårt att få enbart vid skolbänken men 

tanken är att barn ska få många tillfällen att läsa mycket i skolan. Tanken är också att skolan ska 

hjälpa de barn som får svårigheter i läsningen och skrivningen så att de får det stöd som de 

behöver för att utvecklas på bästa vis.  

 

I dagens samhälle är det många personer som använder sig utav IKT, tekniska hjälpmedel och 

datorer på olika sätt (Brodin & Lindstrand, 2003). Tekniska hjälpmedel och datorn som verktyg 

tar allt större plats i våra liv. Det är en källa till såväl kommunikation, som underhållning och 

information. Det vore förmodligen ingen överdrift att påstå att de flesta svenskar på något sätt 

kommit i kontakt med tekniska hjälpmedel såsom datorer under sin livstid. Många personer 

arbetar dagligen med exempelvis datorn genom allt från olika ordbehandlingsprogram till 

informationssökning på internet.  

 

Då jag arbetar som specialpedagog har datorn alltid varit en självklar källa till lärande. För mig 

som pedagog men framförallt för de barn som är i behov av särskilt stöd. Vi använder 

ljudförstärkning för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter att sålla sina intryck, och 

talböcker för att barn med läs- och skrivsvårigheter ska kunna ta till sig text. Detta har inte varit 

någonting som jag ifrågasatt. En dag berättade en av mina arbetskamrater att hon som dyslektiker 
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alltid ogillat vissa hjälpmedel och datorprogram. Detta satte igång många funderingar hos mig. 

Lundberg (2009) skrev i sin bok att tekniska hjälpmedel såsom datorstödets positiva inverkan i 

skolan inte hade blivit ordentligt granskat. Något som gjorde att denna undersökning kom till. Jag 

vill med kvalitativa intervjuer ta reda på hur unga människor som kommit i kontakt med tekniska 

hjälpmedel och datorn som redskap tycker om stödet. Förhoppningsvis kommer det att mana till 

en ökad granskning av tekniska hjälpmedel och datoranvändandet, ett verktyg eller artefakt som 

det också kallas (Säljö 2000).  

 

Anledningen till att det vore viktigt att granska tekniska hjälpmedel och datoranvändandet som 

stöd i specialundervisningen, är att vi använder oss av datorer i allt större mån när det kommer till 

barnens läs- och skrivutveckling. Det är viktigt att barn lär sig läsa och skriva på ett gott sätt och 

att materialet som används är utvecklande.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ett antal unga personer med diagnostiserad 

dyslexi/specifik läs- och skrivsvårighet upplevde de hjälpmedel och de olika slags 

datorprogram/ordbehandlingsprogram som användes under deras barndom och uppväxt. 

Dessutom undersöks vilka program som informanterna föredrar och vad informanterna tycker är 

den viktigaste faktorn för en god läs- och skrivutveckling. Undersökningen kommer att ske 

utifrån ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. Jag vill med kvalitativa samtals-intervjuer ta 

reda på vad unga vuxna som kommit i kontakt med tekniska hjälpmedel och datorn som redskap 

tycker om stödet. Förhoppningsvis kommer det att mana till en ökad granskning av tekniska 

hjälpmedel och datoranvändande i skolan.  

1.3 Frågeställningar 

 

 Anser informanterna att hjälpmedel och datorprogram haft betydelse för deras läs- och 

skrivinlärning? I så fall hur? 

 Vad anser informanterna har varit viktigast för deras läs- och skrivutveckling när det 

kommer till hjälpmedel och datorprogram?  
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1.4 Forskningsöversikt 

 

I vårt samhälle skulle många påstå att talspråket och skriftspråket lever i en slags symbios. De 

tycks vara beroende av varandra, eller åtminstone ställs det krav på att våra medborgare kan 

använda skriftspråket på samma sätt som talet. Detta trots att de flesta skulle vara överens om att 

skriften är en mänsklig artefakt. Hur det går till när barnen lär sig läsa och skriva råder det delade 

meningar om. Det finns två huvudtraditioner inom läspedagogiken, den ena är ”whole language”-

traditionen (Frost, 1999) som menar att läsning är lika naturligt som att tala. Läsningen är något 

som barnen lär sig genom att förstå omgivningen, betydelsen och textens sammanhang. De anser 

till skillnad från den andra traditionen att fonetisk medvetenhet inte är lika betydelsefullt som en 

förståelse för sammanhang. Den andra traditionen kallas ”phonics”-traditionen (Frost, 1999 och 

Lundberg, 1984) som fokuserar på vikten av avkodning och fonologisk medvetenhet i 

läsinlärningen.  

 

I denna studie redogörs det framförallt för den fonologiska traditionen eftersom den i större mån 

är förankrad i den senaste läsforskningen menar såväl Lundberg(2005) som Ingvar, 2008). I 

dagens läge används den fonologiska traditionen i större mån på våra skolor. Tanken är att 

barnen behöver lära sig de minsta betydelsebärande delarna av vårt talspråk för att kunna sätta 

ihop dem igen i läsning och skrift. En logisk bas, ett hus byggs lättare av små tegelstenar anser 

skribenten till denna uppsats. 

1.4.1 Talspråket, en primär kommunikationsform  

 

Talspråket är en primär mänsklig manifestationsform (Säljö, 2000). Den exakta tidpunkten för 

när denna kommunikationsform kom till, råder det delade meningar om. Att talet var en 

integrerad del i homo sapiens utveckling är det dock många som är eniga om (Ovesen, Hermelin & 

Pettersson för NE, 2011). Arten homo sapiens tros vara omkring 200 000 år gammal (Ovesen, 

Hermelin & Pettersson för NE, 2011). Detta kan jämföras med skriftfynden, där den äldsta 

skriftkulturen tros vara omkring 5000 år gammal. Skriften är alltså en medveten konstruktion 

medan talet är en instinktiv kommunikationsform. Talet är något som utvecklas hos de flesta 

människor utan kognitivt eller perceptuellt funktionshinder. Skriften å andra sidan kräver en 

medveten undervisningsform (Linell för NE, 2011).  
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Redan vid födseln är människan en social varelse som söker kontakt med andra (Lundberg, 

1984). Talspråket är ett effektivt verktyg för att såväl upprätta kontakt med andra människor som 

att utveckla kommunikationen (Lundberg, 1984). Ett nyfött spädbarn söker kontakt med sina 

föräldrar genom sin mimik och sitt kroppsspråk. Detta behov minskar inte när barnet blir äldre, 

tvärtom. Viljan att kunna kommunicera och samspela med andra människor är typiskt för 

människan och kvarstår under hela livet. Ofta börjar barnen kommunicera muntligt även utan 

några medvetna ansträngningar hos omgivningen. Lundberg (1984) vill dock understryka att den 

talspråkliga utvecklingen måste ses i ett större kommunikationsperspektiv. Utvecklingen börjar 

tidigt och utvecklas spontant i en nära relation till andra människor. Med litet hjälp av 

omgivningen börjar de flesta barn att tala genom sitt härmande och sitt instinktiva behov att 

kommunicera.  

1.4.2 Skriftspråket och texten, den artificiella kommunikationsformen 

 

Wood(1999), Liberg(2007) och Lundberg(2005) menar att det är en svår uppgift att lära sig läsa 

och skriva. Detta beror på att talet som ska skrivas ned skiljer sig åt beroende på personen som 

talar. Sådant som uttal, mimiken och gester har en inverkan på hur meddelandet låter. Talet sker 

inte alls lika mekaniskt som skriften. Inte heller kan den som lyssnar ”se” eller ”höra” när orden 

slutar och börjar lika tydligt som i en text. Förutom detta har det svenska språket även många 

oregelbundna regler för skriften, något som många gånger skapar svårigheter hos den som ska 

lära sig läsa. Martin Ingvar (2008) skriver att ju mindre bundet till talet skriftspråket är, desto 

vanligare är det med läs- och skrivsvårigheter hos befolkningen. Han nämner att skriftspråk som 

är enkelt och regelbundet skapar färre svårigheter.  

 

Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2002) menar att dagens forskning lyfter fram skrivandet som 

ett redskap för lärande. Säljö(2000) kallar vidare skriften verktyg, eller mänsklig artefakt. Ett 

redskap som gör det möjligt för mänskligheten att bevara talet. Sterner & Lundberg(2002) vill 

dock tillägga att det finns stora skillnader mellan talat och skrivet språk. Den största skillnaden 

mellan talat och skrivet språk är att skriften är permanent. Det talade ordet försvinner så snart det 

kommit över läpparna. Skriften är bestående och går därför att utforska hur många gånger som 

helst. Skriften är en medveten indelning eller segmentering av ljuden, fonemen i vårt osynliga tal. 

Med hjälp av tecknen som representerar varje fonem, eller ljudsegment kan vi bygga ord och 

meningar som består istället för att i samma stund som vi sagt dem. Detta innebär att våra 

speciella tankar och våra idéer som vi skrivit ned kan bearbetas på nytt, revideras, omorganiseras 
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och reflekteras över. Skriften består och så kan vi alltid dela den med andra oavsett hur långt bort 

de befinner sig.  

1.4.3 Är läsning bara att ”knäcka koden”?  

 

Lundberg & Herrlin (2005) skriver att goda läsare och skrivare måste knäcka den alfabetiska 

principen eller ”knäcka den alfabetiska koden”. Personer som läser måste alltså förstå hur 

bokstäver kan representera språkljuden och att det talade ordet går att dela upp i bitar av 

fonemstorlek. Britta Ericson (2001) skriver att läsningen definieras på ett antal sätt. Läsprocessen 

består av två komponenter: avkodning och förståelse. Avkodningen är läsningens mer tekniska sida. 

Avkodningen består av att kunna dela in det talade språket i en fonologisk segmentering och 

känna igen tecknen som representerar dessa. Förutom själva avkodningen krävs det att läsaren 

förstår det som läses. Förståelse innebär att läsaren kan knyta det lästa till egna erfarenheter, dra 

slutsatser och tolka. Även Lundberg (1984) nämner detta med att kunna förstå en text som vi 

läser. Vi måste kunna uppfatta de meningar som bygger upp texten men också förstå de samband 

som finns mellan meningarna. Han skriver också att forskningen tyder på att god ordavkodning 

är både orsak till och en förutsättning för god läsning. Han drar definitionen av läsningen längre 

än Ericson(2001). Lundberg(2005) skriver att läsningens konst innefattar fem olika dimensioner 

såsom; 

 

 fonologisk medvetenheten 

 god ordavkodning 

 ett läsflyt  

 läsförståelse och  

 intresse för läsningen 

 

Dimensionerna samverkar och är beroende utav varandra. Ett barn som har en fonologisk 

medvetenhet men inget intresse för läsningen kommer förmodligen inte att kunna motiveras till 

att få en god ordavkodning. Så tidigt som på förskolan kan barnen öva på sin fonologiska 

medvetenhet och att som barn stöta på text regelbundet är bara positivt. När ett barn upptäcker 

skriftens särart (Lundberg, 2005) är hon eller han på god väg att lära sig skriva. Att upptäcka 

skriftens särart innebär att barnet förstår att bokstäverna innehåller ett meddelande. 

Lundberg(2005) och Ericson(2001) är alltså överens om avkodningen som ett första steg till 

förståelse. De är också överens om att förståelsen är av stor vikt för att kunna ta till sig det 
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skrivna språket. Vad Ericson(2001) inte nämner är intresset och läsflytet. Läsflytet är också viktigt 

för att barnet ska förstå det som han eller hon läser. Att vara intresserad och känna sig manad till 

att läsa en text och att ta sig igenom texten med en någorlunda god hastighet är också viktigt för 

att förstå. Grunden till en god avkodning är både Lundberg(1984) och Wood(1999) helt överens 

om. Grunden är den fonologiska medvetenheten, att kunna känna igen bokstavsljud. Barnets 

fonologiska medvetenhet bör utvecklas redan i förskolan med hjälp av språkutvecklande lekar 

och övningar. 

 

Fouganthine (2010-02-06) beskriver läsdimensioner som påminner om Lundbergs(2005); 

1. Avkodning 

2. Övning 

3. Automatisering 

4. Läsförståelse 

 

Hon tillägger att om vi inte lär oss avkoda, att koppla ihop ljud och symboler automatiskt, 

kommer förståelsen av det vi läser bli lidande. Hon nämner inte intresse på samma sätt som 

Lundberg (2005). Hennes automatisering torde kunna liknas vid Lundbergs(2005) läsflyt eftersom 

det i grunden handlar om hastighet i kombination med helordsläsning. Lundberg (1984) skriver 

också, på samma sätt som Fouganthine(2010-02-06) att det enda sättet att lära sig att läsa är 

genom övning. Eftersom läsning är en slags färdighet måste den automatiserar på samma sätt 

som andra färdigheter. Detta innebär att barnen inte ska behöva vara medvetet uppmärksamma 

på avkodningen när de läser. I utvecklingen av barnens ordavkodning går det att urskilja tre faser 

(Lundberg, 1984). Den första fasen är där emfasen ligger i korrekt ordavkodning. Den andra 

fasen fokuserar på att ordavkodningen blir automatiserad, särskilt för högfrekventa ord. Den 

tredje fasen är där hastigheten i informationsbehandlingen fortsätter att öka mot ett maximum. 

Slutligen automatiseras ordavkodningen.  

 

Lundberg (1984) skriver att för att kunna uppfatta ord måste barn lära sig att identifiera de 

bokstäver som ordet är byggt av. Detta betyder också att för första gången i barnens liv har 

vänster-höger-orientering en betydelse för hur de ska handskas med krumelurerna. Han skriver 

att det inte räcker med att låta barnen se bokstäverna ofta, utan att de måste göras 

uppmärksamma på varje bokstavs särdrag. Detta går att jämföras med Liberg & Björk (2010) som 

menar att fonologisk medvetenhet är viktigt, men att barn lär sig läsa genom att själva dra 

slutsatser från att möta orden tillräckligt ofta i skolan. Lundberg (1984) å andra sidan påpekar att 
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barn inte jämför nya bokstäver med någon inre bild som är lagrad i minnet. Istället är inlärningen 

mer abstrakt, det är något annat som gör att vi kan särskilja bokstäverna. Han skriver att vi 

uppfattar vår omvärld genom en syntes av data som våra sinnesorgan förmedlar till vår hjärna. 

Den information som bildas kommer direkt utifrån i kombination med de förväntningarna, den 

beredskap vi har inför den aktuella situationen och de kunskaper vi har lagrade i långtidsminnet. 

Lundberg(1984) skriver att nästan alla läspedagoger och forskare är eniga om att sammanhanget, 

kontexten i vilket ett ord ingår är av stor betydelse för identifiering av ordet. Där är han och 

Liberg & Björk (2010) överens. Kontexten (Liberg & Björk, 2010 och Lundberg, 1984) är 

essentiellt för att barnen ska lära sig läsa och skriva. Nya ord ska sättas i ett sammanhang som 

barnet kan relatera till och känna igen. 

 

Fouganthine (2010-02-06) beskriver läsningens stadier för att vi lättare ska förstå hur läsningen 

fungerar och hur barnen utvecklar sin läsförmåga. Hon tillägger att även vuxna med en god 

läsförmåga använder sig av flera stadier under läsinlärningsprocessen, men inte i samma 

omfattning som barn. 

1.4.4 Datorer och IT som kommunikationsverktyg 

Nationalencyklopedin(2011) beskriver datorer som digitala beräkningsmaskiner som styrs av 

lagrade program i dess minne. Detta är förstås en mycket kortfattad beskrivning av hur datorer 

fungerar. Datorns inneboende attraktionskraft ligger i dess effektivitet och möjligheten till såväl 

kommunikation som stora visuella effekter. I denna studie används begreppen hjälpmedel och 

datorer i kombination med IT och IKT vid referens till datoranvändningen och de tekniska 

hjälpmedel som omnämns. Begreppet innefattar även film, tidningar, radio och television (Tyrén, 

2007). Dator är inte synonymt med IKT men begreppet väljs just för att det är vanligast och 

innefattar datoranvändandets alla aspekter, således även tekniska hjälpmedel eftersom de ofta 

kopplas till datorer praktiskt. Datorn blir vad man gör den till och datorn är ingenting i sig själv. Datorn kan 

användas på många olika sätt. Hur datorn används handlar om vilka programvaror som finns i datorn (s. 10, 

Tyrén, 2007).  

Datorer, tekniska hjälpmedel och IT tar en allt större plats i vår vardag. På 30 år har det skett en 

drastisk förändring i vårt samhälle. Även i skolan används datorer, hjälpmedel och IT allt mer 

(Andersson, Laginder & Landström, 2006), (Nissen, 2002). När det kommer till våra barn lär de 

sig bemästra datorn tidigt och på senare tid har datorn blivit ett eget skolämne i många skolor. 
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Datorer och tekniska hjälpmedel används också som redskap för läs- och skrivinlärning (Vestin, 

2009). Även i Lpo 94(1998) tas vikten av IKT-undervisning upp. 

 

Aanestad & Olaussen(2010) har gjort en studie på IKT och systemutveckling i hälsosektorn i 

Norge. De menar att det skett en stor reform inom hanteringen av journaler på sjukhus. 

Wyndhamn ur Säljö & Linderoth(2002) beskriver hur datorer med enkla medel, kan skapa 

verklighetstrogna problem som hjälper oss att experimentera och visualisera på ett annat sätt än 

arbete med papper och penna. Även Bentley(1998) beskriver vikten av tydlighet och enkelhet, att 

en fel förstådd instruktion kan ha ödesdigra konsekvenser på mänskligt lärande. Detta innebär att 

även i ett komplicerat program bör användandet medföra mer hjälp och spara mer energi än det 

tar av datoranvändaren.  

 

Både i Norge och i Sverige har det satsats miljarder för att främja datoranvändandet i skolorna. 

Sådant som distansutbildningar, där lärandet sker i första hand via datorer med litet eller ingen 

lärarledd undervisning har ökat. Huruvida det är en god investering eller ej rådet det delade 

meningar om. Oppenheimer (1997) skriver att IT i grundskolan är ett ekonomiskt resurskrävande 

medium som kostar mer än vad det smakar. Trageton(2006) menar å andra sidan att det är 

godtagbart att exempelvis byta ut hela eller delar av den klassiska läs- och skrivundervisningen 

mot IKT och alternativa undervisningsmetoder i de tidigare åldrarna. Först när barnen blivit äldre 

kan det vara dags att lära sig handskrift. Trageton (2004) hänvisar till lyckade forskningsförsök i 

olika skolor i Norge och menar att skolan generellt skulle införa en sådan metodik för alla barn. 

Lundberg (2009) vill ändå påpeka att metodiken inte fått en strikt och godtagbar vetenskaplig 

utvärdering. Han menar att oavsett hur skrivundervisningen börjar måste eleverna få möjlighet att 

lära sig skriva för hand.  

 

Roger Säljö (2000) skriver att sådant som skrift och datorer och tekniska hjälpmedel är mänskligt 

skapade artefakter som gör det möjligt för människan att göra allt från att förflytta sig, 

kommunicera, skriva och bevara texter. Han tror att datorn och andra tekniska hjälpmedel 

förvandlat vår föreställningsvärld och att även utvecklingen i framtiden ser ljus ut. Säljö(2000) 

skriver även att vårt tänkande, lärande och vår användning av olika begrepp är intimt 

sammanflätat med artefakter (verktyg). Människans funktion är alltså intimt sammanflätad även 

med datoriseringen.  
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Lundberg (2009) tror att modern informationsteknik bidragit till att skillnaderna mellan tal och 

skrift suddats ut eftersom språkanvändandet är i nuet när människor chattar på nätet eller skickar 

sms. Roger Säljö (2000) tar också upp detta och lägger till att den som skriver på en dator idag 

oftast har tillgång till ett stavningsprogram och en automatisk stavningskontroll. Han menar att 

en programvara numera ersätter både bruket av ordboken och ett långt och kanske mödosamt 

memorerande av stavningsregler. Vår inställning till vad som är god skrivkunnighet kan 

förändras. I längden kanske det leder till att vi försöker hitta nya kunskapsvägar, som att 

memorerande helt får ge vika för informationssökande. I skolan läggs fortfarande en stor vikt vid 

gamla traditioner såsom just memorerande. Trageton(2011) liknar skolans värld vid ett stenblock 

vars utveckling sker i snigelfart. Ingvar(2008) skriver att skolan befinner sig 10 år bakom 

samhället i stort vad gäller utvecklingen. Samtidigt menar många författare att det är just den 

traditionella skolsynen med traditionella metoder (Druid-Glentow, 2006) är det som har fungerat 

under längst tid.  

 

Roger Säljö (2000) beskriver hur modern informationsteknologi bygger på skriften som 

medierande redskap eftersom den är en uppsättning tekniker för att skapa, sprida och använda 

texter i olika situationer och syften. Han tycker därmed att skriften inte bara ska uppfattas som ett 

redskap för kommunikation utan också att skrift skapar nya kriterier för kunskap och nya sätt att 

tänka och resonera. Datoriseringen, tekniska hjälpmedel och nya kommunikationstekniker som 

mobiltelefoner och internet, tillsammans med datorspel har förändrat livet för många familjer 

skriver Sterner och Lundberg(2002). Före mobiltelefonen kunde det exempelvis ställas högre krav 

på förberedelse till möten. Sociala medier har gjort det möjligt för människor att språka över 

nationsgränserna. Vi lever i en tid då människor med datorns hjälp kan nå ut till miljontals läsare 

på en oerhört kort tid. Samtidigt som de program som finns blir alltmer autentiska och 

avancerade. Roger Säljö (2000) menar att en av de många tjusningarna som finns med IT är att de 

skapar sammanhang för lärande som påminner om riktig fysisk gemenskap eftersom den nya 

tekniken möjliggör nya former av interaktivitet. En dator kan svara på tilltal och ta instruktioner. 

Roger Säljö(2000) tar även upp de möjligheter i visualisering som finns inom IT. Allt från att göra 

sådant som för ögat vanligtvis är osynligt, synligt eller att ha hela världens ting inom ett 

knapptryck bort.  

 

Konsekvenserna av den nya informations- och kommunikationsteknologins inverkan för 

människors lärande är just nu föremål för en omfattande diskussion skriver Säljö(2000). Vissa ser 

det som ett löfte om en strålande pedagogisk framtid, medan andra beskriver det som ett hot mot 
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det lärande som bygger på tyst kunskap som intuition och känsla (Säljö 2000). Skolan är ett forum 

där det finns mänskliga former för kommunikation som IT ännu inte har lyckas återskapa. Detta 

sätt att kommunicera med en blick eller ett leende är också värdefullt.   

1.5 Teoretiska perspektiv 

 

Åkesson(2007) och Nilholm(2007) skriver att det finns 2 huvudlinjer inom specialpedagogikens 

forskningsfält; 

 

1. Det kategoriska perspektivet eller det kompensatoriska, medicinska, psykologiska 

perspektivet som det också kallas. Syftet är att tillfredställa och kompensera ”avvikande” 

barns svårigheter för att tillgodose deras kunskapsbehov för ett ”gott liv” (ur LSS, 2011). 

Det kategoriska perspektivet bygger på ett normativt förhållningssätt. Där normen är 

synonymt med det goda livet. 

2. Det relationella eller det utbildningssociologiska, kritiska perspektivet som det också har 

kallats tar hänsyn till sådant som omgivningens och miljöns roll i individens svårigheter. 

Funktionsnedsättningarna må vara en orsak till att barn har svårigheter men individuella 

skillnader och omgivningen eller samhällets påverkan på individen tas i beaktande.   

 

Forskarna är oense om rätt perspektiv för att hjälpa barnen som är i behov av särskilt stöd. 

Lundberg(2005) och Sandström-Kjellin(2002) menar att skolan bär ansvaret för elevernas 

kognitiva utveckling. Bryne(2009) till skillnad från Lundberg(2005) och Sandström-Kjellin(2002) 

tänker kompensatoriskt, hans fokus ligger på diagnosticering av eleverna och flera åtgärdssystem 

för att möta upp individens nedsättningar.  

1.5.1 Relationella perspektivet  

 

Det kritiska eller relationella perspektivet (Nilhom, 2006) som det alltså också kallas är en gren 

inom socialpsykologin som tar upp hur omgivning och socialt samspel påverkar individer i ett 

samhälle. Där menas att problemen inte nödvändigtvis bara ligger hos individen i fråga utan i 

omgivningen och den miljö som barnen vistas i. Det relationella perspektivet tittar också på hur 

stor inverkan barnets omgivning har på dess svårigheter, och på samma gång på vilket sätt 

omgivningen kan dämpa svårigheterna. Perspektivet tar upp detta med att barns olikheter är 

självklara, att det bör uppmuntras och att skolan är skyldig att anpassa sig efter alla barnens olika 

behov. Praktiskt innebär detta att ett barn som har läs- och skrivsvårigheter kan antingen stärkas 
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av omgivningen eller sänkas. Graden i barnens svårigheter bär omgivningens ansvar till. I lagen 

om stöd och service (LSS, 2011) kan vi läsa att ett funktionshinder bara blir ett handikapp när 

individens omgivning misslyckas i att tillgodose individens stödbehov för att leva ett så normalt 

liv som möjligt. Norm och normalitet är i sig en ytterst relativ fråga men generellt handlar det om 

levnadsvillkoren som majoriteten har i vårt samhälle (Nilholm, 2006).  

1.5.2 Kategoriska perspektivet 

 

Nilholm(2006) tar även upp det perspektiv som har dominerat såväl vården som 

specialpedagogiken ända sedan dess uppkomst, det kompensatoriska. Eller medicin-psykologiskt, 

kategoriskt eller funktionalistiskt perspektiv som det också kallas. Oavsett namn så går det ut på att 

eleven i sig har en eller flera brister som måste avhjälpas. Det kategoriska perspektivet är den 

äldsta typen, redan på 1800-talet, innan folkskolestadgan intresserade sig läkare exempelvis för de 

barn som inte lärde sig läsa. Barnen som bedömdes ”ordblinda” sattes i läsklasser (Ericson 2001) 

Idag stöttas individer med funktionsnedsättning via gedigna utredningar, undersökning, 

kategorisering och resursfördelning. Idén är att individens nedsättning, skiljer honom eller henne 

från mängden. Med hjälp av sådant som mediciner och åtgärder kan individen normaliseras för 

att fungera i samhället.  

1.5.3 Sociokulturella perspektivet 

 

Säljö(2000) skriver att kunskapen först lever inom människor, i samspelet dem emellan. Vi lär 

genom att dela med oss av kunskap genom samspelet. Kunskapen blir sedan en del av oss och 

hur vi tänker och handlar. Den kunskapen som vi tillägnar oss kommer tillbaka till oss i andra 

sammanhang. Barnen lär sig alltså i samspelet med andra, detta perspektiv skiljde sig stort från de 

tidigare pedagogiska grundsynerna behaviorismen och konstruktivismen (Säljö, 2000). 

Behaviorismen menade att läraren stod för lärandet där eleven är en konsument av kunskap. 

Konstruktivismen poängterar å andra sidan att eleven lär sig på egen hand och är en producent. 

Det sociokulturella perspektivet menar att flera personer kan konstruera en gemensam kunskap, 

gruppen blir alltså producenten. Vygotskij(2005) menade att de verktyg som kulturen erbjuder 

förändrar vårt tänkande och handlande. Han skiljer på det barnet kan på egen hand och det 

barnet kan lära sig i samspelet med andra, detta kallas proximala utvecklingszonen. Med detta menas 

att barnen är i närmaste bundet till sin omgivning och sin kultur för att kunna utvecklas till en 

fungerande individ. Precis som den lilla fågelungen behöver barnet visas hur hon eller han ska 
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göra för att kunna på egen hand. Att kunna använda sig utav mänskligt skapade artefakter, såsom 

datorer, är ingenting som kommer instinktivt.   

1.6 Litteraturöversikt 

 

Specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt fält (Nilholm, 2007) med ämnen såsom psykologi, 

medicin, didaktik, sociologi och pedagogik representerade. Den särskilda undervisningen av 

elever med läs och skrivsvårigheter har skilt sig från andra barn i behov av särskilt stöd på så vis 

att det anordnades speciella läsklasser för ordblinda. Nedan redogörs det för den 

specialpedagogik som kopplas till läs och skrivsvårigheter/dyslexi.  

1.6.1 Specialpedagogik och särskild undervisning 

 

Specialpedagogikens uppkomst bottnade i avvikelsen mellan normala och abnorma barn menar 

Nilholm(2007). I folkskolorna skulle barn från olika samhällsklasser samsas. Att det fanns barn 

med olika förutsättningar och erfarenheter blev tydligt. Specialpedagogiken växte ur sekelskiftets 

”Hjälpskola” (Ericson, 2001), där alla barn som i början av 1900-talet ansågs vara ”defekta” 

skrevs in, oavsett problematik. Även idag innefattar specialpedagogiken alla som anses falla 

utanför allmänpedagogikens ramar. I början fanns det ingen genomtänkt undervisningsplan för 

barnen som gick i hjälpklasserna, än idag har specialpedagogiken svårt att definiera på vilket sätt 

den skiljer sig från allmänpedagogiken. Haug, Peder & Egelund, Niels & Persson, Bengt (2006) 

tar upp frågan om huruvida specialpedagogiken endast existerar tillsammans med 

allmänpedagogiken, att den i sig hindrar allmänpedagogiken från att utvecklas till en mer 

dynamisk, accepterande och öppen pedagogik som innefattar alla elever.   

 

Liberg/Björk (2010) skriver att vissa problem faktiskt kan accentueras när barnen börjar skolan, 

eftersom de på kort tid och i en grupp med mycket olika bakgrund tillsammans ska lära sig läsa 

och skriva.  

 

Liberg/Björk(2010) anser att särskild undervisning bör; 

 Ge tillfälle till extra mycket vägledning för barnet, fler förklaringar och diskussioner och 

möjlighet att stödja eleven, speciellt vad gäller uppmärksamhet, koncentration och 

intresse 
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 Metodiskt utnyttja så många sinnen som möjligt hos eleven: det visuella, det auditiva, det 

kinestetiska och det taktila  

 Ge underlag för systematisk genomgång och bearbetning av olika tekniker 

 Ge upphov till upprepade övningstillfällen 

 Sättas in så tidigt som möjligt  

 

Jag funderar på om detta verkligen ska avsättas enbart till den specialpedagogiska undervisningen 

eller om det är undervisningsformer som skulle gynna alla barn. I skolan är målet att kunna 

tillgodose barnens behov av förklaringar och multisensorisk stimulans. Det är skolans uppgift att 

se till att barnen får möjlighet att utvecklas där. Ordentliga genomgångar och bearbetning tordes 

vara sådant som alla barn ska ha rätt till i skolan.   

 

Liberg/Björk (2010) skriver att det första och förmodligen största problemet barn kan uppleva i 

skolan är att inte komma in i den skriftspråkliga. En orsak är att de inte har fått vanan att läsa- 

och skriva eller att bygga upp förförståelse för det lästa och skrivna. Att ställa frågor och söka 

svar i texter har inte alla barn med sig hemifrån. En annan orsak kan vara att barnen inte har en 

läsande hemkultur. Sedan finns det de barnen som växer upp med mer eller mindre dagligt 

läsning tillsammans med någon vuxen. Dessa barn skulle forskare som Ericson(2001) och Föhrer 

& Magnuson(2010) och Ingvar(2008) kalla dyslektiker eller barn med läs och skrivsvårigheter.  

 

Liberg/Björk (2010) menar att en framträdande faktor till läs- och skrivsvårigheter är att det inte 

sker några lässamtal eller att det bara talas om precis det som finns på bilderna och står i texten. 

Barnets egen omvärldskunskap tas inte upp. Metakognitiva samtalets (Keene & Zimmerman, 

2006) vikt är forskare överens om men att bristen på lässamtalen är den stora orsaken till barnens 

svårigheter tål att tänkas på anser jag. Andra orsaker menar Liberg/Björk (2010) är att barn byter 

skola eller lärare ofta. De skriver att följden av detta blir att de här eleverna inte kan, förmår eller 

vill gå in i skriftspråkliga verksamheter. Oavsett om det är i skolan eller någon annanstans. 

Ingvars(2008) ståndpunkt i detta är att orsakerna till barnens läs- och skrivsvårigheter är de nya 

klassrumskonstellationerna, då storleken i första hand, med indragna resurser i kombination med 

en minskad metodikkunskap hos nyutexaminerade lärare. I skolan fungerar pedagogerna alltmer 

som handledare än som undervisare (Säljö, 2000). Många lärare har allt färre muntliga 

genomgångar medan eleverna förväntas läsa sig till kunskap allt mer. Att läsa text istället för att få 

höra ny kunskap kan ge minskad förståelse för vissa elever.  
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1.6.2 Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi 

 

Dyslexi är ett fonologiskt funktionshinder (Ericson, 2001). Bearbetningen av fonologisk 

(ljudandet) information brister ofta hos dyslektiker. Bearbetningen sker i främre delen av hjärnan, 

i språkfunktionen är det högre aktivitet men i bakre delen, där ord och läsförmågan sitter är 

aktiviteten mindre än hos andra läsare. När personer utan dyslexi jobbar med läsning och 

skrivning är det flera områden i hjärnan som jobbar, medan en dyslektiker bara jobbar extra 

mycket i främre delen. Allt eftersom vi växer kommer hjärnaktiviteten och energin minska när vi 

läser (om vi inte har dyslexi), en dyslektiker fortsätter använda samma stora delar av hjärnan när 

han eller hon läser (Foughantine 2010-02-06).  

 

Lundberg(1984)skriver att en god läsare använder sina metakognitiva färdigheter genom de olika 

slags strategier som han eller hon använder vid läsning. Några strategier är ex att göra klart för sig 

syftet med läsningen samtidigt som läraren försöker identifiera och uppmärksamma viktiga 

partier i texten. En annan strategi är att avgöra om förståelsen är tillräcklig eller om man behöver 

gå tillbaka i texten eller hitta på andra sätt för att öka förståelsen. Att en person inte förstår texten 

som han eller hon läser kan bero på två huvudskäl skriver Lundberg (1984). Det första skälet 

ligger i de grundläggande färdigheterna att avkoda orden och foga samman dem med hjälp av 

syntaktiska signaler till ett sammanhängande budskap (lingvistiska faktorer). Det andra skälet 

gäller bristfälliga kunskaper om omvärlden, förförståelse eller dåligt utvecklade scheman inom de 

olika ämnesområden som texten behandlar. Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2002) skriver att 

många elever med läs och skrivsvårigheter har särskilt stora problem med snabb och 

automatiserad informationshantering. En god läsare kan ofta minnas vad som stod, tänka efter på 

vilket sätt han eller hon har fått saker förklarade som personen inte visste förut. Detta genom att 

t.ex. svara på frågor som ställer krav på att se sambandet mellan olika delar utav texten. Ett annat 

sätt är att fundera på hur den nya kunskapen kan användas i livet utanför skolan (Görel Sterner 

och Ingvar Lundberg, 2002). 

 

Lundberg(1984) lägger ingen större vikt vid orsaken till svårigheter i annat än att ta reda på vilka 

svårigheterna faktiskt är. Han menar att alla barn kan lära sig läsa med den fonetiska traditionen 

eftersom den stärker barnens fonologiska medvetenhet. Detta är ett närmast relationellt 

förhållningssätt till undervisningen.  
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Enligt Britta Ericson (2001) har fonologisk medvetenhet en del i läs- och skrivsvårigheter men 

dyslexi kan också visa sig och bero på;  

 

 Nedsatt fonologisk medvetenhet  

 Störd perception 

 Störd fonologisk avkodning 

 Störd ortografisk avkodning 

 Störd fonemsegmentering 

 Hereditet/ genetik 

 Störningar i auditivt kort- och långtidsminne 

 Störningar i fonemsegmentationen för talperceptionen 

 Stört verbalt korttids-minne 

 Störd förmåga att memorera information under språklig bearbetning 

 

Det är tydligt att Ericson(2001) utgår från ett kompensatoriskt perspektiv i detta. Dyslexin tycks 

enligt henne enbart bero på störningar i hjärnan. Ingvar(2008) skriver att dyslexins effekt eller hur 

gravt funktionshindret blir, beror helt på omgivningen. Sådant som socioekonomiska och 

kulturella eller geografiska förhållanden väger in till stor del menar han. Han beskriver hur olika 

län i Sverige har olika lång väntetid samtidigt som andelen resurser som satsas är olika stor 

beroende på skola. I dagens samhälle skiljer sig barnens hemförhållanden mycket åt också, vissa 

svenska barn har utländska föräldrar som inte lärt sig läsa medan andra har föräldrar som manar 

på deras kognitiva utveckling genom högläsning och andra språkutvecklande aktiviteter.  

 

Fouganthine (2010-02-06) anser att alla lärare borde ha kunskap om dyslexi så att eleverna får rätt 

bemötande så att de kan ta till sig andra ämnen. Hon säger att det är synd att inte kunna lära sig 

något om rymden för att man inte kan läsa. Hon påstår att alla elever anser att ordbehandling i 

kombination med talsyntes (text till tal) är bäst eftersom de får både höra och se. Hon hänvisar 

inte till några klara källor i detta utan syftar framförallt på sådant som hon fått höra från sina egna 

elever i sitt arbete. Rack(2005) är överens med både Lundberg (1984) och Fouganthine (2010-02-

06) när det kommer till läs- och skrivutbildade lärare. Han anser att det är av yttersta vikt att 

lärare förstår hur det är att ha dyslexi och tyngden i undervisningen ska ligga på att utveckla den 

fonologiska medvetenheten.  
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Kere(2007) beskriver liksom Ericson(2001) hur genforskningen kunnat påvisa att dyslexin är en 

ärvd funktionsnedsättning. Detta är alltså tvärtemot vad vissa forskare tidigare trott, att dyslexi 

var berodde på lägre begåvning. Dyslexi blev klassad som funktionshinder först på 90-talet 

(Ingvar, 2008). Kere(2007) vill med detta påpeka att det är oacceptabelt att låta barn gå igenom 

hela sin skolgång utan diagnos eller stöd. Ingvar(2008) oroas starkt av det tidigare 

förhållningssättet som rådde i svenska skolan, där vissa pedagoger insisterade på att dyslexin 

skulle ”växa bort” istället för att hjälpa barnen när problemet uppkom (Lundberg, 2005 och 

Druid-Glentow, 2006).  

 

Fouganthine (2010-02-06) beskriver den språkliga förmågan: fonologiska förmågan är kunskapen 

om det talade språkets ljud och bokstavskännedom: det talade minnet är bokstavskännedom, minnet 

av det som sagts. Bara 15 % av språken har ett skriftsystem, med detta uppkommer problemet 

med dyslexi. Fouganthine (2010-02-06) menar att detta beror på att skriften inte är något naturligt 

fenomen.  Vid läskunnande sker det en automatisk process, att varje bokstav, varje ljud i orden 

ska tydas och sedan krävs det att minnas för att förstå innehållet då och även vid framtida 

lässituationer.  

 

Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2002) skriver att forskare på senaste tiden enats om att 

dyslexi som betyder ”svårigheter med ord” i de flesta fall har att göra med svårigheter att 

handskas med språkets ljudsystem, d.v.s. fonologiska problem. Den alfabetiska skriften avbildar 

språkets minsta ljudbitar (kallas fonem). De tillägger att det inte är så konstigt att individer som 

har problem med ljuden också får problem med skriften. Talets ljudström kommer av sig själv, 

eftersom fonemen glider i varandra utan tydlig åtskillnad när en person talar. När en person ska 

lära sig läsa och skriva måste han eller hon emellertid bli medveten om ljuden i talet. 

 

Sterner och Lundberg (2002) skriver att elever med dyslexi ofta får problem som går utöver 

läsningen och skrivningen. Att svårigheterna också faktiskt visar sig på andra fält, och att de har 

en inverkan på elevens självbild. Självbildens inverkan har en del i att barnet får andra problem. 

Dyslexins komplexa natur innebär att problem drar till sig stort intresse såväl i medicinska som 

pedagogiska, neuropsykologiska och lingvistiska sammanhang skriver Ericson (sid 2001), 

Kere(2007) och Ramus (2005).  

 

Ericson(2001) beskriver enkelheten med att anpassa undervisningen i skolan för att hjälpa elever 

med dyslexi, men trots detta är anpassningen ovanlig. I boken omnämns en yngling vars familj 
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jobbat hårt för att skolan ska sätta in åtgärder men som inte fått gehör för pojkens svårigheter 

förrän sent i grundskolan/gymnasiet. Först på gymnasiet fick han hjälp. Pojken erbjöds enkla 

medel såsom muntliga förhör i teoretiska ämnen och glosor, möten med dyslexicentrum och 

längre tid på proven men skillnaden var stor och positiv.  

 

Det är otroligt intressant hur forskning ex Ingvar(2008) och Kere(2007) pekar på många olika 

faktorer som orsaker till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det finns alltså belägg för att 

dyslexi är en neurologisk svårighet, d.v.s. på individnivå samtidigt som forskning visar att den 

sociala faktorn såsom omgivning och stimulans också kan ha en inverkan på omfattningen av 

svårigheterna. Det som de flesta tycks vara ense om är att just dyslexi är något medicinskt där 

svaret bör finnas i gener och hjärnan, medan andra typer av läs och skrivsvårigheter är något 

annat. Något som framförallt är kognitivt, och som kan färgas av en negativ självbild (Taube, 

1988).  

 

I Nya Zeeland påstår vissa forskare att begreppet dyslexi inte existerar. Det uttalandet är 

intressant med tanke på att annan forskning påvisar att dyslexi är ett funktionshinder som visar 

sig såväl neurologiskt som genetiskt. Det som forskarna är överens om är att läs- och 

skrivsvårigheterna kan mildras med att genomtänka arbetsmetoder. Något som alltså används för 

att hjälpa de barn som riskerar hamna efter i utvecklingen. Hos vissa barn kan problemet vara 

både fonologiskt och psykosomatiskt. Då kan svårighetens omfång mildras när ångesten inför att 

läsa minskar.  
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2 METOD 

Nedan redogörs för metodvalet för denna studie. Eftersom studien ämnade frambringa 

informanterna upplevelser tycktes det mest riktigt att genomföra en kvalitativ studie.  Johanson & 

Svedner(2006) skriver att de vanligaste metodvalen för pedagogiska undersökningar är textanalys, 

enkät, observation och intervjuer. Studiens syfte är ju att undersöka hur informanterna upplever 

IT i läs- och skrivutvecklingen. Därför är kvalitativa intervjuer den metod som tycktes mest 

riktigt. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud(2009) skriver att kravet hos en forskare som 

arbetar med respondentundersökningar är att fortsätta tills det uppstår en teoretisk mättnad.  

Med teoretisk mättnad menar författarna att intervjuerna ska fortgå tills det inte längre 

framkommer någon ny relevant information av intervjuerna. Trots att jag inte gått tillväga på det 

sättet så har svaren visat sig vara snarlika eftersom urvalet är likartat. 

2.1 Urval 

 

Denna studie undersöker hur sju unga personer med diagnosen specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi 23-28 år upplevde datorns betydelse för deras läs- och skrivinlärning i 

skolan. Detta sker utifrån ett relationellt specialpedagogiskt- och sociokulturellt perspektiv. De 

medverkande är unga människor med en generell erfarenhet av IT och datorstöd. De torde alltså 

ha så mycket eller lite datorstöd och hjälpmedel i undervisningen som de flesta andra ungdomar 

med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Valet av ålder på informanterna gjordes pga. att de 

relativt nyligen lämnat grundskolan och gymnasieskolan, med färska minnen om sina studier 

samtidigt som deras ålder genererat talförmågan som behövs för att uttrycka sina tankar. Alla har 

de gått i grundskolan 1994, när den läroplan som var aktuell vid datainsamlingen till denna 

undersökning gjordes (Lpo, 94). I den omnämns vikten av att lära sig använda datorer och IT. 

Några av dem har även fortsatt till högre studier.  

 

Att hitta informanter till studien skulle komma att bli väldigt svårt, dels för det svaga intresset för 

att delta i liknande studier men också för att många av dessa ungdomar har svåra minnen från sin 

skoltid. En del lät bli för att de ansåg att svårigheterna kändes stigmatiserande och att de inte 

orkade prata om dem. Praktiskt inleddes intervjuerna med att några kända informanter 

tillfrågades. När det kom fram att det rådde brist på dyslektiker i umgängeskretsen valdes ett 

annat tillvägagångssätt. Genom en informationssökning på ordet ”Dyslexi” på Google.com kom 

flera intresseföreningar upp. Dyslexiförbundet FMLS (2011) tycktes vara mest passande eftersom 
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det är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund som verkar för att hjälpa dyslektiker och 

deras familjer på olika sätt ex. genom rådgivning och politisk påverkan. Hjälpen kom i kontakten 

med en utbildad socionom vid namn Inger Rålenius, som arbetar med information och 

utbildning om funktionshindret dyslexi. Hon lovade att hjälpa till genom att skicka en förfrågan 

om medverkan i studien till de medlemmar som passade in i studien. Att komma i kontakt med 

människor med diagnostiserad dyslexi var alltså ytterst svårt till en början men så snart intervjuer 

blivit bokade med några kunde de i sin tur leda till nya informanter. Det var alltså ett klassiskt 

snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2009). Det blev en mycket blandad 

informantgrupp, såväl könsmässigt och geografiskt som kunskapsmässigt och socioekonomiskt 

(Denscombe, 2009). Knappt hälften av dem kommer från medelklass- och akademikerfamiljer 

medan resten har föräldrar som är låginkomsttagare- och arbetarklass. Flera av informanterna 

kommer från samma orter men har haft vitt skilda uppväxtvillkor. Könsfördelningen är så jämn 

som den kan bli, fyra av informanterna var kvinnor och tre var män. Majoriteten har etniskt 

svenska föräldrar. Att andelen informanter med invandrande föräldrar blev så låg var inte ett 

medvetet beslut. Att informanterna skiljer sig åt bör rimligtvis vara av godo eftersom 

huvudfrågorna ändå bör kunna besvaras på ett tillfredställande sätt. Deras gemensamma nämnare 

var deras unga ålder, att de gått i svensk grundskola och att de någon gång diagnostiserats med 

dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till att det är intressant att undersöka 

dessa personers tankar om datorns betydelse för deras läs- och skrivinlärning, är för att datorn 

som verktyg för lärande i läsning och skrivning har fått ett stort genomslag inom undervisningen 

samtidigt som forskningen kring fenomenet är relativt litet Lundberg(2005). Relevansen för det 

specialpedagogiska fältet är stort eftersom datoranvändning används i allt mer omfattande mån 

med barn i behov av särskilt stöd idag (Brodin, Lindstrand, 2007). Alla informanter har på något 

sätt kommit i kontakt med specialpedagogik och datorprogram men på mycket skilda sätt och 

olika tider under sin livstid.  

2.2 Forskningsmetoder 

 

Hela studien kommer att vila på kvalitativa intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud, 2009) intervjuareffekten kan ha en stor inverkan på hur informanterna svarar. 

Någonting som förstås måste tas i beaktande vid ett kritiskt moment är forskareffekten 

(Denscombe, 2009), forskarens inverkan på informanternas svar. Sådant som personlig 

inställning, egna åsikter och kroppsspråk (Denscombe, 2009) kan ha en stor inverkan på svaren 

men då jag förhåller mig relativt neutral till IKT som läromedel torde inte min person ha för stor 

effekt. Faktum är att forskareffekten kan ha minskat av att vi befann oss i samma ålder. 
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Informanterna var oftast avslappnade och pratsamma. Intervjuerna skedde på flera olika sätt, dels 

genom att ses på ett för informanten tryggt ställe men också genom telefonsamtal när det 

geografiska avståndet bedömdes vara för stort. Tiden och resurserna togs ständigt i beaktande. 

Alla informanterna blev erbjudna att ta del av intervjufrågorna på förhand när de fick information 

om deras forskningsetiska rättigheter innan själva intervjun skulle planeras in. Informanterna fick 

själva välja passande dag och tillfälle för samtalsintervjun, allt för att situationen skulle vara så 

avslappnad och bekväm som möjligt. Anledningen till kvalitativa forskningsmetoder (Esaiasson, 

2007) föredras i denna studie är för att fokus ligger på personernas egna uppfattningar, känslor 

och tankar.  

2.3 Forskningsetik 

 

När det kommer till undersökningar av kvalitativ karaktär och individskydd ställs det vissa krav 

på forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Kort kan nämnas kravet om information, att informanterna 

ska bli tydligt informerade om syftet med undersökningen, vad den kommer användas till 

(nyttjandekravet) och förstås att de har rätt att avbryta sitt medverkande när som helst före, under 

eller efter intervjuns gång (samtyckeskravet). Det tredje kravet var alltså samtyckeskravet, att 

informanterna muntligt eller skriftligt får ge sitt samtycke till att medverka i studien. I denna 

undersökning spelades samtycket in via en diktafon. Tillträdet till dessa informanter 

införskaffades genom fullkomlig frivillighet. En text skickades ut via Dyslexiförbundet (FMLS) 

efter att ha informerat Inger Rålenius för FMLS om undersökningen och dess syfte. Hennes 

arbete är att se till dyslektikers bästa. Med hennes hjälp fick jag tillträde till flera av informanterna. 

Informanterna förbereddes flera dagar innan intervjuerna skulle ske, dels om sina rättigheter men 

förstås också studiens syfte. Om de var intresserade fick de även titta på frågorna som skulle 

komma. Informanterna var också myndiga vilket förenklade förfrågan avsevärt, samtidigt var de 

flesta mycket måna om att ge sin bild av något som de ansåg var av yttersta vikt (Denscombe, 

2009). I begynnelseskedet blev alltså alla utförligt informerade om studiens syfte, innehåll och 

användning. Inför intervjun blev informanterna meddelade om att data som samlades in skulle 

hållas konfidentiell. De blev informerade om att ingen ska kunna spåra det som sägs tillbaka till 

dem (konfidentialitetskravet). De flesta av informanterna tyckte inte att detta var nödvändigt men 

informanterna kommer ändå att förbli anonyma eftersom ett avslöjande av deras person inte 

skulle tillföra studien tillräckligt mycket för att riskera eventuellt obehag hos dem. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud(2009) skriver att risken vid utlovande av konfidentialitet kan 

vara att studien inte blir trovärdig alternativt att analysen begränsas men detta bör vi kunna bortse 
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från med tanke på att frågorna som ställs inte är av en särskilt intim eller provocerande karaktär 

för informanterna.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Valet föll på kvalitativa samtalsintervjuer trots att det både är riskabelt och tidskrävande. 

Tidskrävande eftersom det kräver timmar av förberedelse dels för att få ihop informanter men 

också för att nedteckna de långa kvalitativa intervjuerna. Beräknat är tre timmars arbete per 

timmes intervju (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2009). Riskabelt därför att 

intervjuareffektens roll i informanternas svar inte går att helt bortse från. Tanken var ändå att 

komma informanterna så nära som möjligt och ta reda på sådant som inte nödvändigtvis 

innefattas i dokument och enkäter. Att kunna be informanterna förtydliga när något tycktes 

oklart var värdefullt för studien eftersom den var av kvalitativ karaktär. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud(2009) skriver att samtalsintervjuer ger möjlighet att få oväntade svar och 

följa upp. Förhoppningsvis uppstår ett mönster som tillför mer än vad som finns i litteraturen.  

 

2.5 Bearbetning av datainsamling 

 

De data som samlats in analyseras kvalitativt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2009) 

utifrån ett relationellt och ett sociokulturellt perspektiv eftersom studiens fokus ligger i hur dessa 

ungdomar upplever (Denscombe, 2009) datorns betydelse i sin läs- och skrivinlärning. 

Omgivningen och verktygens inverkan och potentiella brister undersöks alltså istället för 

individen som oftast tas upp inom det kategoriska perspektivet. Detta för att svaren ska få mera 

djup. Nedtecknade intervjuer läses igenom flertalet gånger, analyseras efter mönster och särskilda 

citat som påvisar mönstret sätts in under resultatdelen. Det har även gjort en tabell för att hålla 

ordning på insamlad data. Trots att studien siktar på intersubjektivitet är det oundvikligt att 

forskaren har något inflytande, såväl under studiens gång som i själva analysen och resultatet. 

Förhoppningsvis kommer min inverkan att vara minimal, när intervjuerna genomfördes försökte 

jag vara så pass neutral som möjligt genom att inte en lyssnande roll och hålla egna åsikter för 

mig själv. Vid datainsamling och analys ska dock forskareffekten alltid tas i beaktande (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2009). De sju intervjuerna analyseras efter gemensamma 

nämnare såsom socioekonomisk bakgrund och utbildning. Därefter delas de in i resultat baserat 

på liknande svar. Fokus vid indelningen kommer alltså inte ligga på kön och/eller prestation, 
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dock kommer det säkerligen att finnas utrymme för analys inom dessa områden om det visar sig 

att det har relevans för informanternas svar.   

2.6 Presentation av resultatbeskrivning 

 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. De sju intervjuerna 

analyseras efter gemensamma nämnare och delas in i resultat baserat på liknande svar. En tabell 

har gjorts för en generell översikt men anteckningarna från det nedskrivna materialet är det 

huvudsakliga som analyseras.  Först under rubriken resultatdiskussion kommer resultaten att 

förankras utifrån det valda teoretiska perspektivet för studien. Då diskuteras resultaten även 

utifrån det relationella- och sociokulturella perspektivet som ju är studiens teoretiska perspektiv 

och utgångspunkt.   
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3 RESULTAT 

3.1 Programmen som användes av informanterna 

 

Nedan redogörs för de program och hjälpmedel (med en kort information) som har nämnts av 

informanterna. Det bör nämnas att många av programmen som omnämnts inte använts på en 

regelbunden basis under uppväxten. I vissa fall har det varit ett hjälpmedel som informanterna 

fått prova under sin skoltid eller eftergymnasiala studieperiod.  

 

3.1.1 Bärbar dator 

 

En bärbar dator är en mobil dator med samma kapacitet som en station dator. Numera finns 

dessa i alla storlekar och prisklasser. Datorerna har också många olika slags funktioner, vissa är 

specifikt anpassade för Internetanvändning och dokumentarbete, medan andra är till för att spela 

spel eller att arbeta med avancerad programmering (NE, 2011). Informanterna har i första hand 

använt sig utav datorer som är till för ordbehandling och internetanvändande. De få spel som har 

spelats i skolan har varit enkla och av informativ karaktär ex. undervisningsprogrammet ”Lexia”.  

 

3.1.2 Stavningsprogram/ordbehandlare  

 

Majoriteten har använt sig av stavningsprogram i skolan. De flesta har enbart haft 

stavningsprogram under sin skoltid. Stavningsprogram är ett program för att bearbeta texter på 

datorn. Allt från formulering, typsnitt, grammatik och layout kan redigeras i ett 

ordbehandlingsprogram (NE, 2011). Framförallt har informanterna använt markeringar som 

uppkommit när orden blivit felstavade eller när meningarna blivit inkorrekta. Markeringarna visar 

sig med antingen grön eller röd understrykning baserad på felets art.  

 

3.1.3 Talsyntes 

 

Talsyntes är ett slags program som ex. går att använda vid framställande av dokument. Det är ett 

artificiellt tal (Ne, 2011) som läser upp det som skribenten skriver under textens formande. Detta 

är något som flera informanter provat på men inte velat fortsätta med eftersom talrösten känns 
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för främmande. Ingen av informanterna har använt sig utav talsyntes i skolan med några har 

uttryckt en önskan om att få göra det i efterhand. 

 

3.1.4 Stava Rex 

 

Stava rex är ett ännu mer nischat program för ordbehandling som inte bara markerar när ett ord 

blir felstavat utan också ger alternativ på korrekt stavning och korrekt meningsuppbyggnad. Felen 

kan vara relativt stora, ändå hittar programmet ordet som menades. Detta program är enligt 

Rålenius(2011) ytterst hjälpsamt om personen som använder det vet hur de ska göra. Få av 

informanterna har använt sig utav detta program eftersom programmet introducerades i sin 

helhet först 2008 (Oribi, 2011). Ingen har använt sig av Stava rex i grundskolan av detta skäl. 

 

3.1.5 Ljudbok 

 

Ljudböcker har fått stort genomslag på sista tiden i Sverige (Ne, 2011). Det är en inläst, tryckt 

bok som går att spela upp och lyssna på via mp3-spelare eller CD-spelare.  Alla kan få tag på 

ljudböcker, de finns att köpa i bokaffärer och låna på biblioteket eftersom de ges ut av bokförlag i 

kommersiellt syfte till skillnad från talboken (se nedan). Ljudboken är ett relativt vanligt 

förekommande hjälpmedel i läsningen. Detta för att högläsningen är lättförståelig, enkel och 

njutbar. Flera av informanterna har använt sig utav ljudbok. Dessa personer har dock fått tillgång 

till stödet först på gymnasiet eller senare. 

 

3.1.6 Talbok/Daisyspelare 

 

Talboken är specifikt avsedd till personer med funktionsnedsättningar och läshandikapp. 

Daisyspelare och talböcker omnämns av företag som säljer dem som ytterst populära alternativ 

till ljudboken. Det är en tryckt bok som är inläst där texten läses upp precis som den står i boken. 

Böckerna får inte säljas i den vanliga handeln eftersom tryckningen bekostas av statliga medel. 

Personer med läshandikapp får både låna böckerna på bibliotek och köpa dem för eget bruk. De 

personer som fått Daisyspelare tycks inte vara särskilt imponerade av dessa eftersom apparaten är 

komplicerad och kräver mycket kunskap om dess funktion för användning. Endast en har använt 

sig av daisyspelare i skolan.  
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3.1.7 Alphasmart 

 

Alphasmart är en slags stabil minidator där användaren kan skriva för att sedan snabbt lägga upp 

filen för bearbetning i datorn. En av informanterna bär alltid med sig en alphasmart för att kunna 

skriva ned sina tankar. Denna fick hon så sent som för något år sedan. Resten har inte använt sig 

utav detta och tycks inte vara särskilt intresserade. Rålenius(2011) tror att alphasmarten är mer 

användbar än ex. en minidator för att den är stöttålig och enkel att använda.  

 

3.1.8 Tangentbordsspel och Lexia 

 

Några få av informanterna nämner ospecifika övningar för att lära sig skriva. En av 

informanterna säger sig ha fått öva på ett tangentbord ex. fingersättning och hastighet. En annan 

berättar om hur hon satt ensam i ett rum och arbetade på ett undervisningsprogram som heter 

”Lexia”. Det går ut på att användaren löser olika slags ord och stavnings problem med ökande 

svårighetsgrad. Ingen av informanterna som har sysslat med pedagogiska spel som dessa, med 

syftet att hjälpa eleven utvecklas i sin skrivning och läsning uppskattade dem. De flesta av 

informanterna har lärt sig skriva på tangentbordet på egen hand. Om de skriver med ”rätt” 

fingersättning eller inte förblir oklart.  

 

3.1.9 Fickminne 

 

Ett fickminne är ett instrument för att spela in ljud, ex. en diktafon. Det är användbart när 

användaren inte hinner skriva ned anteckningar. En av informanterna använder sig regelbundet 

av fickminne, resten av informanterna har inte använt sig utav det. Informanten som använder 

sig utav fickminne dagligen anser att det är väldigt användbart och att hon alltid lyssnar av det 

som sägs flera gånger för att minnas och lära sig nya saker. 

 

3.1.10 Anteckningshjälp 

 

Dyslektiker och personer med läs och skrisvårigheter har rätt till att få anteckningshjälp, dvs. att 

en annan person antecknar det som sägs åt dem vid ex. föreläsningar. Anteckningshjälp erbjuds 

framförallt studenter vid eftergymnasiala utbildningar och universitet. Flera har provat att få 
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denna typ av hjälp men ingen av informanterna var nöjda med anteckningshjälpen eftersom det 

krävdes att personen som antecknade var insatt i ämnet som lästes. Många läste avancerade 

kurser och menade att anteckningarna var oanvändbara eftersom det inte varit en kurskamrat 

som hjälpte till med anteckningarna utan någon som inte varit insatt i studierna. 

 

3.1.11 Sociala medier och datorspel ämnade för underhållning 

 

Sociala medier är ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler som gör det möjligt för 

användare att kommunicera direkt med varandra. Informanterna har framförallt använt sig utav 

detta hemifrån, genom att chatta på forum och skapa profiler på sidor som gör det möjligt för 

dem att komma i kontakt med andra ungdomar. Flera av informanterna har också spelat 

datorspel som kräver internet och konstant samverkan med andra spelare, vanligt förekommande 

är olika sorters strategispel med fantasy eller krigstema. Många av informanterna påstod att 

sociala forum och datorspel haft en stor inverkan på deras läs- och skrivutveckling. Ingen av 

informanterna har alltså sysslat med detta i skolan, åtminstone har det inte varit tillåtet under 

lektionstid. 
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3.2 Tabell 1; Informantöversikt 

 
Informant Sara Anna Lena Hanna Carl Erik  Johan 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Man Man Man 

Ålder 27 24 27 23 26 28 27 

Bostadsort Storstad Mindre ort Mellanstor  

ort 

Storstad Mellanstor  

ort 

Mindre ort Mellanstor ort 

Familj + ärftlig. Medel- 

Klass/ 

Akademi. 

Syskon + 

Föräld. m dyslexi 

Arbetar/ 

Lågutbild. 

Far m dysl. 

Medel- 

Klass/ 

Akademi 

Flera sysk.  

+ föräld.  

Med dysl. 

Arbetar/ 

Lågutbild. 

Syster m  

dys 

Medel- 

Klass/ 

Akademi 

Arbetar/ 

Lågutbild. 

Far m dysl. 

Arbetar/ 

Lågutbild. 

Utbildning Univers/ 

akademik 

Gymnasie 

utbild. 

Universitet/ 

akademiker 

Eftergym. 

Utbildn. 

Universitet/ 

akademiker 

Eftergymns. 

Utbildn. 

Gymnasieutbild. 

Diagnos ”diagnos”  

på låg- 

stadiet 

utred. På 

högstad. 

Diagnos. I 

Vuxen  

ålder 

Utredd i  

Låg ålder 

Diagn. 

Högstad./ 

gymnasiet 

Spec. läs & 

Skrivsvå. 

Diagnos i  

Vuxen  

ålder 

Lågstadie- 

mellanstadie 

dyslexi 

Feldiagn.  

Mellanst. 

Högstadiet Dyslexi 

Diagnos i vuxen  

ålder 

Datorstöd-  

program 

Ljudbok 

Lexia 

Minidisc 

Mp3 

Rättstavn. Talbok  

Rättstav. 

Sociala  

medier 

Rättstavn. 

 Alphasm. 

Datorspel 

Fickminne 

10 fingrar 

Rättstavnin. 

Sociala med. 

datorspel 

Talsyntes, rättstav.- 

Program 

Sociala  

medier 

Rättstavn.prog. 

Datorstöd- åsikter Föred. att 

skriva på 

dator 

Föredrar att 

skriva på 

dator 

Föredrar 

Att skriva 

På dator 

Gillar 

datorer 

men 

föredrar 
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3.2.1 Mönster tabell 1 

 Hälften av informanterna har föräldrar som har en högre utbildning, en socioekonomiskt 

stark bakgrund.  

 Hälften av informanterna har fått sin diagnos i hög ålder, alla dessa har föräldrar med låg 

utbildning. 

 Alla informanter som har föräldrar med hög utbildning/socioekonomiskt stark bakgrund 

har gått vidare till universitetsstudier.  

 Hälften av de informanter som har föräldrar med låg utbildning har gått vidare till 

eftergymnasiala studier. Dessa är komvux och folkhögskola. 

 Majoriteten av informanterna anser att datorn har haft en betydande inverkan på deras 

läs- och skrivutveckling. 

 Alla menar att den bästa undervisningsformen är engagerade lärare som interagerar med 

sina elever. 

 Alla har använt sig utav tekniska hjälpmedel i skolan, de flesta i högstadiet och högre upp 

i åldrarna. 

3.3 Datorer och tekniska hjälpmedels inverkan på informanternas läs- och 

skrivutveckling.   

 

Flera av informanterna i den studie menar att de tekniska hjälpmedel och de datorprogram som 

de använt under sin skoltid faktiskt har haft en positiv betydelse för deras läsning och skrivning. 

Endast en, Johan menar att det egentligen varken gör eller, han förklarar att det egentligen inte 

spelar någon roll vad som används, bara det görs ett val. De andra informanterna menar att detta 

med datorstöd haft en större påverkan på deras utveckling och prestationer i skolan. Vissa vill 

ändå poängtera att de föredrar handskrift av olika anledningar men påpekar att det blir lättare att 

läsa och skriva när de använder sig utav datorn.  

3.3.1 Rättstavningsprogram som särskilt stöd 

 

De flesta av informanterna beskriver hur uppväxten har varit nästintill fri från datorstöd i 

specialundervisningen. Majoriteten minns att det datorstöd som sattes in för dem, kom så sent 

som på gymnasiet eller efteråt. De program som några fått ta del av efter grundskolan och 

gymnasiet är talsyntes (orden som skrivs i ett wordprogram läses av en programröst), ljudbok 
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eller daisyspelare (böcker läses upp för läsaren) och fickminne (ex. diktafon). Det är 

förvånansvärt få som har arbetat med andra tekniska hjälpmedel än rättstavningsprogram. Alla 

har på något sätt fått arbeta med Words rättstavningsprogram. Många av dem anser att det trots 

sina negativa sidor, är bättre än att inte använda någonting. De flesta av informanterna beskriver 

hur de föredrar att skriva på datorns tangentbord framför att skriva för hand eftersom de kan se 

vad de skriver och rätta på ett enkelt sätt. De vill kunna gå tillbaka flera gånger innan de tillslut 

kan tänka sig att dela med sig av en text. Några av dem vill ändå poängtera att datorstödet såsom 

rättstavningsprogram eller att skriva på tangentbordet egentligen inte skiljer sig avsevärt framför 

att lära sig skriva för hand med en vägledande pedagog. 

 

Citat 1 

Word och rättstavningsprogram har vi mest använt. Det fanns inte så utvecklade stavningsprogram. 

Det var en röd linje under orden men rätt ord fanns ingenstans.  

Johan 

 

Johan har inget minne av att han fick använda sig av datorn som redskap under sin skolgång. Han 

beskriver rättstavningsprogram och Word som ett återkommande inslag och förklarar att han än 

idag tillbringar ytterst lite tid vid datorn, endast när han ska skriva sådant som är formellt 

krävande såsom CV sätter han sig framför datorskärmen. Anledningen är för att han lätt blir trött 

vid såväl läsning som skrivning.  

 

Citat 2 

Det är lättare att skriva på datorn. Jag använder mig av både dator och handstil, är orolig för att bli 

lat om jag skriver för mycket på datorn eftersom den har grammatikprogram. Då ser man ser inte sina 

fel automatiskt. Nu för tiden skriver jag allt jag tänker på alfasmart, alternativt läser in mina tankar 

på ett fickminne. Jag skriver fortast på datorn.  

Hanna 

 

Trots att Hanna har lättare att skriva på datorn skriver hon helst för hand. Hon menar att det är 

för att inte bli lat. Hanna berättar att hon i dagsläget använder sig av flera olika typer av datorstöd 

när hon studerar. Hon går på en folkhögskola som är specifikt anpassad för personer som har 

svårigheter med läsning och skrivning. Hon fick även använda sig av ett antal program under sin 

grundskoletid såsom rättstavningsprogram/grammatikprogram och tangentbordsövningar.  
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3.3.2 Sociala medier och Datorspel som lärocenter  

Sociala medier är ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler som gör det möjligt för 

användare att kommunicera direkt med varandra. Många av informanterna menade att de hemma 

använt sig utav sociala medier såsom chat-forum och communities för att lära sig läsa och skriva. 

Andra menar att sociala medier i form av strategispel på internet har hjälp dem att bli bättre på att 

läsa och skriva. Hanna och Lena beskriver hur det var ett tillfälle för dem att samtala samtidigt 

som de övade på sin stavning och meningsuppbyggnader. De hade en slags interaktiv social 

relation till nya människor samtidigt som de sysslade med lustfyllda spel. Hanna spelade väldigt 

mycket logiska datorspel och chattade med människor på olika ungdomsforum. Carl och Erik 

berättar hur de suttit många timmar framför datorn och spelat datorspel på nätet.  

 

Citat 3 

Lärde mig stava bättre när jag chattade, lite ovanligt. Jag skrev hela meningar och såg hur jag skrev på 

skärmen. Jag övade på att skriva och kände igen ord. Det blev en träning.  

Lena 

 

Lena skrev mycket till andra människor via chatkanaler. Hon menar att hon genom sociala 

medier blev så pass bra på att skriva och att läsa, att hon senare valde att läsa gymnasiekurser på 

distans, en utbildningsform som kräver att användarna är datorvana och uppkopplade eftersom 

all undervisning sker via datorn. Förvisso sker en del av föreläsningarna och seminarier via 

videosamtal men mycket av materialet som används och dokumenten som lämnas in är ändå i 

skrift.  

 

Citat 4 

Min engelska rättstavning är bra eftersom jag möter mycket engelska i datorspel. Jag tycker att 

datorspel har hjälpt min stavning. Fast det gäller mycket annat också, som film. Moderna medier är en 

väldigt bra källa till inlärning.  

Carl 

 

Carl berättar att han haft såväl engagerade föräldrar som stor datortillgång i hemmet. Något som 

har lett till att han utvecklades i sin läsning och skrivning. Han lärde sig tidigt att programmera 

tillsammans med sin far. Han menar att han stötte på datorn som verktyg i skolan först på 

högstadiet, via rättstavningsprogram. Genom sitt intresse för datorer, spel och 
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programmeringsspråk lyckades han bli hjälpt i sin stavning och skrivning menar han. Han 

påpekar att de datorspel som han använt alltså har motiverat honom till att skriva mer än i skolan. 

3.4 Det viktigaste för informanternas läs- och skrivutveckling 

 

Utifrån informanterna svar tycktes det inte behövas en specifik diagnos för att få stöd, de som 

uppvisade svårigheter i läsning fick hjälp. Det krävdes dock en diagnos för mer riktad hjälp såsom 

tekniska hjälpmedel och annan hjälp. Hur mycket hjälp de fick och den socioekonomiska 

bakgrunden tycktes utifrån studien inte ha ett samband. Ett mycket intressant mönster visade sig 

nämligen vid datainsamlingen. Nämligen två huvudgrupper. Det som visade sig var att 

informanternas socioekonomiska bakgrund och tidpunkten för deras diagnosticering hade ett 

samband. Informanterna vars föräldrar hade läst på en högre nivå fick generellt sin diagnos 

tidigare än de informanter som hade lågutbildade föräldrar. De vars föräldrar hade en högre 

utbildning krävde ofta en diagnos.   

 

Citat 5 

Mellanstadieläraren fick veta att mina föräldrar trodde att något var fel på mig, min läsning var inte 

på samma nivå som mina andra ämnen. De ville att jag skulle få hjälp men min lärare och hela skolan 

vägrade se att något var fel och menade istället att jag var lite slö.  

Carl 

 

 

Majoriteten av informanterna till denna studie beskriver att familjemedlemmar också har läs- och 

skrivsvårigheter. Ungefär hälften av personerna som har dyslexi i familjen berättar hur deras 

diagnos indirekt såg till att föräldrar också blivit diagnostiserade. Innan dess hade alltså 

föräldrarna inte blivit diagnosticerade, också här har den socioekonomiska bakgrunden betydelse. 

De föräldrar som var lågutbildade hade inte blivit diagnosticerade under sin barndom. Hanna fick 

sin diagnos i vuxen ålder. Hon uppvisade tidigt svårigheter, något som ledde till att hennes 

syskon försökte hjälpa henne med sin läsning och skrivning. 

 

Citat 6 

Jag önskar att skolan hade tagit reda på mina svårigheter när jag var liten. De har alltid sagt att jag 

var bland de barn som var minst utvecklade i läsning, jag klarade mig muntligt men fick inte hjälp 

eftersom jag kompenserade.  

Hanna 
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Den äldre generationen har under sin uppväxt alltså aldrig blivit utredd för dyslexi utan känt att 

det är något som inte är som det ska. Några av informanterna beskriver hur familjemedlemmar 

fått höra att de varit dumma. Sara kommer från en socioekonomiskt stark familj och fick sin 

diagnos tidigt i livet.   

 

Citat 7 

Om någon säger ”jag skrev fel, jag har en släng av dyslexi” blir jag provocerad! Eftersom det visar på 

att vissa personer inte förstår hur dyslektiker har det. Min mamma fick alltid höra att hon var lat och 

dum i huvudet av sina lärare när hon växte upp. Det krossade min mamma. Vilken människosyn!  

Sara 

3.4.1 Hemmets trygga rum 

 

De flesta av informanterna beskriver hur de kände sig osedda och misslyckade under sin 

skolgång. Flera menar att skolgångens pedagogik haft en negativ inverkan på deras nuvarande 

levnadsstandard. Lyckligtvis menar majoriteten av informanterna att deras familj försökt stärka 

dem i deras utveckling på olika sätt. Hanna som kommer från Östafrika beskriver hur hennes 

mor som är analfabet gjorde sitt yttersta för att hennes barn inte skulle gå miste om skolan. Hur 

modern bad grannarna att läsa läxor med henne och fick Hanna att lova att lita och tro på sina 

lärare. Att alltid göra sitt bästa. Majoriteten av informanternas föräldrar försökte hitta sätt att 

stötta sina barn på, trots att flera av dem själva haft svårigheter. Många av föräldrarna såg till så 

att det alltid fanns datorer hemma.  

 

Citat 14 

Min mamma jobbade som biblioteksassistent på kommunbiblioteket när jag var ung. Hon gjorde mig 

till bokslukare genom att peppa mig. Eftersom hon jobbade på bibliotek fick jag även en massa 

hjälpmedel som t.ex. daisyspelare. Mamma var väldigt drivande i att hjälpa mig. Jag fick prova alla 

grejerna först och sen visa henne hur alla hjälpmedel fungerade.  

Erik 

 

Carl och Anna berättar hur deras datorintresserade föräldrar hjälpte dem att lära sig använda 

datorn långt innan det introducerades för dem i skolan. Andra läste högt för sina barn i hopp om 

att deras läsning och skrivning skulle förbättras. Hemma har informanterna lärt sig mycket, i ett 

klimat som är både bejakande och tryggt. När Anna hade det tufft i skolan med allt från vänner 

till läsningen och skrivningen har hon kunnat prata med sina föräldrar. Hennes föräldrar fanns 
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där med såväl skolhjälp som tröst. Anna har en far som sysslar mycket med datorer, något som 

hon menar har haft en god inverkan på hennes läsning och skrivning. Carl hade också engagerade 

föräldrar som såg till att han alltid haft datorer, fadern har gått individuella programmeringskurser 

för att hjälpa sin son. Carl beskriver hur han föredrar att arbeta med datorer och 

programmeringsspråk eftersom han anser att grammatiken är lättare att förstå sig på, mer 

regelbunden. 

 

Citat 15 

Programmerade mycket själv också, det finns en exakt grammatik, eftersom programmering har ett 

programmeringsspråk som är väldigt exakt. I svenskan är det oregelbundet, programmeringsspråket är 

strikt och strukturell. Skriftsvenskan är väldigt komplex och kräver även en trevlig avrundning för att 

inte låta avhuggen etc.  

Carl 

 

3.4.2 Engagerade lärare som bryr sig 

 

Alla informanter berättar att det som de allra helst hade velat ha under sin skoltid var engagerade 

lärare. Just detta uttryck ”engagerade lärare” har tagits i alla munnar, många har önskat sig annat 

också såsom att lärarna skulle vara väl insatta i dyslexi och i de hjälpmedel som de introducerade. 

Vissa önskar även att de hade fått sin diagnos tidigare, så att de hade kunnat få hjälp istället för att 

skämmas eller känna sig ”dumma”. Det allra viktigaste när det kommer till deras läsning och 

skrivning har varit engagerade lärare som ser dem, som tar deras behov och personlighet i 

beaktande när arbetssättet ska tas fram och som tydligt visar hur saker och ting ska användas och 

lösas. Lena berättar om hur hon önskar hon hade fått mer lärarledda lektioner med engagerade 

förebilder.  

 

Citat 16 

Den bästa undervisningen är när bra lärare berättar och är intresserade av sitt ämne. En engagerad 

lärare som använder olika sätt för att lära ut och där man kan få examinera både skriftligt och 

komplettera med en muntlig tentamen. 

Lena 

 

Carl beskriver hur han trots svårigheter lyckades bra i skolan. Han menar att det berodde på att 

han fick mycket hjälp av sina föräldrar och av sina lärare. Han har alltid varit intresserad av att 

lära sig. Carl har en socioekonomiskt stark bakgrund. 
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Citat 17 

Jag vet inte, den hjälpen jag fick från läraren var så pass bra att det kanske var den bästa 

undervisningen. Fick ju tillräckligt med hjälp så att jag klarade att få betyg i alla ämnen. Engagerade 

lärare är det viktigaste, något som jag ju fick. Jag har alltid lyckats hålla modet uppe trots sådant som 

händer mig, jag blir inte nedstämd när dåliga saker händer. 

Carl 

 

Anna berättar att hon hade lärare på komvux som förklarade så att hon kände sig lyckad. 

Lektionerna var roliga därför att lärarna förenklade tills hon förstod. Hon kände sig sedd för 

första gången på länge i skolan, och lärde sig sådant som hon innan trodde var omöjligt att lära 

sig menade hon såsom matematik. 

 

Citat 18 

Lärare som var engagerad i mig och anpassade inlärningen efter hur jag fungerade. Det gjorde en 

jättestor skillnad, fokus på mig som elev och individ. Jag var i centrum och läraren anpassade sig efter 

alla olika elever. Det är det bästa minnet jag har.  

Anna 

 

Johan kände sig inte sedd i skolan, han beskriver hur han ständigt förbisågs och inte fick 

möjlighet att uppnå sin fulla potential. Den lilla specialundervisning han fick drogs in ganska 

snart igen och han minns att ingen bemödade sig med att förklara att han hade svårt med 

läsningen och skrivningen. Det fanns inget särskilt tillfälle då han kände att han blev sedd eller 

hjälpt av personalen i skolan men tror att det hade gjort en skillnad om han blivit sedd och känt 

att personalen i skolan satsade på honom. 

 

Citat 19 

Engagerande lärare som pushade mig och som såg mig för den jag var, förklarade saker för mig och vad 

jag har för problem, som vet och är utbildade på sina grejor som kan förklara och kan hjälpa mig. 

Johan 
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4 DISKUSSION 

Nedan diskuteras resultatet, metoden och validiteten eller tillförlitligheten utifrån de teoretiska 

perspektiv som valdes inför studien. Dessa är det relationella specialpedagogiska perspektivet och 

det sociokulturella pedagogiska perspektivet.  Förslag på vidare forskning kommer också att ges.   

4.1 Resultatdiskussion. 

Att informanterna i första hand har använt sig av stavningsprogram i den ordinarie 

undervisningen är intressant. Majoriteten säger att de inte stött på datorstöd i skolan eller 

stödundervisningen något som är betänksamt med tanke på den genomslagskraft som IT haft 

enligt Lundberg(2005), Trageton(2006), Nissen (2002) och Aanestad & Olausen(2010).  

Många av informanterna berättar att de faktiskt på något sätt kommit i kontakt med särskild 

stödundervisning, skolorna har alltså tidigt lagt märke till att alla barnen haft svårigheter. Dock 

har endast ett fåtal fått diagnos tidigt, de barnen med socioekonomiskt stark bakgrund. Detta 

fenomen nämner Ingvar(2008). Han skriver att barn med föräldrar som gått på universitet har en 

tendens att få sin diagnos tidigare än barn som har lågutbildade föräldrar. Detta skulle kunna bero 

på olika hemkulturer, där de lågutbildade föräldrarna i denna studie har litat till skolpersonalens 

beslut mer än de högutbildade föräldrarna som krävt hjälp. Liberg & Björk(2010) nämner att 

vissa barn inte lär sig ställa frågor hemifrån. Detta synsätt kan i vissa fall ärvas till nästa 

generation, således kan detta vara fallet hos några av informanterna. Föräldrar som inte ställer 

frågor och krav kan få barn som i sin tur beter sig på samma vis när de blir föräldrar. Den 

informant vars förälder är från Östafrika krävde av sina barn att behandla lärarna som sina 

föräldrar, med respekt och att inte ifrågasätta lärare. Något som i sin tur kan ha haft ett samband 

med hennes sena diagnosticering eftersom lärarna inte såg till att hon blev utredd trots hennes 

specifika svårigheter.  

Majoriteten av informanterna menar att datorn och tekniska hjälpmedel inte var ett särskilt 

förekommande verktyg i stödundervisningen. Tvärtom nämner de flesta att de enbart arbetade 

med datorer i den ordinarie undervisningen i form av ordbehandlingsprogram. Andra hjälpmedel 

på en mer regelbunden basis har introducerats först sent såsom på eftergymnasiala utbildningar 

ex. komvux och universitet. Något som dock kan ha en inverkan på detta är att informanterna 

som intervjuades gick i grundskolan under nittiotalet. Informanterna växte upp under en tid då 

datorprogram var ett relativt nytt fenomen, på den tiden var de tekniska verktygen inte lika 
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utvecklade som i dagsläget och kostnaden var högre eftersom verktygen inte var lika utforskade. 

Att skolorna inte var lika insatta i tekniska hjälpmedel som de är idag är således inte så underligt. 

Det var då IT fortfarande var ett nytt fenomen. Trageton(2011) och Ingvar(2008) beskriver hur 

skolan generellt är långsammare än övriga samhället. I så fall kan detta förklara bristen på 

tekniska hjälpmedel i informanternas undervisning. 

I skolans läroplaner är en del av målet, att kunna tillgodose barnens behov av förklaringar och 

multisensorisk stimulans (Lpo94). Det är skolans uppgift att se till att alla barn oavsett svårighet 

får möjlighet att utvecklas där. Ingvar(2008) beskriver hur skolan är en statisk och normativ 

institution med en pedagogik som går ut på att dyslexin växer bort. Fouganthine(2010-02-06) tar 

upp hur många lärare inte vet hur de ska arbeta med läs- och skrivsvårigheter hos barn. 

Informanternas svar tyder på att skolorna som de gått på inte är medvetna om korrekta arbetssätt 

för dyslektiker. I styrdokumenten är skolan till för alla, utifrån ett relationellt perspektiv innebär 

detta att skolan ska kunna möta alla barn. Även dem som är i behov av särskilt stöd. Detta skulle 

alltså ske i den ordinarie undervisningen.  

 

Hemma möts de av bejakande undervisare som tydligt visar ett intresse för dem. Detta är vad 

skolan borde sträva efter utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). Liberg & Björk(2010) 

beskriver hur skolan kan ha en motsatt effekt på barnens läs och skrivsvårigheter. Detta genom 

att inte veta hur alla dessa olika barn med många olika behov ska bemötas. För informanterna 

tycks skolorna många gånger brustit i att hjälpa dem utvecklas i sin läsning och skrivning. Detta 

skulle kunna bero på att dyslexi blev klassat som ett funktionshinder först på nittiotalet (Ingvar, 

2008). Om skolorna är långsammare att anamma nya förhållningssätt och arbetssätt än övriga 

samhället, som Trageton (2006) menar, är det inte så underligt att informanterna möttes av en 

äldre pedagogik i skolan. I hemmet visste Informanterna att de vuxna som de mötte satte deras 

intresse och utveckling i främsta rummet. De kände sig respekterade, accepterade och älskade. 

Lärdomarna blir spännande, roliga och bejakande. Föräldrarna är tydligt engagerade i barnen.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har detta med vuxna förebilder (Säljö, 2010) som visar 

engagemang en stor inverkan på om barnen lär sig och hur de upplever kunskapssituationen.  

 

Ordet engagemang är ett uttryck som ständigt kom upp under intervjuerna. Informanterna 

berättar om ett stort behov efter bekräftelse, förståelse och engagemang hos lärarna. Att bli sedda 

och att få hjälp av närvarande lärare utifrån deras individuella behov hade betytt så mycket menar 

de. Säljö(2010) och Vygotskij(2005) menar att lärare ska vara förebilder som visar barn till sin 

egen förståelse och inlärning. Att informanterna berättar att de sällan stötte på denna typ av 
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förståelse och engagemang hos sina lärare är beklagansvärt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

ska skolan vara ett forum för utveckling inom trygga väggar (Säljö, 2000) eftersom barns självbild 

är en viktig faktor i läsning och skrivning menar Lundberg(1984) och Taube(1988). Där läraren 

agerar positiv förebild som bejakar eleverna och visar hur saker och ting går till. Detta för att 

barnet ska nå sin proximala utvecklingszon. Även i det relationella perspektivet talas det om 

förståelse och bejakande, miljön är till för att locka fram kunskap och motivation, inte dämpa 

den. Att informanterna känner ett misslyckande och slutar lita på sina lärare är ytterst sorgligt. 

Samtidigt är det ofta svårt för lärare att se alla sina elever på ett sätt som de förtjänar. Liberg & 

Björk(2010) och Ingvar(2008) skriver att dagens klassrumssituation med stora klasser och 

indragna resurser i kombination med lärarutbildningens brister i läs och skrivsvårigheter har sina 

biverkningar. Det är alltid någon som drabbas av dessa förhållanden.   

 

Ingvar(2008) skriver att socioekonomiska förhållanden har en stor inverkan på hur tidigt 

dyslektiska barn får sin diagnos. Barn till medelklassföräldrar får dyslexi. Barn till arbetarklass är 

bara ”dumma” och får ingen hjälp. Barn till medelklassföräldrar lider inte av att behöva ha en 

diagnos för att få hjälp. Barn till arbetarklass måste ha sin diagnos för att få hjälp. Barn till 

arbetarklass får sin diagnos sent, detta har även visat sig i denna studie. Även i denna studie visar 

detta fenomen sig. De informanter som tillhör medelklassen lyckas relativt bra i livet, de får sin 

diagnos tidigt medan arbetarklassbarnen får sin diagnos i vuxen ålder. Informanterna som har 

medelklassföräldrar använder sin hjälp tidigt för att kunna ta sig igenom utbildningen. Något som 

lönar sig i ett samhälle där invånarna näst intill måste ha en eftergymnasial utbildning av något 

slag för att få ett arbete. Sandström-Kjellin(2002) och Säljö(2000) skriver att invånare i det 

svenska samhället måste kunna läsa och skriva. Kraven idag blir allt högre. Informanterna med 

lågutbildade föräldrar har inte läst vidare till universitet. Det är intressant att informanternas 

socioekonomiska bakgrund tycks gå i arv.  

 

Informanterna med föräldrar som har låg utbildning läser inte lika ofta vidare. Arbetarklassen får 

alltså sin diagnos sent i livet menar Ingvar(2008). När det nästan är försent. Bara nästan, 

informanterna låter sig dock inte tryckas ner. Det är glädjande att se hur många av dem som mött 

på många nedgångar visar att de tror på framtiden. De vet att de får hjälp i vuxen ålder, något 

som har gett dem kraft till nya tag. I de eftergymnasiala utbildningarna är hjälpen mer omfattande 

och strukturerad menar de. Den starka tilltron som informanterna har är imponerande och 

glädjande. Lyckligtvis har flera av de personer som fick sin diagnos sent i livet ändå fått ta del av 

en positiv skolupplevelse, att ha lärare som kan och bryr sig. De flesta av dem som har haft det så 
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har mött dem först efter grundskolan. Många av dessa har mött förståelsen och fått hjälpen först 

på Komvux. Detta sociokulturella förhållningssätt och arbetssätt är vad Säljö(2000) menar är det 

bästa.  Informanterna upplever att de eftergymnasiala utbildningarna är mer givande när IT blivit 

allt större. De verktyg som också används på de eftergymnasiala utbildningarna såsom 

Alphasmart är förmodligen mer lämpade för vuxna människor än barn eftersom de är rätt 

komplicerade att använda.  

 

Att så många av informanterna nämner sociala medier och datorspel som en källa till inlärning, 

och utveckling i läsning och skrivning är intressant. Som pedagog är det ett vanligt tankesätt att 

sådant som datorspel, sociala medier och serier inte är tillräckligt för att bli en god läsare 

(Lundberg 2005 och Liberg & Björk, 2010). Tvärtom är det sagt att det krävs läsning av romaner 

för att bli en god läsare. Detta för att klassisk litteratur ofta betraktas som mer bildande. 

Informanternas berättelser ställer detta på sin spets. För om det som informanterna säger är sant 

innebär det att det viktigaste inte är vad personer som befinner sig i läs- och skrivutvecklingen 

läser utan hur mycket och hur ofta de läser. Lundberg(2005) och Liberg & Björk(2010) påpekar 

förvisso att antalet timmar som barnen läser är viktigt men att det inte räcker med den läsning 

som barnen får via datorspel och internetforum. Utifrån informanternas utsagor tordes detta vara 

en förlegad syn hos vuxna. När informanterna berättar att en av de mest värdefulla källorna för 

deras läs- och skrivutveckling varit sociala medier krävs det att skolan tittar på dess potential i 

undervisningen men också hur synen på sociala medier kan förbättras.   

 

Säljö(2000) menar att skolans uppdrag har förändrats. Att informanterna alltså menar att de lärt 

sig läsa via chatforum och datorspel skulle kunna innebära att vi som pedagoger får fundera på 

om vi kan låta elever hållas när de insisterar på att läsa serier i klassrummet, eller vill sitta framför 

datorn och chatta med kompisar på lektionstid.  Fokus hos oss pedagoger skulle kunna vara att 

hålla barnen motiverade att fortsätta. Sociala medier och datorspel är utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv en källa till samspel (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet menar att flera 

personer kan konstruera en gemensam kunskap, gruppen blir alltså producenten. Trots att det är ett 

artificiellt samspel påminner interaktionen om ett autentiskt möte mellan människor och ett 

skapande av en gemensam kunskap. Informanterna beskriver hur de suttit framför datorn och 

tyckt att det varit roligt att skriva och läsa, eftersom de gjort det tillsammans med andra personer. 

Förvisso personer som de oftast inte kan se eller höra men den sociala interaktionen har varit 

givande. Något som torde vara utvecklande och positivt. 
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4.2 Validitet och Metoddiskussion 

 

Forskarens inverkan på hur informanterna svar blir går inte att förbise. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud). Frågorna om huruvida informanterna underdrivit skolans inverkan på 

deras läsning och skrivning och överdrivit hemmets stora inverkan kan ställas. Risken finns att 

det blir en viss jargong när två människor träffas. Särskilt två personer som känner varandra 

sedan innan. Två av informanterna var jag bekant med men då svaren inte skiljde sig från de 

andra informanterna ansåg jag att det inte behövdes läggas någon tyngd vid detta. Att fokus hos 

mig låg på att skapa en avslappnad atmosfär samtidigt som informanterna var väl medvetna om 

att undersökningen ämnade sätta datorer och hjälpmedel i ett kritiskt perspektiv kan ha lett till att 

svaren färgades negativa. Dock har ju svaren om just datorer inte blivit så negativa som vi kunnat 

tro till en början. Min arbetskamrats kommentar om hur vissa datorprogram var mindre 

konstruktiva, som ledde till denna undersökning visade sig slutligen bero på oengagerade lärare. 

Informanterna berättar hur det inte är verktygen som gör undervisningen utan engagemanget och 

motivationen. Som Säljö(2000) skriver är det vuxna och omgivningens interaktion med barnen 

som gör en god undervisning. Informanternas beskrivningar är sanna, de kan endast berätta hur 

de upplever sin situation. Forskareffekten borde då inte vara anmärkningsvärt stor. Vilka 

resultaten blir kan dock bero på hur forskaren sedan väljer att analysera svaren. Som person går 

det aldrig att vara helt objektiv. Jag ställer mig neutral till tekniska hjälpverktyg och datorer men 

kan förstås inte låta bli att känna med informanterna och deras familjer. Som pedagog har jag sett 

skolan ur båda sidor och torde förhoppningsvis vara neutral.  

 

Sambandet mellan informanternas svar och deras ålder tåls att tittas på. Informanterna är 

nämligen åldersmässigt lika. Ingen hänsyn sågs till deras socioekonomiska bakgrund eller kön när 

de tillfrågades utan alla som föll inom ramen för ålder, diagnos och erfarenhet från svensk 

grundskola blev intervjuade. Det är intressant att svaren från informanterna är så snarlika och att 

mönstren visar sig så tydligt. Detta skulle kunna bero på att vi för tillfället lever i en tid då skolan 

är föremålet för intensiva diskussioner. Att alla informanterna talar om vikten av engagerade 

lärare är en tanke som förmodligen inte uppkommit hela sonika hos alla dessa personer utan 

något som diskuterats inom media och samhället. Om informanterna istället varit barn idag och 

hade gått i skolan hade deras svar förmodligen sett annorlunda ut. Att göra samma studie med 

äldre personer skulle förmodligen inte vara lika givande eftersom de förmodligen använt sig av 

tekniska hjälpmedel i ännu mindre mån än våra informanter.  Detta för att tekniska hjälpmedel 

fick ett uppsving så sent som på nittiotalet.   
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4.3 Slutsatser och förslag 

 

Informanterna anser att den bästa läs- och skrivundervisningen kommer av engagerade och 

närvarande vuxna förebilder som är insatta i olika slags program och hjälpmedel, samtidigt som 

de kan individanpassa undervisningen baserat på informanternas behov. Det är i enighet med 

undersökningens teoretiska perspektiv.  

 

I skolorna har informanterna inte sysslat så mycket med datorer men i hemmet har föräldrar, 

sociala medier och datorprogram hjälpt studiens informanter till läsning mer än vad traditionell 

klassrumsundervisning har eftersom de känt sig sedda i interaktionen. Detta med engagerade 

vuxna som hjälper eleverna att nå sin potential är vad informanterna trots modern media tycks 

föredra. 

 

Förhoppningsvis kommer denna studie att mana till en ökad granskning av tekniska hjälpmedel 

och datoranvändande i skolan. Framförallt hoppas jag på att fler studier på sociala mediers 

inverkan på läsning och skrivning görs. Utöver detta är det intressant att undersöka hur skolans 

uppdrag förändrats över tid.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Namn 

 

Ålder 

 

Bor 

 

Familj 

 

Födelseplats 

 

Utbildning 

 

Syssla/Arbete 

 

Dyslexidiagnos 

 

Berätta lite om dig själv (intressen, sysslar med, drömmar) 

 

Hur hade du det när du växte upp? 

 

Hur var det när du gick i skolan?  

 

Hur gick det till när du lärde dig läsa och skriva? (Dator och IT?) 

 

Hur gick det till när du fick veta att du behövde extra stöd? (Dator och IT?) 

 

Hur såg stödet ut för dig? (Dator och IT?) 
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Har du några erfarenheter från datorer som stöd? Berätta om dem.  

 

Hur kändes för dig när du var på stödundervisning? (Dator och IT?) 

 

Hur tyckte du att det var att arbeta på datorn?  

 

Finns det något du skulle vilja ändra med stödundervisningen när du var liten? (Dator och IT?) 

 

Hur hade den bästa undervisningen varit för dig? (Dator och IT?) 

 

 

Bilaga 2 

 

Meddelande på Dyslexiförbundets facebooksida 

 

Sökes: Vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (18-36 år) för undersökning (Uppsala 

Universitet magisterprogrammet i specialpedagogik) om hjälpmedel och IT-stöd.  

 

Mv.  

Sanna Löfgren 

 

 

 


