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ABSTRAKT 
Borgius Svensson, B-I. Forss Lasson, C. & Rundqvist, M. (2012). Specialpedagogers och 
speciallärares uppfattningar om kompensatoriska hjälpmedel, ur ett likvärdighetsperspektiv.  
Special Educators´ and Special Teachers´ opinions on compensatory tools, from an equality 
perspective. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogprogrammet. 
 
Syftet med studien är att i tre kommuner kartlägga specialpedagogers/speciallärares 
uppfattningar om tillgången till och kompetensen kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi, ur ett likvärdighetsperspektiv. 
 
Arbetet ger en översikt över tidigare forskning när det gäller kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi. Vi har gjort en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Sammanlagt 
har vi delat ut  enkäter till 37 specialpedagoger och speciallärare vid 15 skolor i 3 kommuner, 
varav 35 svarade. 
 
Studien visade att tillgången på kompensatoriska hjälpmedel är någorlunda likvärdigt i de tre 
kommunerna. Dock finns det skillnader när det gäller hemlån, vilket kan ge eleverna med 
dyslexi olika förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete, eftersom kompensatoriska 
hjälpmedlen kan behövas vid läxläsningen. Det framkom att kompetensen kring de 
kompensatoriska hjälpmedlen var otillräcklig, vilket är något som vi måste arbeta med att 
förbättra i vår framtida yrkesroll. Det visade sig att fler flickor än pojkar i årskurs 4-6 hade 
diagnosen dyslexi i en av de undersökta kommunerna till skillnad från de andra två.  
 
Vi har valt att koppla vår studie till KASAM- teorin, eftersom det tydligt kommer fram i vårt 
arbete att känslan av sammanhang är viktig för att barn med dyslexi ska lyckas i skolan. 
Något som också har betydelse för vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns och vilken 
kompetens som finns bland pedagoger på skolorna är vilka ramar som styr detta. Därför har vi 
valt att även koppla vårt arbete till Ramfaktorteorin. Lärande sker i all interaktion människor 
emellan, för att elever med dyslexi ska kunna använda sig av de kompensatoriska hjälpmedlen 
på ett funktionellt sätt, krävs att någon med tillräcklig kunskap kan introducera dem och visa 
dem hur de fungerar. Vi har därför även valt att koppla vårt arbete till det sociokulturella 
perspektivet. 
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FÖRORD 

Vi har genomfört det här arbetet därför att vi vid våra samtal under utbildningens gång har 
blivit uppmärksamma på och intresserade av likvärdighetsperspektivet i skola och 
undervisning. 
 
Vi bestämde oss för att undersöka specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om tillgång 
till och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi.  
 
Vi tackar våra respondenter, specialpedagoger och speciallärare i tre olika kommuner - utan er 
medverkan hade vår undersökning inte varit möjlig.  
 
Till vår handledare Ann-Elise Persson, Högskolan Kristianstad, vill vi rikta ett särskilt tack. 
Hennes kunniga och engagerade stöd under arbetets gång har varit ovärderligt för oss. 
 
Vi vill också rikta ett tack till våra familjer för stöd och förståelse alla de helger vi varit 
upptagna med vårt rapportskrivande.  
 
Arbetet har vi genomfört tillsammans och vi tar delat och lika ansvar för alla delar. 
 
 
Kristianstad i maj 2012 
 
Britt-Inger Borgius Svensson 
Cecilia Forss Lasson 
Marie Rundqvist 
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1. INLEDNING 

Under diskussioner och samtal som vi har haft under vår utbildning på Specialpedagog- 
programmet, har det framkommit att det är stor skillnad både beträffande diagnostisering av 
dyslexi och vad gäller tillgängligheten till kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi 
i olika kommuner. Det ställer oss frågande, eftersom vi i våra diskussioner om begreppen  
som inkludering, likvärdig utbildning, ”en skola för alla”, uppfattat kompensatoriska 
hjälpmedel som en stor hjälp just i arbetet mot en inkluderande pedagogik och en mer 
inkluderande skola, speciellt för elever med dyslexi. Vi har förstått att vi själva inte har 
tillräckliga kunskaper inom området kompensatoriska hjälpmedel och vi vill gärna ha mer 
kunskap inom detta område, i synnerhet som det förväntas av oss i eventuella framtida tjänster 
som specialpedagoger. Vi är intresserade av vilka skillnaderna är mellan olika kommuner och 
vi bestämde oss för att undersöka detta med hjälp av specialpedagoger och speciallärare i tre 
olika kommuner. Vi valde att göra detta med enkäter som verktyg.              
Enkätundersökningen valde vi även för att få pröva denna typ av kvantitativ undersökning, 
där vi gör olika typer av jämförelser och undersöker om vi kan se mönster.  Vi gör en studie 
med fenomenografisk ansats. Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva 
fenomen i världen såsom andra betraktar dem, att beskriva variationer i det avseendet, i 
synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang (Marton & Booth, 2000).  
 

1.1 Bakgrund   

Vi har under utbildningen på det specialpedagogiska programmet talat om olika kommuner, 
skillnader och likheter dem emellan avseende resurser med mera. ”En skola för alla” har varit 
ett tema överordnat hela utbildningen liksom begreppet inkludering.  

En skola för alla är ”Ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 års läroplan för 
grundskolan infördes. En skola för alla är en utmaning och målsättning för skolan och dess 
personal att skapa förutsättningar för alla barn att inom ramen för grundskolan få en 
meningsfull skolgång” (Persson 2007, s. 8).  

Kompensatoriska hjälpmedel kallas på senare tid ofta för alternativa lärverktyg eller 
alternativa verktyg i lärandet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 12-04-04). Dessa uttryck 
syftar till att avdramatisera utifrån tanken att alla behöver olika slags verktyg för att lära, vi lär 
på olika sätt. Vi har dock valt att använda begreppet kompensatoriska hjälpmedel eftersom vi 
menar att det fortfarande är fler som känner igen och är bekanta med det begreppet. 
Kompensatoriska hjälpmedel är också det begrepp som SKED, Skånes kunskapscentrum för 
elever med dyslexi använder. 

Vi tänker att kompensatoriska hjälpmedel är en förutsättning för inkludering av bland annat 
elever med dyslexi. Tillgång till kompensatoriska hjälpmedel blir då en del av ett relationellt 
synsätt där specialpedagogiken blir en del av den vanliga pedagogiken (Rosenqvist 2011-12-
09). Enligt Svenska akademiens ordlista (2011) är dyslexi en nedsatt förmåga i läs- och 
skrivförmågan. Vi anser att med kompensatoriska hjälpmedel kan dessa elever få en mer 
likvärdig utbildning, dessutom tror vi att pedagogernas kompetens i hur olika 
kompensatoriska hjälpmedel används kan vara avgörande för hur eleven kommer att använda 
dem i sin utbildning. De kompensatoriska hjälpmedlen utvecklas hela tiden och numera kan 
man till de flesta surfplattor och mobiltelefoner ladda ner program som på olika sätt kan vara 
till hjälp för elever med dyslexi. 
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Rönnåsen och Ekstedt (2006) kommer i en undersökning fram till att väldigt få elever har 
tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. När datorn används i undervisningen är det 
huvudsakligen för textbehandling, rättstavning och färdighetsträning. Författarna menar att 
lärarnas kompetens måste bli bättre för att de ska kunna anpassa och utforma användandet av 
kompensatoriska hjälpmedel efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Clark, Dyson och Millward (1998) refererar till Stangvik som menar att funktionsnedsättning 
innebär avsaknad av förmåga i en viss miljö. Vi vill framhålla att användande av 
kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi kan vara ett sätt att kompensera för dessa 
elevers oförmåga att ta till sig kunskap på grund av sin funktionsnedsättning i hela 
studiesituationen. Det leder då till en i större utsträckning inkluderande pedagogik. 

Vi vill undersöka tillgången till och kompetensen kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi i tre kommuner ur ett likvärdighetsperspektiv och om skollagen i detta 
avseende följs (Skollagen http//www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800). 
Läroplanen Lgr-11 uttrycker att utbildningen ska vara likvärdig, skollagen kräver att barn och 
ungdomar med dyslexi får rätt till kompensatoriska hjälpmedel. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.(Lgr-11, s.7) 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 
fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla. (Lgr-11, s.8) 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag 
(Skollagen kap 1, 8§, 2011).   

Utbildningen ska inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas (Skollagen kap 1, 9§).  

Vi uppfattar att det ser väldigt olika ut, från kommuner där man delar ut personliga datorer till 
alla elever med diagnos dyslexi redan från år 1, till kommuner där läraren lånar ut sin egen 
dator. Frågan är också vilken glädje eleverna har av sin dator, hur motiverade de är och vilken 
förmåga eleverna har rent tekniskt att klara av att använda datorn. Hur ser det ut på de olika 
skolorna, får lärare och elever någon utbildning i de program som finns för att underlätta för 
elever med dyslexi är exempel på frågor som vi har ställt oss.   

Sverige har även tagit på sig ansvaret att följa UNESCO:s riktlinjer från 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997). Denna deklaration ställer särskilt höga 
krav på att den allmänna skolan ska anpassa sig till den totala elevvariationen. I 1§ 
förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 
handikappolitiken heter det:  
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Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor”.  Förordningen, (2001:526).  

Utgångspunkten vid integrering har varit att barnet förväntas anpassa sig till den rådande 
skolmiljön. Inkludering däremot innebär att skolan ska anpassas till den totala elevvariationen 
och använda sig av elevernas olikheter (Heimdahl, 2008).  

Av läroplanen, Lgr-11, framgår att undervisningen ska anpassas till varje enskilt barns 
förutsättningar och behov. Skollagen, (2010:800) uttrycker att ett sådant stöd i första hand ska 
ges inom ramen för den klass eller grupp som eleven tillhör (3 kap, 7§).   

I arbetet för att uppnå en likvärdig och en inkluderande skola stärker Föhrer och Magnusson 
(2000) våra tankar beträffande att det är viktigt att man kontinuerlig använder sig av de 
kompensatoriska hjälpmedlen i undervisningen för elever med dyslexi. Damsby (2007) 
skriver att eleverna med dyslexi blir mer självständiga och motiverade när de får tillgång till 
de kompensatoriska hjälpmedlen. Detta är ytterligare en anledning att skapa en mer 
inkluderande och likvärdig utbildning. Enligt Bonn (2006) är kompensatoriska hjälpmedel 
värdefulla för att stärka elevers självförtroende och för att stimulera elever med dyslexi att bli 
mer delaktiga i skolarbetet. Det är viktigt att man har tillgång till datorer och att vi gör dem 
till en naturlig del av undervisningen, så att de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte 
känner sig utpekade. Det är viktigt att det inte blir stigmatiserande för dessa elever, därför är 
det också viktigt att även elever utan läs och skrivproblem har tillgång till datorer så att man 
inte kan ”se” skillnad mellan dem. Han påpekar också att det är viktigt att man på 
organisationsnivå styr, så att alla lärare kompetensutvecklas inom detta område för att få en 
god skolutveckling. 

Vi anser att det är viktigt för alla inom skolans olika nivåer att ta del av detta examensarbete 
för att skapa en förståelse och för att belysa att skolan ska vara likvärdig och inkluderande 
oavsett vid vilken skola eleven studerar vid och oavsett var i Sverige eleven ifråga bor:  

• På organisationsnivå där politiker ansvarar för de ekonomiska ramarna inom 
kommunen och också för skolan, som sedan ger förutsättningar för 
införskaffande av kompensatoriska hjälpmedel och för hur teknisk support kan 
möjliggöras. Rektorer är ansvariga att skolan följer de olika lagarna, även för 
barn med funktionsnedsättningar, så som till exempel för elever med dyslexi 
och möjliggör en inkluderande pedagogik.  

• På gruppnivå där elever ska medvetandegöras om den hjälp och det stöd som 
användandet av kompensatoriska hjälpmedel i skolan och i hemmet erbjuder.  

• På individnivå där elever och föräldrar förstår vikten av att skaffa sig tekniska 
kunskaper om kompensatoriska hjälpmedel och att skapa en så god lärmiljö 
som möjligt för elever med dyslexi.  

Slutligen - ge uppmuntran till de lärare som kämpar för en likvärdig och inkluderande skola, 
där elever med dyslexi ska bli så inkluderade och självständiga som möjligt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att i tre kommuner kartlägga specialpedagogers/speciallärares 
uppfattningar om tillgången till och kompetensen kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi, ur ett likvärdighetsperspektiv.   

Frågeställningar: 

• Visar undersökningen på regionala skillnader när det gäller tillgången till 
kompensatoriska hjälpmedel? 

• Vilka kompensatoriska hjälpmedel har elever med dyslexi tillgång till i de undersökta 
kommunerna? 

• Anser respondenterna att det finns tillräcklig kompetens för att handleda eleverna i 
användandet av de kompensatoriska hjälpmedlen? 

• Anser respondenterna att eleverna är villiga att använda de kompensatoriska 
hjälpmedlen? 
 

1.3 Studiens begränsning  

Vi tar i vårt arbete inte upp orsaker till dyslexi, inte heller åtgärder för att förebygga dyslexi 
eller interventioner vid konstaterad dyslexi. Vi berör inte heller frågan om att det att det tycks 
finnas en skillnad angående diagnostisering av dyslexi i olika kommuner. Vår studie berör 
endast elever som vid undersökningstillfället har diagnosen dyslexi.  

  

1.4 Studiens upplägg  

Vi berättar inledningsvis om bakgrunden till vårt intresse för området kompensatoriska 
hjälpmedel och dess tillgänglighet för elever med dyslexi. Därefter redogör vi för skrivningar 
i styrdokument etcetera. Vi pekar också på de tre olika nivåerna organisations-, grupp- och 
individnivå som behöver fokuseras för att skapa en inkluderande skola. 

Därefter följer litteraturgenomgången där vi tar upp centrala begrepp, redogör för dyslexi och 
kompensatoriska hjälpmedel samt för specialpedagogers/speciallärares roll i arbetet med 
kompensatoriska hjälpmedel. I metoddelen redogör vi för metodval, urval, genomförande och 
bearbetning. Teorikapitlet redogör för de teorier vi använder för att tolka och analysera 
resultatet av vår undersökning. Slutligen diskuterar vi resultatet utifrån teoribakgrund och 
tidigare forskning. Vi avslutar med slutord och förslag till fortsatt forskning. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Begrepp  

2.1.1 Dyslexi 

Definitioner av dyslexi förekommer på många nivåer och fyller olika funktioner. Vanligen 
skiljer man på utvecklingsdyslexi och dyslexi förvärvad genom hjärnskada under uppväxten 
eller i vuxen ålder (Gustafson, 2009). I detta avsnitt avser definitionerna utvecklingsdyslexi. 

Dyslexi är enligt Rygvold (2001) en specifik läs- och skrivsvårighet med en bristande 
passform mellan skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att detta med 
nödvändighet rör normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat problem med 
fonologiska svårigheter som typiskt drag, och problemen förändras med åldern. Svårigheterna 
med skriftspråket är det primära, och de ska i princip inte vara någon konsekvens av vare sig 
syn- och hörselsvårigheter eller sociala och emotionella faktorer. 

2002 formulerade, enligt Gustafson (2009), ”The International Dyslexia Association” en 
definition där det tas upp svårigheter att avkoda enskilda ord och/eller flytande 
ordigenkänning beroende på fonologiska brister som ett viktigt kriterium.  

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 
av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 
avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 
komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter 
till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 
och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. 
(Gustafsson 2009 s.12)   

 

2.1.2 Kompensation 

Kompensation är en enligt Nationalencyklopedin (2012) ”…ersättning för förlust eller brist 
av något slag. Som psykologisk fackterm: uppvägande av brister på ett område genom 
satsning på ett annat, mera fruktbart.” www.ne.se 

Svenska akademiens ordlista förklarar kompensation som ”ersättning, gottgörelse, 
utjämning.”(www.saol.se, 2012) 

 2.1.3 Kompensatoriska hjälpmedel 

Enligt Damsby (2008) är kompensation och kompensatoriska hjälpmedel ett samlat begrepp 
för att hjälpa individer i behov av särskilt stöd. Författaren framhåller att det är många 
faktorer som har betydelse vid implementeringen av kompensatoriska hjälpmedel i 
undervisningen. 

http://www.saol.se/
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2.1.4 Likvärdighet. 

I Läroplanen för grundskolan tas begreppet likvärdighet upp redan i inledningskapitlet enligt 
nedan och hänvisar till Skollagen: 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar 
för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla.”  Lgr-11 s. 8 

Det nätbaserade lexikonet Lexin definierar likvärdig ”som har samma värde, jämngod” 
www.lexin.nada.kth.se/lexin (12-04-04) 

Nationalencyklopedin förklarar likvärdig som ”jämbördig”. (www.ne.se 12-04-03) 

 

2.2 Styrdokument 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr-11, s.8) 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla”. (Lgr-11, s.8) 

Läraren ska:  

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Lgr-11, s.14) 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet (Förordningen om de statliga myndigheternas 
ansvar för genomförandet av handikappolitiken):  

4§: Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 
(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800). 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

http://www.lexin.nada.kth.se/lexin
http://www.ne.se/


13 
 

2.2.1 Lika tillgång till utbildning 

I Skollagen 1 kapitlet 8§ kan vi läsa: 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 
(Skollagen http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800). 

 

2.2.2 Likvärdig utbildning 

I Skollagen 1 kapitlet, 9§ fastslås att:  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas (skollagen kap 1). 

Vidare läser vi i Lgr-11: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. (Lgr-11, s.7)  

Om skolan ska främja alla elevers utveckling är det viktigt att den kompenserar för de 
svårigheter som till exempel elever med dyslexi har. Allt går naturligtvis inte att kompensera, 
men kompensation underlättar för de flesta. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Lgr-11, s.7) 

Ingen får diskrimineras i skolan på grund av en eventuell funktionssnedsättning. Dyslexi är en 
funktionsnedsättning och de som diagnostiserats får då inte diskrimineras, att då låta dem gå 
igenom grundskolan på precis samma villkor som de elever som inte har dyslexi skulle vara 
diskriminerande, därför är det viktigt att skolan kompenserar dessa elever så gott det går med 
de kompensatoriska hjälpmedel som vi har tillgång till. 

De olika kommuner som vi har valt att jämföra är tre kommuner med stora skillnader när det 
gäller sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen ska enligt skollagen vara likvärdig 
oavsett i vilken kommun man bor. 

 

2.3 Inkludering 

På 1990-talet har begreppet "inclusion" lanserats som ett alternativ till integrering. 
Inkludering innebär att det ska vara en rättighet för alla att vara delaktiga i den gemensamma 
kulturen, utbildningen etcetera. Inclusion, begreppet som myntades i USA under slutet av 
1980-talet och som innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort 
att ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, 
delaktighet och meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det gemensamma och 
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gemensamhetsskapande (Persson, 2007).  Exkludering i grundskolan har dock ökat i form av 
olika undervisningsgrupper och nivågrupperingar (Gustavsson & Myrberg, 2002). 

Utgångspunkten vid integrering har varit att barnet förväntas anpassa sig till den rådande 
skolmiljön. Inkludering däremot innebär att skolan ska anpassas till den totala elevvariationen 
och använda sig av elevernas olikheter. Stainback och Stainback (Persson, 2007) säger enligt 
Persson att ”eftersom specialundervisningen fungerat som ett sidoordnat parallellt system i 
skolan under så lång tid har kunskapen att möta barns varierande behov i många fall gått 
förlorad. Tillgång till experter på ”särskilda behov” har medfört att klasslärare lärt sig att 
”tänka bort” dessa elever i sin undervisningsplanering”. Persson (2007, s. 28) 

Skidmore (2002) menar att genom att barn i behov av särskilt stöd går i den allmänna skolan, 
bidrar det till att utveckla mer flexibla och kreativa system i skolan, vilket gynnar alla barn. 

   

2.4  ”En skola för alla” 

I grundskolans tidigare styrdokument fanns begreppet "En skola för alla". Persson (2007)  
skriver om En skola för alla  

"Ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 års läroplan för grundskolan infördes. En skola för alla är 
en utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn att inom ramen 
för grundskolan får en meningsfull skolgång.” (Persson 2007 s.8) 

I skollagen 1 kapitlet 9 § kan man läsa att: 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas (Skollagen 2010:800). 

I läroplanen Lgr-11, kap 1, Skolans värdegrund och uppdrag uttrycks att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr-11, s.8). 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla” (Lgr-11, s.8). 

Sverige har även tagit på sig ansvaret att följa UNESCO:s riktlinjer från 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997). Denna deklaration ställer särskilt höga 
krav på att den allmänna skolan ska anpassa sig till alla barns variation. I 1 § förordningen 
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken 
heter det: 

Myndigheterna ska verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.  Förordningen om de statliga myndigheternas 
ansvar för genomförandet av handikappolitiken (2001:526). 
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Tideman (2010)  belyser gapet mellan visioner och verklighet, när han ger uttryck för att det 
finns en motstridighet där det i styrdokumenten nämns att alla elever är likvärdiga och har rätt 
att lära på sitt sätt medan å andra sidan eleverna i praktiken måste uppnå samma mål på 
samma tid. 

I skollagen 1 kapitlet 4 § kan man läsa att: 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen 2010:800) 

Att uppväga skillnader i barnens/elevernas förutsättningar kan man när det gäller elever med 
dyslexi göra med så kallade kompensatoriska hjälpmedel. Om de får tillgång till och 
utbildning i hur de på bästa sätt kan använda sig av de kompensatoriska hjälpmedlen kan de 
till viss del kompensera för sina svårigheter och på så sätt få lättare att fullgöra sin skolgång 
på ett någorlunda lika sätt som de elever som inte har dyslexi. 

 

2.4.1 Individburet kontra relationellt synsätt 

Persson (2007) lyfter fram vikten av skillnaden i att se ett barn med eller i svårigheter. Det är 
ofta ett individburet kategoriskt synsätt som råder när det inte fungerar i skolan istället för att 
se på miljön, undervisningsmetoder och annat, dvs. ett relationellt synsätt som är i interaktion 
med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Rosenqvist (2007, b), visar en utveckling mot "en 
skola för alla", liksom Nilholm (2007) visar förändringen i synsätt från att ha varit "elev med 
svårigheter" till "elev i svårigheter" där fokus flyttas från att vara ett problem som individen 
bär, till mer av att vara samhällets ansvar, att miljö mm. fungerar runt eleven. Rosenqvist, 
(2007, a), belyser sedan förhållandet mellan pedagogiken och specialpedagogiken som har 
betydelse för hur särskilt stöd för elever utformas. " ... ju snävare man definierar 
pedagogiken, desto bredare måste man definiera specialpedagogiken, och vice versa." 
Rosenqvist (2007, a, s.114). 

 

2.5. Dyslexi 

Høien och Lundberg (1999) har i sin definition  ”dyslexi är en störning i kodningen av 
skriftspråket, orsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 1999 
s.21) brister i avkodningen av språket som det viktigaste kriteriet. 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att 
uppnå automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom 
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dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i familjen, och man kan anta att 
en genetisk disposition ligger till grund. Karaktäristiskt för dyslexi är också att störningen är 
ihållande.. Även om läsningen efterhand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner mana att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder (Høien & 
Lundberg, 1999 s. 20-21). 

Enligt deras uppfattning kan man hitta elever med dyslexi på alla intelligensnivåer och i alla 
samhällsklasser.  

Enligt Svensson (2009), visar forskning att dyslexi har en i hög grad genetisk förklaring. Det 
har framkommit att det troligtvis är ett flertal gener som är involverade. Dessa påverkar den 
skriftspråkliga förmågan olika mycket. Även miljön påverkar i vilken utsträckning dyslexi 
uppkommer. Den genetiska påverkan på läs- och skrivförmågan varierar inom och mellan 
familjer och även i hela populationen. Den senaste forskningen visar enligt författaren att det 
finns specifika gener som stör utvecklingen av läs- och skrivprocessen. Främst verkar dessa 
gener påverka hjärnans tidiga utveckling, senare års forskning har gett mycket ny information 
men det är lång väg kvar innan de genetiska orsakerna till dyslexi är fullständigt kartlagda. 
(a.a.) Att tidigt i livet få vetskap om skriftspråkliga problem kan enligt Svensson (2009) ge 
möjlighet att förebygga och även ev. förhindra senare problem. Ur ett psykologiskt perspektiv 
kan tidig intervention ge minskat lidande och bättre såväl självförtroende som självkänsla. 

Stanovich (1986) menar att långsam och osäker läsning inte är ett resultat av fixering vid 
avkodning utan en följd av att den otillräckligt utvecklade avkodningsförmågan inkräktar på 
de mentala resurser som krävs för förståelseinriktade processer i läsningen.  

Läsförståelse är enligt Høien och Lundberg (1999) en aktiv, konstruktiv process, ett samspel 
mellan läsare och text. Saknar läsaren relevanta förkunskaper eller förförståelse uteblir 
läsförståelsen oavsett hur bra avkodningen fungerar.  

När det gäller kartläggning/utredning av dyslexi är det enligt Jacobsson (2009, b) avgörande 
för upplägget vilket syftet med utredningen är. Beroende på om den exempelvis ska utmynna i 
ett åtgärdsprogram eller en diagnos enligt ett medicinskt klassificeringssystem är krav och 
tillvägagångssätt väldigt olika. Om den pedagogiska utredningen kompletteras med en 
psykologutredning innebär det ett mervärde för utredningens kvalitet. Helhetssyn på elevens 
situation är grundläggande i kartläggningsarbetet.  

Jacobsson (2009, b) påtalar behovet av att utveckla lästest för de vanligaste invandrarspråken. 
Man måste överhuvudtaget när det gäller kartläggning av dyslexi hos barn med 
invandrarbakgrund både vid val av uppgifter och vid tolkning av resultaten ta hänsyn till 
barnets kulturella förhållanden och modersmålets lingvistiska villkor. 

Hedman (2009) visar i sin studie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och 
skrivsvårigheter att det är svårt för lärarna att göra bedömningar när det gäller tvåspråkiga 
ungdomars läs- och skrivsvårigheter, det vill säga om de bottnar i dyslexi eller beror på att det 
är ett andraspråk som de ska tillägna sig. Undersökningen visade att skolan 
underdiagnostiserade dyslektiska svårigheter för barn med svenska som andra språk. (a.a) 
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Høien och Lundberg (1999) anser att de primära symtomen vid dyslexi är problem med 
ordavkodning och med rättstavning. De antar att den bakomliggande orsaken till de primära 
symtomen är en svaghet i det fonologiska systemet.  Även neurologiska avvikelser kan ha 
betydelse. Enligt Høien och Lundberg (1999) är de sekundära symtomen dålig läsförståelse, 
matematikproblem och dåligt självförtroende. De nämner också nära relaterade problem 
såsom problem med korttidsminnet, benämningssvårigheter, dålig artikulation och försenad 
språkutveckling. Den negativa självbilden hindrar elever med dyslexi i den fortsatta 
inlärningen. Eleven kanske exempelvis försöker undvika uppgifter som innebär att man måste 
läsa. Enligt Swalander (2009)  kan detta i förlängningen innebära att man utvecklar ett 
mönster av inlärd hjälplöshet, som kan medföra låg självkänsla, svaga prestationer, minskade 
förväntningar, minskad motivation, dålig uthållighet samt passivitet. Lärarens attityd kan 
ibland präglas av ett slags hjälplöshetstillstånd och denna negativa attityd kan också färga av 
sig på eleverna (a.a.). Även Høien och Lundberg (1999) talar om att tidiga pedagogiska 
nederlag och dålig självbild kan vara bakgrunden till den passivitet och brist på 
egenkontrollerad planmässighet som de menar är typisk för många elever med dyslexi. 
Strategisk läsning kostar tid och ansträngning. För många elever med dyslexi blir läsandet så 
ansträngande att de tidigt lär sig att undvika läsning. Att läsa blir för dessa elever tungt och 
ger föga utbyte, vilket också innebär att de får alltför lite övning och förtrogenhet med 
skriftspråket (a.a). 

Ibland kan också socio-emotionella anpassnings- och beteendesvårigheter utvecklas som 
sekundära symtom vid dyslexi. Elever med dyslexi har en tendens att uppvisa olika former av 
tilläggsproblem, vilket kallas komorbiditet. Det vanligaste tilläggsproblemet är ADHD, 
uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, och förekommer hos uppskattningsvis 3-4 
procent av populationen enligt Samuelsson (2009). 

Även förmågan att läsa på ett främmande språk är hämmad för elever med dyslexi. Elever 
med dyslexi som har svenska som modersmål har ofta särskilt stora svårigheter att lära sig 
engelska (Jacobsson, 2009, a). 

 

2.6 Kompensatoriska hjälpmedel 

Kompensatoriska hjälpmedel hjälper elever att kringgå sina svårigheter och fokusera på 
förståelse. De kompenserar för t ex långsam läshastighet eller bristfällig avkodning. 
Träningsprogram tränar vissa förmågor t. ex fingersättning eller nedsatt fonologisk 
medvetenhet.  

Kristensson och Laurén (2012-04-03) ger följande förslag till kompensatoriska hjälpmedel: 

DAISY-spelare är en CD-spelare som spelar upp talböcker. Den har sidsökningsfunktion och 
bokmärkesfunktion. Det går att ändra läsningshastigheten. 

DAISY-spelare med minneskort, har samma funktioner som den tidigare men innehåller även 
diktafonfunktion och inbyggd talsyntes. 
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Scannerpenna är en läs och översättningspenna som har svenskt och engelskt tal. Den kan 
scanna in ord och ge förklaringar till dessa. Texten kan tankas över till datorn. 

Smartboard är en interaktiv skrivtavla som är en stor skärm ansluten till en dator som ersätter 
de traditionella whiteboardtavlorna. Det som används eller skrivs på tavlan kan man t ex 
skriva ut i pappersform. 

Surfplatta kallas även pekplatta, är en bärbar handdator med en pekskärm som styrs med hjälp 
av fingrarna. Den har ett virtuellt skrivbord. De kan vara uppkopplade till ett trådlöst nätverk. 
Till dessa kan man hämta applikationer med pedagogiska träningsprogram. 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som är utvecklat för elever med dyslexi. Det rättar ända 
upp till 80-90 procent till skillnad från Words 40-50 procent. Programmet tänker 
”ljudmässigt” och inte ”helordsmässigt”. 

I Spellright skriver man på engelska och det är ett rättstavningsprogram. Det finns 
översättningsfunktion mellan svenska och engelska. Det finns även en grammatisk 
kontrollfunktion. 

Vital – talsyntes används som stöd vid uppläsning från datorn. Text kan scannas in från 
böcker eller dokument och läggas på datorn där Vital läser upp texten. Vid skrivning på 
datorn kan det användas som stöd för att läsa upp det som skrivits. 

 

2.7  Tidigare studier kring kompensatoriska hjälpmedel 

Föhrer och Magnusson (2000) har i en empirisk studie undersökt användandet av 
kompensatoriskt stöd såsom datorprogram, datorer och andra tekniska hjälpmedel för de som 
har läs- och skrivsvårigheter. De har låtit synpunkterna från de lärare och de elever som deltar 
i undersökningen ligga till grund för metodutvecklingen av kompensatoriska hjälpmedel. 
Eleverna i undersökningen har läs- och skrivsvårigheter och de använder sig av datorn i den 
dagliga klassrumsundervisningen för att underlätta deras svårigheter. Författarnas slutsatser är 
bland annat att det är viktigt att man kontinuerlig använder sig av de kompensatoriska 
hjälpmedlen i undervisningen för dessa elever. De måste arbeta så mycket med dem att det 
blir naturligt för dem att använda dem. Det är också viktigt att de som undervisar eleverna i de 
olika tekniska hjälpmedlen har goda tekniska kunskaper för att de ska kunna visa eleverna hur 
programmen fungerar och för att hela tiden uppdatera och ha koll på att hjälpmedlen hela 
tiden fungerar så att de kontinuerligt kan använda dem. Att eleverna kan kompensera för sina 
svårigheter gör att de blir mer säkra på sig själv. Det är också viktigt att man låter eleven själv 
tala om vad den vill ha hjälp med eftersom det är han eller hon som bäst vet vilka 
svårigheterna är och på vilket sätt man kan bli hjälpt. 

Föhrer och Magnusson (2003) har gett ut en forskningsöversikt, där de tar upp hur man som 
lärare kan arbeta med de kompensatoriska hjälpmedlen, så att de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ska få så god användning av dem som möjligt av dem. Grunden för denna 
forskningsöversikt har gjorts på gymnasieelever i Sverige och på specialskolor för dyslexi i 
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England. Författarna anser att användningen av datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel 
går framåt. För elever med läs- och skrivsvårigheter gör användningen av datorn att de kan 
kringgå en del av sina svårigheter och visa sina kunskaper och visa sin fulla intellektuella 
förmåga. Datorn gör att elever med läs- och skrivsvårigheter har lättare att klara av skolarbetet 
och fullfölja sin utbildning. Det visar sig också att de elever med dessa svårigheter som får 
möjlighet att använda sig av datorer som kompensatoriska hjälpmedel, blir mer motiverade att 
även arbeta med sina svårigheter. Författarna kommer också fram till att många lärare inte 
tycker att det är lämpligt att använda sig av datorer som kompensatoriska hjälpmedel, därför 
att de anser att det är en nymodighet. 

Precis som Druid Glentow (2006) och Damsby (2007) menar också Föhrer och Magnusson 
(2003) att det är viktigt att man inför de kompensatoriska hjälpmedlen för de som har läs- och 
skrivsvårigheter så tidigt så möjligt för elevernas skull. På så sätt kan dessa elever känna att 
deras svårigheter kompenseras tidigt och de får lättare att följa med i undervisningen och blir 
mer motiverade att klara av skolarbetet. Föhrer och Magnusson (2003) påpekar också att det 
är viktigt att både specialpedagogen och den undervisande läraren kan datorprogrammen så 
att eleven inte känner misslyckande över att man inte kan hjälpa dem med att använda 
programmen på bästa sätt. Det är viktigt att även eleven får en god utbildning i datorn och 
dess program för att den ska kunna fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel på bästa sätt. 

Damsby (2007) har gjort en studie i kompensatoriska datorprogram. Hon har genomfört en 
studie på elever från årskurs 4 och uppåt som har diagnosen dyslexi. Hennes resultat visar att 
eleverna anser att uppgifter som har med läs- och skrivinlärning att göra blir enklare med 
tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Lärarna anser att eleverna med dyslexi blir mer 
självständiga och motiverade när de får tillgång till de kompensatoriska hjälpmedlen. Det 
kommer också fram att en del av eleverna med dyslexi tycker att man skyltar med sina 
svårigheter inför de andra eleverna när man får ha tillgång till de kompensatoriska 
hjälpmedlen. Därför menar Damsby (2007) att det är viktigt att man informerar i klassen vad 
det innebär att man har dyslexi och på vilket sätt dessa elever kan bli hjälpta av 
datorprogrammen. 

Svärdemo Åberg (2003) har gjort en studie som behandlar specialpedagogers, klasslärares och 
elevers (med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi) uppfattning om hur datorn kan vara till hjälp 
för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studien är genomförd med elever som gå i 
mellanstadiet upp till gymnasiet. Specialpedagogen som arbetar med dessa elever anser att de 
elever som får arbeta med olika datorprogram för att utveckla sin läs- och skrivförmåga blir 
mer motiverade och gör större framsteg när det gäller läsning och skrivning. Hon menar också 
att de koncentrerar sig bättre under lektionerna och intresset ökar när de får arbeta med olika 
datorprogram för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Enligt specialpedagogen 
kompenserar datorerna på ett bra sätt elevernas svårigheter samtidigt som det ger dem en 
möjlighet till träning. Specialpedagogen anser också att eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter får lättare att koncentrera sig om de får arbeta i en mindre grupp jämfört med 
om de arbetar med hela klassen i klassrummet. 
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Lundgren (2001) menar att läs- och skrivutveckling sker i alla ämnen i skolan men också på 
fritiden. För att ge alla elever en god möjlighet att lära sig läsa och skriva måste man ge 
eleverna många möjligheter att samtala, läsa och skriva. Läs- och skrivutvecklingen är 
livslång och för att förhindra ett utanförskap och för att man ska hålla motivationen och 
självförtroendet uppe för elever med läs- och skrivsvårigheter bör man lära dessa elever att 
använda sig av kompensatoriska hjälpmedel tidigt i deras skolgång. Det är däremot viktigt att 
man använder tekniken på ett riktigt sätt och att man ger dem program som ligger på rätt nivå 
för elevernas kunskapsnivå. Han menar också att om läraren systematiskt arbetar med att 
språkstimulering redan i tidiga år så kan tre av fem elever slippa läs- och skrivsvårigheter i 
framtiden. En förutsättning för detta är att läraren är väl förtrogen med de kompensatoriska 
hjälpmedlen. Alla läromedel bör finnas tillgängliga för eleven elektroniskt, på så sätt kan 
eleven prestera bättre och kunna ta till sig kunskapen på alternativa sätt. Han menar också att 
det är viktigt att man tidigt introducerar och hjälper dessa elever att använda datorer som 
kompensatoriska hjälpmedel. Att de används så lite har enligt honom ekonomiska orsaker. 

Myrberg (2001) har på uppdrag av skolverket gjort en forskningsöversikt om hur man kan 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En av Myrbergs viktiga slutsatser var hans 
påpekande att lärarens roll måste vara mycket aktiv vid sidan av de kompensatoriska 
hjälpmedlen för att de ska fungera på för eleven bästa sätt. 

Høien och Lundberg (1999) påpekar att när det kommer nya tekniska hjälpmedel till skolan 
blir lärarna så entusiastiska att de lägger mycket tid på de eleverna som använder dessa. Ofta 
gör dessa elever då stora framsteg som inte nödvändigtvis beror på de kompensatoriska 
hjälpmedlen, utan kanske på att lärarna har lagt mer tid och engagemang på dessa elever. 
Detta menar de beror på den så kallade ”Hawthorneeffekten”, vilken innebär att det ökade 
lärandet inte behöver bero på den nya tekniken, utan kan också bero på lärarens nya 
inställning. 

Enligt Bonn (2006) är kompensatoriska hjälpmedel värdefulla för att stärka elevers 
självförtroende och för att göra eleven mer delaktig i skolarbetet. Det är viktigt att man har 
tillgång till datorer och att man gör dem till en naturlig del av undervisningen, så att de elever 
som har läs- och skrivsvårigheter inte känner sig utpekade. För dessa elever är det också 
viktigt att elever utan dessa problem också har tillgång till datorer så att man inte kan ”se” 
skillnad mellan eleverna. Han påpekar också att det är viktigt att man på organisationsnivå 
styr så att alla kompetensutvecklas inom detta område för att få en god skolutveckling. 

Ingesson (2007) menar att föräldrars inställning och stöd har stor betydelse för att elever med 
dyslexi, för att deras självkänsla ska utvecklas positivt och för att de ska lyckas i sitt 
skolarbete och kunna dra nytta av de kompensatoriska hjälpmedlen. Hjälp och stöd från 
föräldrarna bidrar till att elever med dyslexi kan känna att de duger trots sina svårigheter med 
läsning och skrivning.  

Rönnåsen och Ekstedt (2006) har i sin undersökning kommit fram till att de elever som har 
läs- och skrivsvårigheter sällan använder datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Oftast 
använder de bara färdighetstränande- och rättstavningsprogram.  
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2.8  Kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel 

Bonn (2006) har utvärderat ett projekt där lärare fått utbildning i kompensatoriska hjälpmedel 
för elever med dyslexi. De flesta tyckte efter deltagande att de hade fått bättre förutsättningar 
att möta eleverna efter deras individuella behov. 

Brodin och Lindstrand (2010) hänvisar till en utbildning inom IKT-området (Informations- 
och kommunikationsteknik) för specialpedagoger där deltagarna fann att de kompensatoriska 
hjälpmedlen underlättar för elever med dyslexi, i synnerhet ordbehandlings- och 
rättstavningsprogrammen. 

Enligt Ingvar (2008) kan det också vara en form av kompensation att i förväg vara medveten 
om vad en text handlar om innan man på egen hand ska läsa den. 

Lundgren och Ohlis (2003) gör en beskrivning om hur processen blir när man ska skriva 
något för hand. De menar att klara den processen är ingen nödvändighet, utan den förenklas 
avsevärt om man har tillgång till en dator med ordbehandlingsprogram, talsyntes och 
rättstavningsprogram. 

Jacobson (1998) anser att det är viktigt att lärarna har kompetens kring kompensatoriska 
hjälpmedel och att de är positiva till att sätta in dem så tidigt så möjligt. På så sätt gynnas 
elever med dyslexi i sin läs- och skrivutveckling. Även Lundgren och Ohlis (2003) och 
Sämfors (2009) påpekar att det är viktigt att sätta in kompensatoriska hjälpmedel så tidigt som 
möjligt när det uppstår problem vid läs- och skrivinlärningen. Sämfors (2009) anser att det är 
ett förebyggande sätt att sätta in de kompensatoriska hjälpmedlen så tidigt som möjligt. Det 
gynnas även dessa elever av på lång sikt och i fortsatta studier. De främjar också eleverna till 
att följa med i de övriga elevernas studietakt och motverkar känslan av misslyckande. 

Myrberg och Lange (2006) säger att en kombination mellan pedagogiska åtgärder, kunskaper 
och kompensatoriska hjälpmedel gör att denna kombination ger eleven en möjlighet att vara 
integrerade i klassen och kunna delta i inlärningssituationerna på snarlika villkor. 

Lundgren och Ohlis (2003) menar att det är viktigt att pedagogerna introducerar ett samarbete 
mellan hem och skola när det gäller de kompensatoriska hjälpmedlen för att underlätta när det 
gäller läxläsning. 

Föhrer och Magnusson (2003) tycker att det är viktigt att eleverna också kan hantera de 
kompensatoriska hjälpmedlen på ett effektivt sätt och känner sig trygga. De ger också i 
längden att viljan och självförtroendet ökar och på så sätt blir också de specialpedagogiska 
insatserna mer verksamma. 

Brodin & Lindstrand (2010) har i sin undersökning kommit fram till att alla lärarna som 
deltog i undersökningen tyckte att de skulle behöva mer tid och fler tillfällen för att lära sig 
tekniken kring IKT  för att på ett bra sätt kunna använda det i undervisningen så att det inte 
bara skapar problem. Deltagarna i undersökningen upplever att tekniska problem är det som 
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är det ställer till problem och det tar ofta väldigt lång tid att få support. ”Det är först när 
hjälpmedlen fungerar som man kan använda dem kreativt.”  ”IKT kan hjälpa till, lärandet 
kan bli en process där elevens arbete är utgångspunkten.” (Brodin & Lindstrand, s. 144) 

 

2.9 Specialpedagogens/speciallärarens roll vid användning av kompensatoriska hjälpmedel 

Specialpedagogens roll kräver, enligt Persson (2007) mod och integritet, att denne vågar ge 
ändringsförslag som behöver göras i den pedagogiska verksamheten till lärare. För att kunna 
arbeta på detta sätt behövs mandat från rektor. Han avslutar med att det från oss alla krävs att 
vi reflekterar och är beredda på förändringar för en utveckling i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. 

Svensson, Jakobsson, Björkman och Sandell (2001) kom i ett projekt i Kronobergs län fram 
till bl.a. att när det gäller kompensatoriska hjälpmedel är det avgörande hur stora kunskaper 
läraren har. Ju svagare läsförmåga desto mindre användes kompensatoriska hjälpmedel men 
man upplever att det ändå fungerar på alla läsnivåer. De program som uppskattades mest var 
stava Rex och talsyntesen. Bandspelare att lyssna till skönlitterära texter är också uppskattat 
och lätt att använda. Vidare kom de fram till att det är viktigt att introducera ett hjälpmedel i 
taget. Viktigt att också att det görs en utredning av elevens behov för att rätt kompensatoriskt 
Ett bra sätt är att låta elever med dyslexi undervisa varandra i hur de kompensatoriska 
hjälpmedlen ska användas.  
 

Enligt Damsby (2008) behöver många olika faktorer fungera för att arbetet med 
kompensatoriska hjälpmedel ska bli framgångsrikt. Allra viktigast är attityden, inställningen 
som elever, lärare, rektorer, föräldrar m.fl. har till kompensatoriska hjälpmedel. Hon menar 
t.ex. att eleverna själva inte ska få välja om de vill använda kompensatoriska hjälpmedel. Det 
ska vara specialpedagogens uppgift att utmana och motivera eventuellt motvilliga elever som 
kanske dessutom en del saknar stöd hemifrån. Ju tidigare arbetet med kompensatoriska 
hjälpmedel börjar desto större är möjligheten att lyckas, det vill säga att eleven kan 
kompensera för sina svårigheter och därmed lyckas i skolarbetet. Kompensationen leder enligt 
henne till ökad motivation för kunskapsinhämtning och att det inte finns någon motsättning i 
att arbeta parallellt med kompensation och träning. Kompensation leder till bättre läsning och 
skrivning. Damsby tar även upp andra avgörande faktorer som kunskap, ansvar, mjuk- och 
hårdvara, samverkan samt utbildning och igångsättning, alla lika viktiga. Hinder i arbetet för 
att komma igång med kompensatoriska hjälpmedel som Damsby nämner är tekniska problem, 
tillgänglighet till datorer, elevers motvilja, brist på kunskap och tid. Ett annat hinder utgörs 
enligt Föhrer och Magnusson (2003) av det friare arbetssätt där eleverna själva söker kunskap 
som missgynnar dessa elever. ”En kombination av mer traditionell, lärarledd undervisning 
och kompenserande hjälpmedel ger elever med läs- och skrivsvårigheter andra 
förutsättningar att klara skolan.” (Föhrer & Magnusson 2003, s. 54).  

Jacobsson och Svensson (2007) liksom Föhrer och Magnusson (2003) betonar att 
kompensatoriska hjälpmedel ska vara en naturlig del i all undervisning. Skolan måste 
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tillhandahålla flera olika kompensatoriska hjälpmedel för att det ska vara möjligt för alla 
elever att nå målen. Att möjligheten att läsa på sitt sätt är likvärdig leder ofta till ökad 
måluppfyllelse. Rätt kompensatoriska hjälpmedel inkluderar elever med dyslexi i klassens 
ordinarie arbete. Datoranvändning ska integreras i det vanliga arbetet och lärarnas kunskap 
om dyslexi tillsammans med kunskap om vilka möjligheter datorn kan ge som kompensation 
för dessa elever är av stor betydelse för hur kompensatoriska hjälpmedel kommer att användas 
av eleven Föhrer och Magnusson (2003). Eftersom tekniken inte får bli ett ytterligare hinder, 
måste skolan sträva efter enkla lösningar vilka gynnar att eleverna använder de 
kompensatoriska hjälpmedlen. 

En analys av svensk och internationell forskning om IT i skolan visar enligt Skarin (2007)  att 
användning av kompensatoriska hjälpmedel ökar motivationen, stärker förståelsen och 
möjliggör ökad individualisering. Vidare påtalar Skarin att inget automatiskt samband mellan 
IT-användning och ökad måluppfyllelse finns utan först när IT-användningen sätts in i ett gott 
pedagogiskt sammanhang blir positiva samband tydliga. 

 

2.10  Sammanfattning 

I litteraturgenomgången har vi fokuserat på begreppen dylexi, likvärdighet och 
kompensatoriska hjälpmedel. Vid beskrivning av begreppet dyslexi har vi valt att bara titta på 
utvecklingsdyslexi. Dyslexi är enligt Rygvold (2001) en specifik läs- och skrivsvårighet med 
en bristande passform mellan skriftspråkliga färdigheter och kognitiv funktionsnivå, utan att 
detta med nödvändighet rör normala förmågor. Det anses vara ett språkligt grundat problem 
med fonologiska svårigheter som typiskt drag, och problemen förändras med åldern.  

Nationalencyklopedin förklarar likavärdig som ”jämbördig”. www.ne.se.  

Lexin definierar likvärdig ”som har samma värde, jämngod” www.lexin.nada.kth.se/lexin 

Kompensatoriska hjälpmedel benämns på senare tid ofta alternativa lärverktyg eller 
alternativa verktyg i lärandet. Vi har valt att använda oss av benämningen kompensatoriska 
hjälpmedel, eftersom SKED, som är en organisation med stor tyngd i sammanhanget 
använder detta begrepp.  

Angående begreppen kompensation och kompensatoriska hjälpmedel skriver Damsby (2008) 
att kompensation och kompensatoriska hjälpmedel ett samlat begrepp för att hjälpa individer i 
behov av särskilt stöd. Hon framhåller att det är många faktorer som har betydelse vid 
implementeringen av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. 

Det står mycket tydligt i skolans styrdokument att alla barn har rätt till likvärdig utbildning 
och rätt till lika tillgång till utbildning. I läroplanen Lgr-11 kan man läsa: 

”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna 
lag” (Skollagen 1 kapitlet 8 §). 
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Skolans styrdokument säger att ingen får diskrimineras i skolan på grund av att de har en 
funktionssnedsättning. Dyslexi är en funktionsnedsättning och de som lider av detta får då 
inte diskrimineras. Att då låta de gå igenom grundskolan på precis samma villkor som de 
elever som inte lider av dyslexi skulle vara diskriminerande, därför är det viktigt att man 
kompenserar de elever så gott det går med de hjälpmedel som vi har tillgång till. 

I skollagen 1 kapitlet 8 § kan man läsa att: 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Skollagen 2010, kap 1).  

Utgångspunkten vid integrering har varit att barnet förväntas anpassa sig till den rådande 
skolmiljön. Inkludering däremot innebär att skolan ska anpassas till den totala elevvariationen 
och använda sig av elevernas olikheter. Stainback och Stainback (Persson, 2007) menar att 
genom att specialpedagoger undervisat elever enskilt, det vill säga exkluderat dem från 
gruppen, har lärarnas ambition och kunskap om att möta barns olikheter förlorats.  
Kompensatoriska hjälpmedel hjälper lärarna att inkludera elever med dyslexi i den vanliga 
skolvardagen. Börjar man i tidig ålder, så gör det att det blir mindre stigmatiserande för 
barnet. Precis som Druid Glentow (2006) och Damsby (2007) menar också Föhrer och 
Magnusson (2003) att det är viktigt att man inför de kompensatoriska hjälpmedlen för de som 
har läs- och skrivsvårigheter så tidigt så möjligt för elevernas skull. På så sätt kan dessa elever 
känna att deras svårigheter kompenseras tidigt och de får lättare att delta i undervisningen. 
Föhrer och Magnusson (2003) anser att användningen av datorn som ett kompensatoriskt 
hjälpmedel går framåt. För elever med läs- och skrivsvårigheter gör användningen av datorn 
att de kan kringgå en del av sina svårigheter och visa sina kunskaper och visa sin fulla 
intellektuella förmåga. Lundgren (2001) menar att läs- och skrivutveckling sker i alla ämnen i 
skolan men också på fritiden. 

För att ge alla elever en god möjlighet att lära sig läsa och skriva måste man ge eleverna 
många möjligheter att samtala, läsa och skriva. Läs- och skrivutvecklingen är livslång och för 
att förhindra ett utanförskap och för att man ska hålla motivationen och självförtroendet uppe 
för elever med läs- och skrivsvårigheter bör man lära dessa elever att använda sig av 
kompensatoriska hjälpmedel tidigt i deras skolgång. Jakobsson och Svensson (2007) liksom 
Föhrer och Magnusson (2003) betonar att kompensatoriska hjälpmedel ska vara en naturlig 
del i all undervisning. Skolan måste tillhandahålla flera olika kompensatoriska hjälpmedel för 
att det ska vara möjligt för alla elever att nå målen. Att möjligheten att läsa på sitt sätt är 
likvärdig leder ofta till ökad måluppfyllelse.  

Rätt kompensatoriska hjälpmedel inkluderar elever med dyslexi i klassens ordinarie arbete. 
Datoranvändning ska integreras i det vanliga arbetet och lärarnas kunskap om dyslexi 
tillsammans med kunskap om vilka möjligheter datorn kan ge som kompensation för dessa 
elever är av stor betydelse för hur kompensatoriska hjälpmedel kommer att användas av 
eleven Föhrer och Magnusson (2003). 
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3. TEORI 

I det här avsnittet presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som vi använder i vår 
undersökning. Vi använder oss av det sociokulturella perspektivet, Ramfaktorteorin och 
KASAM (Känsla av sammanhang) som teoretiska utgångspunkter. Vidare kommer vi att 
koppla dessa till vår empiri i en analys som visar vårt resultat.  

Syftet med studien var att i tre kommuner kartlägga specialpedagogers/speciallärares 
uppfattningar om tillgången till och kompetensen kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi, ur ett likvärdighetsperspektiv. Människors uppfattningar om företeelser 
och variationen i uppfattningar fokuseras inom fenomenografin (Marton & Booth, 2000). 

Vi hade en tanke om att det skulle vara stora skillnader i uppfattningarna hos 
specialpedagoger/speciallärare i de undersökta kommunerna när det gäller tillgången till 
kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi.  Enligt Imsen (1999) handlar 
Ramfaktorteorin om hur olika ramfaktorer som organisation, resurser m.fl. påverkar 
verksamheten, av den anledningen har vi valt att använda även ramfaktorteorin som teoretisk 
bakgrund. 

I KASAM-teorin (Antonovsky, 2005) betonas betydelsen av Känslan Av SAMmanhang. Vi 
menar att elever med dyslexi har stor hjälp av kompensatoriska hjälpmedel för att uppleva 
mening i skolarbetet. Motivationen påverkar lärandet positivt Dysthe (2003).   

Människor lär i ett sammanhang, interaktionen mellan människor gynnar lärande Säljö 
(2010). Skriftspråket är en viktig utgångspunkt i lärande Säljö (2010)  När det gäller elever 
med dyslexi menar vi att det är extra viktigt att få stöd för motivation och lärande, alltså är 
sociokulturella perspektivet naturligt.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Enligt vår tolkning av sociokulturella perspektivet innebär det att lärandet sker genom 
interaktion människor emellan. Detta kan ske i många olika sammanhang, exempelvis i 
skolan, på rasterna eller hemma vid matbordet. Det sker alltid ett lärande av något slag när 
människor interagerar med varandra (Säljö, 2010). Det centrala inom det sociokulturella 
perspektivet är relationen människor emellan enligt Dysthe (2003). Det centrala i elevers 
lärprocesser är kommunikation och språk.  Lärandet sker inte bara inom eleven utan det är 
också beroende av vad som sker i elevens omgivning (Dysthe, 2003).  

Inom det sociokulturella perspektivet är även förståelsen viktig. När läraren sätter sig in i hur 
eleven tänker och lär, kommer elevens svårigheter fram. Med dessa kunskaper är det lättare 
för läraren att anpassa undervisningen efter den enskilda eleven.  Även om elever misslyckas i 
skolan, om de exempelvis inte når målen i något ämne, innebär det inte att de inte lär sig 
något. Alla situationer där eleven kommunicerar och interagerar med andra sker det lärande. 
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Det är därför viktigt att tänka på att alla situationer i skolan där det förekommer 
kommunikation är lärorika, även om en elev har någon form av svårigheter. Kunskap är något 
som förnyas och återskapas kontinuerligt, inte något som är statiskt enligt det sociokulturella 
perspektivet. Vi människor tar med oss olika former av lärande från alla sociala 
konstellationer vi deltar i. Den kunskap som vi erfar tar vi med oss till nya sociala situationer. 
Även de kulturella omständigheterna som vi befinner oss i påverkar vårt lärande (Säljö, 
2010).  Även Dysthe (2003) anser att lärandet är föränderligt inom det sociokulturella 
perspektivet. Kunskapen existerar inte i ett vacuum, utan den påverkas av den kulturella eller 
historiska kontext som vi befinner oss i. Hon menar också att det är språket som vi ger uttryck 
för kunskap och på så sätt synliggörs den. Därför är det viktigt att ha med sig ett rikt språk 
Dysthe (2003).  

Vi kan använda oss av olika verktyg för att komma vidare i vårt lärande, enligt det 
sociokulturella perspektivet. Ett av verktygen som vi använder oss av är skriften. För att vi 
ska kunna förstå det skrivna språket måste vi förstå det vi läser. För att man ska kunna förstå 
en text krävs det att man ha kännedom om det som skrivs i texten och i vilket sammanhang 
texten är skriven. Har jag inte den förkunskapen, kommer jag inte heller att förstå texten även 
om jag kan läsa den rent tekniskt. Skriftspråket är ett verktyg som skiljer sig kulturer emellan. 
Genom att jag kan använda mig av skriften i mitt lärande, kan jag också komma vidare och 
lära mig mycket mer och även förstå vad som händer i min omvärld (Säljö, 2010).    

Inom det sociokulturella perspektivet påpekar man att lärandemiljön påverkar motivationen i 
lärandet. Att eleven också är delaktig och kan påverka undervisnings- och 
inlärningssituationen är en annan viktig faktor för att höja motivationen för lärandet. En annan 
viktig faktor som påverkar ens motivation för lärande är om han eller hon känner sig 
uppskattad och viktig. Motivationen påverkar allt lärande enligt Dysthe (2003). Anledningen 
till att vi använder oss av det sociokulturella perspektivet i vårt arbete är att vi anser att 
samtalet och interaktionen mellan elev och lärare har stor betydelse för hur lärandet blir. De 
kompensatoriska hjälpmedlen är verktyg för att elever ska kunna lära sig genom språket och i 
synnerhet skriften. På så sätt får de mer lika villkor med de elever som inte har dyslexi- 
problematik.   

 

3.2 KASAM 

Druid Glentow (2006) har använt sig av Antonovskys teori (2005) och tolkat den och överfört 
den i ett elevperspektiv. Hon anser att det är viktigt att pedagogerna arbetar med att lyfta alla 
elevernas självkänsla när man arbetar med läs- och skrivutvecklingen. De flesta elever har en 
god självkänsla och en inre trygghet innan de börjar i skolan, men att den sedan för många, 
sjunker med tiden. Även hans tre ledord har hon satt in i ett elevsammanhang:  

•  Begriplighet – det är viktigt att eleven förstår uppgiften och är insatt i vad den ska 
göra så att den känner att uppgiften är hanterbar. Om man har förståelse gör det att 
man hanterar de yttre påfrestningarna som man utsätts för på ett bättre sätt. 
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• Hanterbarhet – det är viktigt att man avsätter tid för att hjälpa eleven med att planera 
sitt skolarbete. Eleven måste känna att den tid som han eller hon behöver finns att 
tillgå. 

•  Meningsfullhet – för att eleven ska känna meningsfullhet är det viktigt att han eller 
hon är motiverad och ser sitt värde i sina prestationer. Det vill säga att man är delaktig 
och får medverka i skolan. 

Föhrer och Magnusson (2003) anser att det är viktigt att pedagoger introducerar 
kompensatoriska hjälpmedel för elever tidigt. De menar att man redan under det första 
skolåret bör introducera dem för svaga läsare. Enligt dem är de kompensatoriska hjälpmedlen 
i de flesta fall en bidragande faktor till att stärka elevens motivation och minska risken för 
misslyckanden, och på så sätt lyfts också självkänslan. För att stärka elevernas KASAM 
(Känsla av sammanhang) är det viktigt att det sker på alla nivåer, det vill säga på individ-, 
grupp- och organisationsnivå. För att man ska få så god verkan så möjligt av de 
kompensatoriska hjälpmedlen är det viktigt för eleven att eleven själv och alla de vuxna i 
elevens omgivning är engagerade, såsom rektor och pedagoger, i de kompensatoriska 
hjälpmedlen. Damsby (2008) poängterar att man fortlöpande måste arbeta med de 
kompensatoriska hjälpmedlen både i skolan och i hemmet så att eleven känner att de blir 
naturligt att använda dem och känner att de blir till stöd och hjälp.   

 Enligt Druid Glentow (2006)  är det viktigt att lärare arbetar med att stärka elevernas 
självkänsla och på så sätt uppnår de ett högt KASAM. Hon anser att man gör det genom att:  

• Vara tydlig när man ger instruktioner.  
• Genom att ha positiva förväntningar istället för negativa på eleverna och att låta dem 

veta om det.   
• Att tidigt ge de elever som behöver det tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Rätt 

ställda krav. 
• Man ska ge eleven tid på sig så att var och en kan arbeta i sin egen takt och även ge 

dem tid så de hinner fullfölja och avsluta sina uppgifter. 

 

3.3 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en teori som enligt Imsen (1999) säger att läraren inte kan utforma sin 
undervisning genom sitt fria val, utan det är fler ramfaktorer som styr och som läraren måste 
anpassa sig till. Vi tänker försöka att använda denna teori när vi analyserar vår undersökning 
om tillgång och kompetens angående kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker i tre olika 
kommuner. Vi vill pröva och belysa den demokratiska frågan om skolan är likvärdig för barn 
och ungdomar med diagnos dyslexi inom den kommunala skolan när det gäller 
kompensatoriska hjälpmedel. När vi gör denna analys är detta en modell som kan användas 
dels för att beskriva hur komplex skolan är, och att det kan skilja sig så mycket från olika 
skolor och kommuner. Med denna modell kan analysen ske på både individ, grupp och 
organisationsnivå.  
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Imsen (1999) beskriver Ramfaktorteorin sett ur skolans perspektiv, som kan delas in i fem 
olika grupper, gränserna kan vara lite flytande och vissa ramfaktorer kan finnas med i olika 
grupper. 

• Det pedagogiska ramsystemet, genom olika styrdokument som läroplan, förordningar och 
kursplaner styr skolans innehåll. Men dessa dokument tolkas av läraren och även olika 
kulturer sätter sin prägel på detta ramsystem som t ex skolans närområde. 

• De administrativa ramarna, är många bestämmelser om hur skolan ska styras. Exempel är 
hur skolan ska styras och ordnas, lärarlag, scheman, klasstorlekar, regler för arbetstid och 
avtal med fackförbunden och olika nationella prov och bedömningsfaktorer.   

• Resursrelaterade ramar är allt som har att göra med ekonomi och materiella resurser. De 
totala undervisningstimmarna är en viktig ramfaktor, eftersom den kan se olika ut beroende av 
vilken kommun och skolans huvudman som är ekonomi ansvarig för skolans verksamhet. I 
det resursrelaterade ramarna ingår även läromedel, skolbyggnader och inventarier. 

• Organisationsrelaterande ramar har skolans ledare en central roll och hur relationerna är 
mellan lärare – elever och lärare emellan. Det finns alltid en ”skolkultur” på en skola. 
Naturligtvis påverkar även närområdet och föräldragrupper. 

• Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund.  Här ser man till 
elevernas motivation i skolarbetet, deras förutsättningar och bakgrunder och samarbetet 
mellan skola och föräldrarna. 

Ramfaktorteorin ser inte till de formella uppställda målen i skolan, utan till det som är 
praktiskt möjligt. 

Centralt i figuren, (se figur 3.1) står verksamheten i klassrummet. Varför blir verksamheten 
som den blir? Huvudpoängen med figuren är att visa och därmed förstå komplexiteten mellan 
alla faktorer som påverkar den dagliga undervisningssituationen och att komplexiteten är att 
det finns på många plan. Figuren skiljer mellan fyra sociala nivåer, individnivå, skolnivå, 
organisationsnivå (lokalsamhället) och staten 
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Figur:3.1 ”Modell för analys av verksamhet i klassrummet” (Imsen ,1999 s. 100) 

Eleven med dyslexi i skolmiljö, i klassrums- eller i enskild lärsituation (individnivå) finns 
centralt i figur 3.1. Tillgången till kompensatoriska hjälpmedel styrs av skolans administrativa 
och resursrelaterade ramar som finns i figurens inre cirkel som skolans organisation 
(organisationsnivå). Inom lärarkåren, vad avser kompetens rörande kompensatoriska 
hjälpmedel, styr bland annat lärarnas attityder (gruppnivå) och ekonomiska ramar. 
Föräldrarnas olika krav på skolans tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och kompetens 
inom området kan kopplas till den yttre cirkeln i figuren. 

”Denna modell är tänkt som en karta över ett komplicerat landskap. Den är inte avsedd som 
ett helhetligt, teoretiskt perspektiv” (Imsen, 1999 s. 99)   
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4. METOD 

 

4.1 Metodövervägande 

Syftet med vår studie är att i tre kommuner kartlägga specialpedagogers/speciallärares 
uppfattningar om tillgången till och kompetensen kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi, ur ett likvärdighetsperspektiv. Såväl en intervjustudie som en 
enkätstudie skulle kunna ge oss svar på våra frågeställningar. 

Tidigare i utbildningen har vi arbetat med intervjuer, bl.a. därför var vi nu intresserade av 
att prova att arbeta med enkäter som metod. Tidsaspekten har också varit avgörande i val 
av metod. Bearbetningen av intervjumaterial vet vi är mycket tidskrävande och de 
uppgifter vi ville få fram lämpade sig väl för ett enkätformulär. Då antalet respondenter var 
relativt begränsat valde vi att personligen besöka så många som möjligt, detta var också ett 
sätt att försäkra oss om största möjliga svarsfrekvens.  

Under arbetets gång förstod vi att våra personliga besök i samband med utdelande, 
ifyllande och insamling av data inneburit en form av strukturerat intervjuformulär. De 
öppna svarsmöjligheterna i form av utrymme för egna kommentarer som utnyttjats av ett 
flertal respondenter och vilka vi har analyserat separat, har också inneburit att var 
undersökning har inslag av intervju för kvalitativ bearbetning.  

Vi ägnar oss åt empiriskt arbete och datainsamling som genererar, vederlägger eller 
strukturerar våra teorier. Enligt May (2001) benämns detta induktion, att forskningen 
kommer före teorin. 

 

4.2 Val av metod  

Vi har en fenomenografisk ansats (Marton & Booth, 2000) eftersom vi är intresserade av 
människors uppfattningar om en företeelse och variationen i dessa uppfattningar. 

Trost (2007) menar att om den aktuella frågeställningen gäller hur ofta, hur många, eller 
hur vanligt? ska man göra en enkätundersökning. Om frågeställningen däremot gäller att 
förstå eller hitta mönster, så ska man enligt Trost använda en metod som lämpar sig för 
kvalitativ bearbetning. I vår studie ville vi undersöka uppfattningar om tillgängligheten till 
vissa kompensatoriska hjälpmedel och där vid jämföra tre olika kommuner ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Vi ville naturligtvis ha så hög svarsfrekvens som möjligt och 
därför göra det enkelt för respondenterna att svara. En enkätundersökning har också den 
fördelen att det är relativt enkelt för oss att samla in informationen.  

Denscombe (2009) pekar på att praktiska överväganden så som tid, resurser och tillgång 
till datakällor också kommer att påverka metodvalet. Det handlar enligt författaren om att 
avgöra vilken metod som är den mest lämpade i praktiken, inte att en metod överträffar alla 
andra i någon absolut mening. Flera metoder kan också, i vissa fall, kombineras menar 
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Denscombe. Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt blir att det blir möjligt för forskaren 
att se saken ur flera perspektiv, till priset dock att resurser som annars kunde använts i 
bruket av en metod splittras upp. Bruket av fler metoder än en möjliggör en 
metodtriangulering som kan bekräfta resultat, kan öka validiteten i data. En del data har vi 
bearbetat kvalitativt, och möjligen, enligt Denscombe (2009) ökat undersökningens 
validitet. Författaren nämner också positivister och konstruktivister för att exemplifiera hur 
det inom samhällsvetenskaperna knappast finns en enda sanning, en fast punkt (liknelsen 
med navigationstriangulering till havs), utan beroende av det perspektiv du har kan du få 
olika bilder av sanningen. Därför måste forskaren, enligt Denscombe, inse att 
föreställningen om en enda social verklighet är kontroversiell och undvika naiv 
användning av triangulering. 
 
Bell (2006) menar också att man redan under inledningsfasen måste fundera över 
formuleringar och hur svaren ska analyseras. Ju mer strukturerad en fråga är, desto lättare 
är den att analysera. Hon menar att man måste vara mycket noggrann vid formulerandet av 
frågor. Det är lätt att det smyger sig in värderande, ledande, stötande eller hypotetiska 
frågor. Hon framhåller också värdet av att göra ett så kallat pilottest och att till dess 
”piloter” rikta ett antal frågor vilkas svar man har god nytta av för att utforma den 
slutgiltiga enkäten. 

Enligt Stukát (2011) konstrueras mätinstrumentet, enkäten, för att bli så skarpt som 
möjligt. Vi har formulerat frågorna i enkäten utifrån den kunskap vi har efter studium av 
tillgänglig litteratur beträffande dyslexi, utifrån vår praktiska erfarenhet samt efter våra 
kontakter med SKED, Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi, en organisation 
inom Habilitering och hjälpmedel inom Region Skåne.  

Vi bedömde att det bästa sättet att inhämta information som skulle belysa vårt syfte och 
våra frågeställningar var genom ett strukturerat intervjuformulär med alternativfrågor där 
respondenterna markerar ett eller flera av dessa alternativ. Vi utformade ett enkätformulär 
som bestod av 14 alternativfrågor och en öppen fråga, tillsammans 15 frågor. Vi använde 
oss av ett i huvudsak strukturerat formulär som vi kompletterade med några, rätt snäva, 
öppna frågor med blankrader efter Trost (2007).  Vi valde att ha en öppen fråga för att ge 
respondenterna möjlighet att lämna synpunkter på kompensatoriska hjälpmedel för elever 
med dyslexi, något som skulle kunna ge oss värdefull information för vår undersökning 
(Bell, 2006). 

Med det relativt begränsade antalet respondenter kunde vi hantera och väl bearbeta även 
svaren på de öppna frågorna och vi bedömde att de skulle ge intressant och relevant 
information för vår undersökning. Den begränsade tid vi har haft till vårt förfogande har 
också haft betydelse för vårt val att göra en enkätstudie.  

Denscombe (2009) nämner ett antal olika omständigheter vilka innebär att ett 
frågeformulär är bästa valet. För vår del har vi med hänvisning till Denscombe dragit 
slutsatsen att eftersom det är ganska okomplicerad information – relativt kortfattad och 
okontroversiell samt att det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor 
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utan krav på personlig interaktion och det faktum att respondenterna kan förväntas vara i 
stånd att läsa och förstå frågorna, allt detta talar för ett frågeformulär. Våra respondenter 
har enhetlig bakgrund, enligt Stukát (2011) en avgörande faktor när det gäller att formulera 
frågor. Genom att vi vänt oss med våra enkäter till specialpedagoger och speciallärare vid 
respektive skolor har vi haft anledning att förvänta att kunskapen inom området dyslexi är 
relativt hög.  

Denscombe understryker även vikten av att ha tillräcklig tid för planeringen av både den 
praktiska sidan och planeringen av själva frågeformulerandet. Formuläret är som han 
uttrycker det en engångsföreteelse, det lär inte vara så populärt att komma tillbaka till 
respondenterna och be dem besvara enkäten ytterligare en gång därför att någon fråga 
”blev fel”. Vi ansträngde oss att utforma formuläret så att det skulle ge intryck av att vara 
enkelt att fylla i. Vi tryckte bara på ena sidan och vi gjorde layout av formuläret luftigt och 
med god plats att besvara frågorna. Vi kontrollerade mot Trost (2007), Bell (2006) och 
Denscombes (2009) checklistor innan vi lät frågeformuläret gå i tryck.  Denscombe 
betonar bl.a. vikten av att avsatt tid och resurser samt att ha erhållit tillstånd för 
enkätundersökningen både från vederbörliga instanser och från respondenterna. Bell 
(2006) understryker betydelsen av att verkligen se till att frågorna i enkäten kan ge svar på 
arbetets frågeställningar. Författaren lyfter också fram frågor om urval och utprövning på 
några pilotpersoner, vilket möjligen i det slutliga enkätformuläret. Distributionen av 
enkäten samt att analysmetoden fungerar måste enligt Bell också kontrolleras ( a.a). 

 

4.3 Pilotstudie 

Vi genomförde en pilotstudie, två specialpedagoger besvarade en första version av enkäten 
och gav oss värdefulla synpunkter på enkätens slutliga utformning, dessutom kunde vi 
genom deras frågor till oss beträffande enkäten sluta oss till vad som behövde förtydligas i 
samband med att vi lämnade ut enkäten.  

Den respons vi fått i pilotstudien gör att vi tror att denna typ av undersökning har hög 
validitet. Genom att använda alternativfrågor har den varit enkel och entydig att fylla i, 
respondenterna har kryssat i, oftast en av två rutor. Vi har i hög grad ställt sak- eller 
faktafrågor, någon åsiktsfråga förekommer också Trost (2007). 

Naturligtvis har vi också bett vår handledare ha synpunkter på enkäten innan den lämnades 
ut.  

 

4.4 Urval 

Vi har, i syfte att få svar på våra frågeställningar, valt att arbeta med en kombination av det 
Trost (2007) kallar klusterurval och stratifierat urval. Vi valde ut tre 
kommuner/kommundelar som vi ville jämföra, en större stad, en landsbygdskommun och 
en kranskommun till en större stad.  
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Kommun A är en landsortskommun i Skåne. Denna småkommun har cirka 15 000 
invånare. Näringslivet präglas av små företagsenheter och lantbruk. En stor del av 
befolkningen är anställd utanför den egna kommunen, vilket betyder att många pendlar till 
de större städer som finns på pendlingsavstånd. Det finns ett par friskolor i kommunen. 
Kommunen har cirka 1300 elever i grundskolan.  

Kommun B i undersökningen utgörs av en stadsdel med cirka 30 000 invånare belägen i 
utkanten av en större sydsvensk stad. Cirka 2 400 elever finns i grundskolan, 45 procent av 
dem har ett annat modersmål än svenska.  

Kommun C är en landsortskommun i södra Sverige med cirka 33 000 invånare. De flesta i 
kommunen bor i villor, har arbete och många är egna företagare. I kommunen finns det nio 
kommunala grundskolor och tre friskolor. Cirka 4 500 elever går i i den kommunala 
grundskolan. 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Medelinkomst 210000 kr/år 230000 kr/år 310000 kr/år 
Eftergymnasial 
utbildning 

24 % 42 % 45 % 

Andel invandrare 9 % 39 % 7 % 
Andel 
förvärvsarbetande i 
åldern 20-64 år 

78 % 61 % 78 % 

Figur 4.1 Kommunfakta avseende medelinkomst, andel invånare med eftergymnasial utbildning, 
invandrarbakgrund respektive andel förvärvsarbetande i de undersökta kommunerna. I kommun A avser sifforna 
år 2008 enligt SCB, i kommun B och C avser sifforna år 2009 enligt respektive kommuns webplats. 

Inom dessa enheter har vi valt ut fyra skolor att undersöka. De fyra landsortsskolorna i 
kommun A har vi lagt samman till en enhet i undersökningen. Antalet elever med 
diagnosen dyslexi är med nödvändighet större vid skolor för äldre elever, därför valde vi 
att i större utsträckning ta med skolor med elever i högre årskurser, en form av stratifierat 
urval. De respondenter vi valt att vända oss till är specialpedagoger och speciallärare vid 
respektive skolor. Vid dessa skolor gjorde vi alltså en s.k. totalundersökning Trost (2007). 
Det skickades ut 37 enkäter och det kom in 35 enkätsvar, varav 26 från specialpedagoger 
och 6 från speciallärare. 3 av respondenterna saknade adekvat utbildning.  

 

4.5 Genomförande 

Via e-post kontaktade vi våra tilltänkta respondenter i god tid, vi berättade om vår 
undersökning och bad dem om en tid då vi skulle kunna komma till deras arbetsplatser för 
att vid samma tillfälle dela ut och samla in enkätformulären. Några av respondenterna hade 
på grund av hög arbetsbelastning inte möjlighet att ta emot oss personligen, dessa enkäter 
skickade vi, efter personlig telefonkontakt med respondenterna, ut via mail.  Dessa 
skickades tillbaka till oss via e-mail eller post. 
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Enligt Trost (2007) följde med vårt formulär (se bilaga 1) ett missiv (se bilaga 2), som vi 
strävade efter att utforma både tydligt och korrekt, för att understryka den seriösa avsikten 
med vår undersökning (Stukát, 2011). Vi ville ge de tilltänkta respondenterna en känsla av 
att deras svar var nödvändiga och värdefulla för undersökningens resultat.  

Denscombe (2009) understyrker att det av missivet ska framgå vem som är arrangör, syfte, 
svarsdatum, att undersökningen är frivillig, förtrolighet samt tack för respondenternas 
medverkan. Vårt missiv innehöll samtliga dessa uppgifter. Eftersom vi delade ut de flesta 
av våra formulär personligen hade vi möjlighet att ge instruktion inför ifyllandet 
personligen, därför hade vi i princip inte någon instruktion för ifyllandet tryckt i 
formuläret. De respondenter som besvarade enkäten via e-mail eller post fick motsvarande 
information per telefon. 

 

4.6  Bearbetning 

Statistik är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta 
information och blir enligt (Patel & Davidson, 2011) ett verktyg att ordna, beskriva, 
bearbeta och analysera data. Den deskriptiva statistiken används för att i siffror beskriva 
det insamlade materialet. 

Efterhand som vi fick in enkätsvaren numrerades formulären i övre högra hörnet med en 
förkortning för skolans namn. När vi skulle påbörja bearbetningen skapade vi ett formulär 
med en figur för varje fråga där vi kunde skriva in svaren från de olika skolorna i 
respektive kolumn. Därefter skapade vi ett nytt formulär för sammanställning kommunvis, 
en figur för varje fråga. Detta formulär underlättade för oss att göra jämförelser mellan de 
olika kommunerna och utgjorde också underlag för själva analysen.  

Redovisningen av vår undersökning i resultatdelen är uppställd som figurer, varje fråga för 
sig. Den utgörs av en sammanställning av enkätsvaren från respondenterna i de tre 
kommunerna vilka benämns kommun A, Kommun B och Kommun C.  
Varje enskild fråga redovisas kort med kommentarer där vi gör jämförelser och redovisar 
likheter, olikheter och mönster. Svaren på de öppna frågorna Bell (2006) redovisar vi 
kommunvis i punktform (Bell, 2006). 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet  

När det var möjligt valde vi att närvara vid ifyllandet av enkäten, mest för att få så hög 
svarsfrekvens som möjligt men även för att kunna motivera respondenterna och uttrycka 
vår tacksamhet över deras medverkan. Möjligen gick detta ut över graden av 
standardisering (Trost, 2007) - genom att vi var närvarande vid ifyllandet av enkäten 
påverkade vi naturligtvis situationen och den har trots att det är en enkätundersökning inte 
varit helt densamma för alla respondenter. 
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Eftersom vi hade personliga möten med respondenterna var det viktigt att vi var medvetna 
om att vi kan komma att påverka resultatet.  

“…we belive all researchers are to variying extents, participants in their settings”. 
(Rossman & Rallis s. 150) 

Det var viktigt att vara väl förberedda och kunna svara på respondenternas eventuella 
frågor för att på så sätt förmedla förtroende Rossman & Rallis (2003). 

Reliabiliteten har möjligen påverkats negativt, vi ansåg dock den åtgärden nödvändig för 
att få tillräckligt hög svarsfrekvens. Däremot menar vi att frågorna var så entydliga och 
klara att vår enkätundersökning haft hög reliabilitet (Trost, 2007). Forskning är aldrig 
neutral, forskaren påverkar alltid studien (Fäldt-Melén 2011-12-18).  Vi är medvetna om 
att våra egna antaganden och värderingar påverkar vår analys. 

Möjligheten att generalisera resultaten blir beroende av det urval som gjorts för att kunna 
överföra resultaten till hela populationen. Vi gjorde ett stratifierat urval baserat på 
personlig kännedom och endast i liten utsträckning en totalundersökning Trost (2007). Av 
den anledningen kan vi enbart uttala oss om förhållandena vid de utvalda skolorna. Vi kan 
relatera resultaten till en konkret verklighet enligt Bell (2006). Vi har fått fram nominaldata 
och enligt Denscombe (2009) krävs ingen avancerad statistisk analys förutsatt att vi är 
medvetna om begränsningarna i de slutsatser som kan dras på grundval av insamlade data. 

 

4.8 Etik 

Enkätundersökningen riktas till vuxna personer som tjänstgör i skolan. Deltagande är 
givetvis frivilligt och fullständig anonymitet både på individ- och organisationsnivå i 
samband med såväl bearbetning som i den slutliga redovisningen och eventuell publicering 
garanteras. Vi använder riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2002) för forskning inom 
humaniora och samhällsvetenskap: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

 

• Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

• Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverka 
• Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.  

• Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  
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5. RESULTAT 

  
I vår undersökning delades enkäterna ut till totalt 37 personer varav 35 svarade, 
bortfallet blev cirka 9 procent. Det är enligt Trost (2007)  ett litet bortfall. Av de som 
svarade var 33 kvinnor och 2 män. 32 av dem är utbildade specialpedagoger eller 
speciallärare, 3 saknade adekvat utbildning.  
 
Vi visar här en kort sammanställning, varje fråga för sig, av rådata från varje kommun 
Bjurwill (2008).  
 
Därefter gör vi en något djupare analys av frågorna där vi sammanfattar samt jämför 
likheter och skillnader mellan respondenterna i kommunerna. Här illustrerar vi också 
med figurer för att förtydliga Patel och Davidsson (2011). 
 

5.1 Sammanställning av enkäter  

Fråga 1: Vilken tjänst har du på skolan? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Specialpedagog 7 7 11 
Speciallärare 4 0 5 
Annat  0 0 1 

(resurspedagog/coach) 
Fig. 5.1 Respondenternas tjänst på respektive skola. 
 
I de undersökta skolorna i kommun B har man enbart specialpedagogtjänster medan man i 
kommun A och C har både specialpedagog - och speciallärartjänster. 
 

Fråga 2: Vilken utbildning har du?  

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Specialpedagogexamen 8 7 11 
Speciallärarexamen 2 0 4 
Annat  1 Småskollärare 0 2 (en under 

utbildning till 
speciallärare och en 
coach) 

Fig. 5.2 Respondenternas utbildning. 
 
I kommun B arbetar endast examinerade specialpedagoger medan det i kommun A finns en 
person anställd som speciallärare som saknar examen, hon har småskollärarexamen.   I 
kommun C arbetar 2 personer som saknar examen, en lärare under utbildning till speciallärare 
och en så kallad coach. 
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Fråga 3: Hur många procent av heltid arbetar du som specialpedagog/speciallärare? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
100% 4 6 11 
75% 1 1 3 
50% 0 0 1 
Annat 2 st 80%, 1 st 70 %, 

2 st 40 % 
0 2 st 20%, 1st 80% 

Fig. 5.3 Respondenternas tjänstgöringsgrad. 
 
Den vanligaste tjänstgöringsgraden är heltid, i kommun A och C finns de mest varierande 
tjänstgöringsgraderna.  
 

Fråga 4: Hur många år har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Antal år 6,22,2,18,20,2,31, 

7,2,1 termin          (11) 
4,3,8,11,14,1,4 
(6,4) 

5,8,24,27,2,10,11,2,8,9,11,12,33,2,2,10,10 
(11) 

Fig. 5.4 Antal år som respondenterna tjänstgjort i nuvarande tjänst. Medelvärdet i respektive kommun anges 
inom parentes. 
 
Respondenterna i kommun A och C har i genomsnitt arbetat nästan dubbelt så länge som 
specialpedagog/speciallärare som respondenterna i kommun B. Siffror inom parentes anger 
medelvärden. 
 

Fråga 5: I vilka årskurser arbetar du? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Åk 1 4 4 3 
Åk 2 4 4 5 
Åk 3 4 5 7 
Åk 4 6 4 6 
Åk 5 7 4 6 
Åk 6 7 4 8 
Åk 7 2 2 9 
Åk 8 2 1 9 
Åk 9 2 1 6 
Fig 5.5 Respondenternas tjänstgöring i årskurser i grundskolan. 
 
I kommun A och B arbetar respondenterna till övervägande del i skolår 1-6 medan 
respondenterna i kommun C till övervägande del arbetar i skolår 7-9. 
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Fråga 6: Hur många flickor respektive pojkar med diagnosen dyslexi finns det på skolan? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Flickor åk 1-3 1 0 0 
Flickor åk 4-6 8 6 15 
Flickor åk 7-9 11 9 23 
Pojkar åk 1-3 0 0 0 
Pojkar åk 4-6 17 9 10 
Pojkar åk 7-9 14 12 28 
Fig. 5.6 Andel flickor respektive pojkar med diagnos dyslexi, fördelat på kommunerna i undersökningen. 
 
Dyslexidiagnosen blir vanligare desto äldre barnen är. I skolår 1-3 finns i undersökningen 
endast en elev med diagnos. I Kommun A är det ungefär dubbelt så många pojkar som flickor 
som har diagnos i skolår 4-6. I kommun B är det en tredjedel fler pojkar i år 4-6 med diagnos 
medan det i kommun C är en tredjedel fler flickor än pojkar som har diagnos i år 4-6. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor när det gäller dyslexidiagnos är generellt mindre i skolår 
7-9. 
 
 
Fråga 7: Vilka kompensatoriska hjälpmedel använder ni? 
HB = även för hemmabruk  

 Kommun A    HB Kommun B HB Kommun C HB 
Inlästa läromedel X                      X X                     X 

(Tre skolor har det, 
endast två för HB) 

X                 X 

Inläst skönlittertur X                      X (en 
inte för HB) 

X                    X 
(endast två för 
hemmabruk) 

X                 X 

Daisyspelare X                     X (en 
inte för HB) 

X                    X  (Tre 
skolor har det varav 
två för HB) 

X                 X 

Bärbara datorer X                     X (en 
inte för HB) 

X X                 X 

Smartboard Endast på en skola X X     (På alla utom en 
skola) 

Surfplatta Endast på en skola  På gång på skolorna 
Mobiltelefon På två skolor X (två)  
Scannerpenna Endast på en skola X (två) X                X (alla 

utom en skola) 
Andra  Overhead, 

miniräknare 
Mp3-spelare, USB-
minne, scanner, 
Victor Reader, CD-
spelare som läser 
även Daisy 

MP3-spelare, 
scanners, alpha 
smart, diktafon. 
Stageline 

Fig.5.7 Kompensatoriska hjälpmedel som används i de olika undersökta kommunerna.  
 
Kommun B erbjuder inte bärbara datorer för hemmabruk (HB=hemmabruk), vilket man gör i 
kommun A och C. Inlästa läromedel, inläst skönlitteratur och Daisy-spelare är tillgängligt på 
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samtliga skolor och i de flesta skolor även för hemmabruk. Smartboard är vanligt 
förekommande i kommun B och C. Scannerpenna användes inte i någon större utsträckning. 
Surfplatta är ett exempel på modern teknik som ännu inte börjat användas i någon större 
utsträckning.  
 
 
Fråga 8: Vilka datorprogram har era elever med dyslexi tillgång till? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Vital (talsyntes) X Endast en skola har 

detta 
X (elevdata) 

Spell- Right X X X 
Stava – Rex X X X 
Lexia X X (alla utom en 

skola) 
X 

Andra CD-ord, 10-fingrar, 
Robomemo, 
Bokstavslek, 
Mattehuset, Måneby 

CD-ord, 10 fingrar, 
Amis, Skolavtalet, 
Provia, Gustava 

CD- ord, minneslek, 
tio fingrar, MG 
Johanssons 
lästräningsprogram 

Fig. 5.8  Datorprogram som är tillgängliga för elever med dyslexi i de tre kommunerna. 
 
I samtliga kommuner har elever med dyslexi tillgång till i stort sett samma datorprogram. Vid 
”andra” blandar respondenterna kompensatoriska program med träningsprogram. 
 
 
Fråga 9: Har specialpedagoger/speciallärare någon utbildning för att kunna hjälpa eleverna 
med användningen av ovanstående program? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Specialpedagog/speciallärar 
utbildning 

 Övervägande 
ja och något nej. 

Ja. En skola 
svarade nej, men 
att det hade 
behövts. 

Ja, men det behövs 
mer, delvis men 
för lite. 

Fig. 5.9 Utbildning avseende ovanstående program hos specialpedagoger och speciallärare i de tre 
kommunerna. 
 
I samtliga kommuner har specialpedagoger respektive speciallärare utbildning för att kunna 
hjälpa eleverna med programmen, flera tycker att mer utbildning hade behövts. I kommun A 
finns någon som helt saknar utbildning på de aktuella programmen.  
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Fråga 10: Vem utbildar eleverna med diagnosen dyslexi i de kompensatoriska 
hjälpmedlen/datorprogrammen? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Specialpedagogen Utbildar på alla 

skolor 
Utbildar på alla 
skolor 

Utbildar på alla 
skolor. 

Specialläraren På en skola  Utbildar på alla 
skolor utom den som 
inte har några 
speciallärare. 

Klassläraren/mentorn Utbildar på alla 
skolor 

På en skola. På en skola  

IT-pedagog  På en skola På tre skolor 
Annan Biblioteksansvarig  Någon elev har varit 

på SKED och fått 
hjälp där 

 

Fig. 5.10 Utbildare av elever med dyslexi avseende de kompensatoriska hjälpmedlen/datorprogrammen. 
 
I praktiken utbildar specialpedagogen i alla tre kommuner, där man har en IT-pedagog är 
denne behjälplig, liksom biblioteksansvarig och klasslärare på en del skolor. I kommun B har 
någon elev fått utbildning hos SKED (Skånes kunskapscentrum för elever med dyslexi). 
 
 
Fråga 11: Har övriga lärare på din skola någon utbildning för att kunna hjälpa elever med 
ovanstående program? 

 
 Kommun A Kommun B Kommun C 
Övriga lärares 
utbildning 

De flesta svarar nej, 
någon ja 

De flesta svarar nej, 
men att de får hjälp 
av specialpedagog. 

De flesta svara nej, 
någon svara delvis. 

Fig. 5.11 Övriga lärares utbildning när de gäller ovanstående datorprogram. 
 
Övriga lärare saknar utbildning beträffande datorprogrammen. 
 

Fråga 12: Har ni några kompensatoriska hjälpmedel på skolan som inte används? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Kompensatoriska 
hjälpmedel som inte 
används 

De flesta nej, några 
ja. 

Ja Ja 

Vilka? Daisyspelare, 
scannerpenna 

Daisy, scannerpenna, 
Mimeo, pedagogerna 
saknar kunskap och 
tycker att det är 
”jobbigt”. 

Daisy på väg ut, 
ersätts av datorer.  

Fig 5.12 Kompensatoriska hjälpmedel som inte används. 
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I samtliga undersökta kommuner finns kompensatoriska hjälpmedel som av olika skäl inte 
används. 
 

Fråga 13: Är alla elever med diagnos dyslexi, villiga att använda de kompensatoriska 
hjälpmedlen ni tillhandahåller? 

 Kommun A Kommun B Kommun C 
Är alla elever villiga 
att använda 
kompensatoriska 
hjälpmedel 

Flest nej, några ja Både ja och nej. De som arbetar med 
yngre elever svarar 
ja, medan de som 
arbetar med äldre 
elever svarar nej. 

Fig. 5.13 Respondenternas svar beträffande om elever med dyslexi är villiga att använda de kompensatoriska 
hjälpmedlen samt kommentarer.  
 

Kommentarer till frågan kommun för kommun: 

Kommun A 

• Kräver mycket energi av eleven. 
• Besvär med frågor från andra barn. 
• Inte tillräckligt utbildade för att känna nyttan av hjälpmedlen. 
• Det är jobbigt att lära sig hur det fungerar 
• De använder de hjälpmedel som tilltalar just dem. 
•  Eleverna är olika och trivs med olika hjälpmedel och har olika behov. 
• Tycker det är tråkigt. 
• Känner sig utpekade. 
• De vill inte utmärka sig. 
• För dålig datorvana. 

Kommun B 

• Pinsamt tycker inte om ”rösten” i talsyntes/mp-3.  
• De vill inte vara annorlunda, de ”pallar” inte.  
• Eleven vill inte vara annorlunda genom att ha en laptop i klassrummet.  
• Pinsamt!  
• Ovana, en rädsla att vara annorlunda. 
• Elever med sen diagnos eller elever som inte använt hjälpmedel i tidigare årskurser 

kan finna hjälpmedlen stigmatiserande. 

Kommun C 

• Upplever inte dem som hjälpmedel. De tycker att de sticker ut.  
• Ibland hjälper inte hjälpmedlen eleverna. Hade varit bra om de inte skrivits ut 

generellt av logopeden utan att de provat ut dem hos logopeden. 
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•  Man känner sig utpekad, utsatt. I vissa fall kan eleven inte accepterat sin 
diagnos/svaghet. Vill inte utmärka sig, vill inte ”erkänna” att det finns en 
svårighet.  

• Eleverna vill inte ha hjälpmedels om de upplever som utpekande. 
•  Det finns elever som inte vill skilja sig från övriga klasskamrater 
•  Vill inte sticka ut genom att använda bärbar dator. 
•  Är inte vana vid programmen använder vanlig stavningskontroll. 
•  Besvärligt att flytta datorer från olika klassrum och koppla upp sig. 
•  Fungerar inte  
• Ja, i de yngre åldrarna.  
• Vill inte, pinsamt. Anser inte att de behöver, men övervägande antalet barn 

använder kompensatoriska hjälpmedel varje dag. 
•  Talsyntes, onaturliga röster främsta skäl.  
• Stigmatiserande. 
•  Bekvämlighet.  
• Omständigt.  
• Lathet. 
• Förstår inte vitsen med användningen. 

 
Sammanfattning av kommentarerna: 
I samtliga kommuner finns elever med diagnos dyslexi som är ovilliga att använda de 
kompensatoriska hjälpmedlen. Skälen kan vara: att eleverna inte vill känna sig utpekade, är 
ovana vid datorer, tekniska svårigheter. En del respondenter utrycker att en del elever är 
bekväma. I kommun B och C nämns att eleverna ogillar rösten i talsyntesprogrammen. I 
kommun A och C uttrycks att användningen av datorprogrammen kan upplevas 
stigmatiserande. I kommun C använder alla yngre barnen de kompensatoriska hjälpmedlen 
skriver en specialpedagog. 
 

Fråga 14: Ser du i detta avseende någon skillnad mellan flickor och pojkar? 
 
 Kommun A Kommun B Kommun C 
Skillnad mellan 
flickor och pojkar? 

Nej  Nej men på en skola 
säger de som arbetar 
med 6-9 ja. 

Nej, Endast en svarar 
ja, med 
motiveringen: flickor 
är generellt mer 
benägna att ta till sig 
råd och prova 
hjälpmedel. Flickor 
är mer mottagliga.  

Vilka?  Flickor använder 
hjälpmedlen i större 
utsträckning och är 
även duktigare på att 
be om ytterligare 
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hjälpmedel själva.  
Fig. 5.14 Respondenternas uppfattning det finns skillnader mellan flickor och pojkars attityd till att använda de 
kompensatoriska hjälpmedlen. 
 
I princip ingen skillnad, respondenterna i kommun B och C nämner dock att de uppfattar 
flickor som mer mottagliga och ”duktiga” på att använda och utnyttja programmen..  
 
 
Fråga 15: Har du ytterligare synpunkter gällande kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker 
som du vill framföra? Skriv gärna några rader nedan. 

Kommentarer: 

Kommun A: 

• Det tar tid i inlärningsskedet. 
• Svårt att få igång arbetet i klassrummet. 
• För få datorer. Elever med dyslexi borde ha en egen dator i klassrummet. 
• Tar för lång tid innan moderna hjälpmedel kommer till skolan och då saknas 

utbildning på hur de ska användas. 
• Inscanningsfunktionen borde fungera bättre på datorn. 
• Lexia är ett träningsprogram och inget kompensatoriskt hjälpmedel. 
• Vi använder oss av muntliga prov med skrivhjälp och utskrivna lektioner, ytterligare 

ett kompensatoriskt hjälpmedel. 
 

Kommun B: 

Det bästa kompensatoriska verktyget man kan ha för en elev är en laptop. Här kan eleven 
använda uppläsning av skönlitterära böcker, talsyntes för andra sammanhang också, 
rättstavningsprogram och skriva utan att bli störd av eventuella motoriska svårigheter. Bra för 
såväl dyslektiker, språkstörda, barn med CVI och barn med AD/HD för direkt respons. På min 
skola har vi laptops, smartboards, mp-3 och Daisyspelare, timstock, och hörselkåpor. Tyvärr 
är det inte alltid så lätt med kompensatoriska verktyg. Nedan följer en snabbläst lista på saker 
att ta ställning till, samt en redogörelse över mina mer eller mindre lyckade försök med att 
införa kompensatoriska verktyg på skolan. 

Det finns många svårigheter i arbetet med kompensatoriska verktyg. När jag började som 
specialpedagog på skolan fanns INGA kompensatoriska verktyg. Första steget blev att tänka 
ut VAD som skulle införskaffas, och eftersom man i alla forum (högskolan, spsm etc) pratade 
om daisy-spelare köpte jag in några stycken samt daisy-böcker till. Det visade sig snart att de 
elever med störst svårigheter och som jag hade tänkt vara i störst behov av komp verktyg inte 
ville använda daisy-spelare, varken i hemmet eller i skolan. De behärskade inte tekniken trots 
att vi hade övat tillsammans, och det var pinsamt att använda dem i skolan. Dessutom svårt att 
få med lärarna i arbetet med att eleverna ska använda dem. Skönlitterära böcker hade jag 
införskaffat, men läroböcker bad jag lärarna själva beställa, och detta fungerade inte. Mycket 
pengar till ingen nytta. Då köpte jag in mp3-spelare, som är lite smidigare, inte så 
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synliga/klumpiga, men utan snabb/långsam-hastighetsfunktion. Plötsligt blev det lite lättare; 
fler elever ville pröva och några började använda mp3 regelbundet vid skönlitteraturläsning. 
Men VEM skulle ladda ner dessa böcker till eleverna, och vem skulle ladda mp3? Fungerade i 
alla fall bättre än Daisy. 

Så köpte jag Elevdatas skolavtal till skolan. Här fanns CD-ord (talsyntes). Återigen skulle 
lärarna fortbildas i programmen. Nästa steg skulle bli att börja scanna faktaböcker/läroböcker 
så att vi med hjälp av skolavtalets talsyntesprogram skulle kunna få sidorna upplästa. 
Naturligtvis finns det regler för detta som måste följas, men det var även en teknisk fråga. Då 
visar det sig att vår nya kopiator och våra scanners inte kan scanna till OCR-format som var 
ett måste för att talsyntesen skulle fungera. (Precis köpt fem nya scanners som ska klara OCR-
format).  Dessutom behövde vi ju datorer till eleverna. Laddade ner avtalet på samtliga 
datorer i datorsalen men strax skulle alla datorer bytas, fick göra om det igen. Sen ändrades 
avtalet – allt skulle laddas ner centralt. Blev lovad ett gäng minilaptops men pengarna tröt. Nu 
har vi laptop till alla elever i år 6-7, och förra hösten försökte vi ladda ner skolavtalet på 
samtliga elevers datorer. Det tog tid och flera datorer strulade. De eleverna med störst behov 
fick komma till mig och utbildas i programmen. Dessutom köpte jag in Elevdatas elevavtal 
vilket innebär att eleven kan få samma program nedladdat på sin hemdator. Fungerade 
naturligtvis inte så bra, har fått göra hembesök och hjälpa elever/föräldrar att ladda ner. 

När de gäller de yngre barnen har vi precis köpt in 10 laptops som de med störst behov ska 
kunna ha i klassrummet för talsyntes och skrivning. Vilka prioriterar vi nu? Dyslektiker? 
Språkstörda? ”CVI-barn”? Kan vi tillgodose alla på något sätt? Är klimatet i klassrummet 
sådant att elever accepterar att en elev får sitta med datorn? Kan lärarna tillräckligt mycket för 
att inte datorn ska bli en bromskloss i undervisningen? Nya program, nya lärare; det behövs 
ständigt någon som uppdaterar och som kan aktuella program och sedan kan vidareutbilda 
personal. 

Ja – nu har vi tekniska hjälpmedel, nu måste vi få ett flyt i användandet – och utan att vara 
alltför pessimistisk, när vi väl kan det – är det andra kompensatoriska verktyg som gäller då? 
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•  val av kompensatoriska verktyg 
•  äska pengar 
•  utbilda elever till att använda dem 
•  fortbilda lärare (tid, förståelse och intresse) 
•  Visa föräldrar 
•  Få elever till att förstå vinsten/vilja använda dem 
•  Inköp av DAISY-läromedel 
•  ladda tekniska hjälpmedel 
•  Vem ska ladda dem? 
•  Regler och avtal 
•  Scanner 
•  Prioritering – vem ska få? 
•  Klassrumsklimat 
• Flyt i användningen av kompensatoriska verktyg 
• Viktigt att både pedagoger och elever får lära sig att använda de hjälpmedel som 

skolan har.  
• Vi specialpedagoger måste bli bättre på att utbilda pedagogerna i hu hjälpmedlen 

fungerar. Vi specialpedagoger hinner inte med att hjälpa alla. Sedan gäller det att hålla 
sig à jour med allt nytt man är ständigt i behov av ny kunskap om nya hjälpmedel till 
exempel surf- och läsplattor. 

• Problem när datorerna inte fungerar. 
• Det är svårt att få tiden att räcka till för att lära eleverna programmen. Ibland är det 

också så att det finns motstånd av klasslärarna att använda dem. Det är problem när 
datorerna inte fungerar fullt ut. Det är också bökigt att ta fram och sätta tillbaka dem i 
skåpen. 

Kommun C: 

• Jag tycker att man har alltför stor tilltro till kompensatoriska hjälpmedel. Bra om man 
inför dem successivt efterhand som eleverna är mogna att ta emot hjälp.  

• Kan vara bra- man får dock inte ensidigt lita på dessa medel utan se till att det blir en 
lagom mix av olika inlärningsmetoder och därtill passande material.  

• Det finns mycket och de elever – föräldrar som är positiva öppnar det en ny värld för. 
• De måste användas mer i klassrummet. Läraren måste se till att datorn finns på 

skolbänken och startas upp direkt på morgonen. 
• Det behövs ytterligare utbildning både för elever och för föräldrar. Vi lärare behöver 

kontinuerlig fortbildning. 
• Att samtliga pedagoger hade utbildning i programmen och var konsekventa med att se 

till att alla dyslektiker använde sig av sina datorer på lektionerna. 
• Viktigt att all personal som arbetar med dyslektiker känner till hur man ska använda 

de kompensatoriska hjälpmedlen. Det räcker inte med några lösryckta 
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utbildningstillfällen ibland. Viktigt att föräldrarna till dyslektikerna kan använda och 
hjälpa sina barn med dessa program.  

• Ju tidigare diagnos, ju mer inställd på att använda kom hjälpmedel. Då förstår man 
bättre vinsterna med det.  
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6. ANALYS AV RESULTAT 
 
Vi gjorde vår undersökning i femton olika skolor fördelade på tre kommuner. Dessa tre 
kommuner skiljer sig åt ur ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv. Skillnaderna 
mellan kommunerna är stora vad gällde invånare med utländsk bakgrund, andel arbetslösa, 
utbildningsnivå och medelinkomst.  
 
Det har visat sig att i de tre kommunerna som vi har undersökt har man till stor del samma typ 
av kompensatoriska hjälpmedel, nämligen datorer, smartboards, daisy-spelare, inläst skön- 
och facklitteratur samt program till datorer. Den stora skillnaden är huruvida man får låna 
hem hjälpmedlen eller inte. Får man inte låna hem hjälpmedlen kan detta vara ett hinder vid 
läxläsning. Det är viktigt att pedagogerna introducerar ett samarbete mellan hem och skola när 
det gäller de kompensatoriska hjälpmedlen för att underlätta elevers läxläsning skriver 
Lundgren och Ohlis (2003). Enligt Damsby (2008) kan det vara ett hinder när man inte får 
tekniken att fungera. Arbetar man med ett visst verktyg i skolan och får det att fungera där, är 
det bra om man kan ha samma verktyg hemma, så minimerar man risken för tekniska 
problem.  
 
Det framkom att nästan samtliga respondenter efterfrågade utbildning kring de 
kompensatoriska hjälpmedlen, både för speciallärare/specialpedagoger och för övriga 
pedagoger. Det är viktigt att såväl specialpedagogen som den undervisande läraren och eleven 
får en god utbildning på hur datorer och dess program fungerar för att datorn ska kunna 
fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel skriver Föhrer och Magnusson (2003). I ”Det 
pedagogiska ramsystemet ”skriver Imsen (1999), att olika styrdokument som läroplan, 
förordningar och kursplaner styr skolans innehåll. Dessa dokument tolkas av lärare, rektorer 
och politiker. I de ” Resursrelaterade ramar” ingår allt som har att göra med ekonomi och 
materiella resurser. Den kan se olika ut beroende av skolans huvudman och vilken kommun 
som är ekonomiansvarig för skolans verksamhet. I det resursrelaterade ramarna ingår även 
läromedel och inventarier som datorer och mjukvara och utbildning till dessa. Detta är på 
organisationsnivå, där politiker avsätter pengar till skolans budget, där sedan rektorer och 
lärare som ska organisera och fördela pengar till bland annat datorer, programvara och andra 
kompensatoriska hjälpmedel. De ska tolka det som står mycket tydligt i skolans styrdokument 
om att alla barn ska ha en likvärdig utbildning och lika tillgång till utbildning. I Skollagen kan 
man läsa: 
”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna 
lag.” (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K1 Skollagen 1 
kapitel 8§) 
 
Det framkom också att elevernas inställning till att använda kompensatoriska hjälpmedel 
kunde variera. Enligt det sociokulturella perspektivet så lär vi människor när vi interagerar 
med varandra. Om alla pedagoger hade fått mer utbildning i hur man ska använda sig av de 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K1
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kompensatoriska hjälpmedlen så skulle eleverna kunna få stöd i detta under samtliga lektioner 
och på så sätt hela tiden utvecklas i användandet, enligt det sociokulturella perspektivet.  
 
Några respondenter påpekade att eleverna inte ville skilja sig från mängden och därför inte 
ville använda sig av kompensatoriska hjälpmedel. Detta trots att studier av bland andra 
(Föhrer & Magnusson, 2003; Druid Glentow, 2006; Damsby, 2007; och Svärdemo Åberg, 
2003) visar att elever med dyslexi känner sig mer delaktiga om de kan använda sig av de 
kompensatoriska hjälpmedlen för att kunna arbeta på samma nivå som de andra eleverna i 
klassen. Det vill säga att de känner ett högre KASAM om de har de kompensatoriska 
hjälpmedlen, medan våra respondenter menar att de känner ett högre KASAM om de inte 
skiljer sig ur mängden genom att inte använda sig av de kompensatoriska hjälpmedlen. Den 
franske filosofen Foucault (1987) hävdade i sin maktteori att mänskligt beteende i första hand 
är en produkt av systemets regler. Skolan som myndighet utövar makt i form av till exempel 
diagnostisering av elever med dyslexi där de etiketteras och löper stor risk för stigmatisering. 
Vid organisationen av det specialpedagogiska stödet för elever med dyslexi, styr skolans 
rektor hur organisationen ska se ut och hur det specialpedagogiska arbetet med utbildning i de 
kompensatoriska hjälpmedlen ska läggas upp. Vid integrering av eleverna har det förväntats 
att eleverna ska anpassa sig till den rådande skolmiljön. Inkludering innebär däremot att 
skolan ska anpassa sig till den totala elevvariationen och använda sig av elevernas olikheter.  
 
En skillnad som vi ser är att man i kommun A och i kommun B har de största insatserna när 
det gäller specialpedagogik i de tidigare skolåren, medan man i kommun C satsar mest 
specialpedagogiska resurser i de senare skolåren. Enligt Ramfaktorsteorin Imsen (1999), 
delen ”De administrativa ramarna”, finns det många bestämmelser om hur skolan ska styras. 
Exempelvis hur skolan ska styras och ordnas, lärarlag, scheman, klasstorlekar, regler för 
arbetstid och avtal med fackförbunden och olika nationella prov och bedömningsfaktorer. I 
kommun A och B väljer skolorna att lägga mer schematid på de lägre åldrarna.  Enligt 
”Organisationsrelaterande ramar” som är en del av ramfaktorteorin har skolans ledare en 
central roll och hur relationerna är mellan lärare – elever och lärare emellan. Det finns alltid 
en ”skolkultur” på en skola. Här har rektorn ett stort ansvar i organisationen av det 
specialpedagogiska arbetet. 
 
I vår undersökning är det få elever som får sin dyslexidiagnos i de tidigare åren. Vi kan också 
se att flickorna i materialet får sin diagnos senare än pojkar. I kommun C är det fler flickor 
med diagnosen dyslexi än pojkar i skolår 4-6, medan det i de andra kommunerna är fler pojkar 
än flickor överlag som har dyslexi. Det är viktigt att skolan inför de kompensatoriska 
hjälpmedlen så tidigt som möjligt för elever med läs- och skrivsvårigheter för elevernas skull, 
skriver Druid Glentow (2006), Damsby (2007) och Föhrer och Magnusson (2003). På detta 
sett kan eleverna känna att deras svårigheter kompenseras tidigt och de blir mer motiverade i 
sitt skolarbete när de har lättare att följa med i undervisningen.  
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6.1 Slutsatser  
 
I vår undersökning fann vi att: 

• Det finns fler flickor än pojkar med diagnosen dyslexi i kommun C i skolår 4-6. I de 
andra två kommunerna fanns det fler pojkar med diagnosen. 

• Endast ett fåtal elever får diagnosen dyslexi i de tidiga skolåren. 
• Elever med dyslexi har tillgång till i stort sett samma kompensatoriska hjälpmedel i 

alla tre kommunerna. Dock finns det skillnader när det gäller hemlån av de 
kompensatoriska hjälpmedlen.  

• Även vad gäller kompenserande datorprogram råder likvärdiga förhållanden i de tre 
undersökta kommunerna.  

• De flesta som har anställning som specialpedagog/speciallärare, (91 procent), har 
examen som specialpedagog eller speciallärare. 

• I stort sett alla anser att man behöver utbilda, både speciallärare/specialpedagoger och 
övriga pedagoger, när det gäller de kompensatoriska hjälpmedlen. 
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7. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

I vår diskussion har vi kopplat de båda teorierna ramfaktorteorin enligt Imsen (1999)  och 
KASAM, Antonovsky (2005). Antonovsky beskriver i sin teori vikten av att arbeta salutogent 
(hälsofrämjande).  Druid Glentow (2006) har överfört Antonovskys teori till att kunna tolkas 
ur ett elevperspektiv. Vi förstår författarens tolkning så att det är viktigt att eleverna känner 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt skolarbete. För att begränsa vår 
undersökning har vi valt att fokusera enbart på elever med diagnosen dyslexi. Vi har jämfört 
tre kommuner och undersökt specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om 
likvärdigheten när det gäller tillgång till och kompetens kring kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi. Vi har utgått ifrån en fenomengrafisk ansats i vår undersökning. Vårt 
verktyg har varit ett strukturerat intervjuformulär (Trost, 2007) med fjorton alternativfrågor 
och en öppen fråga (Bell, 2006). Våra respondenter var specialpedagoger/speciallärare i tre 
kommuner. Vid tolkningen av resultaten och i diskussionen har vi försökt betrakta 
undersökningen ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010). Vår tolkning av det 
sociokulturella perspektivet innebär att lärandet sker vid interaktion människor emellan. Vi 
har dessutom försökt att belysa undersökningen på de olika nivåerna inom skolan, 
organisation-, grupp- och individ nivå. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Vi är nöjda med vårt metodval, syftet med vår undersökning var att ta reda på 
specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om tillgången till och kompetensen kring 
kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi i tre kommuner. Vi valde att göra vår 
undersökning i form av en enkät, för att nå ut till så många respondenter som möjligt på de 
olika skolorna som vi valt skulle ingå i vår undersökning.  Vi ville dessutom gärna prova att 
genomföra och bearbeta en enkät, eftersom vi inte tidigare gjort detta under vår utbildningstid 
på det specialpedagogiska programmet. Vi ville uppnå vårt syfte genom att använda ett 
strukturerat intervjuformulär (Trost, 2007) med alternativfrågor. Denscombe (2009) nämner 
ett antal olika omständigheter som gör att vi väljer att göra ett frågeformulär, exempelvis när 
man har ett stort antal respondenter på många olika platser och när det som efterfrågas är 
ganska okomplicerad information. Våra respondenter har enhetlig bakgrund, enligt Stukát 
(2011) en avgörande faktor när det gäller att formulera frågor. 

Vid de flesta skolorna fick vi tillfälle att överlämna enkäterna personligen. Detta var ett 
strategiskt val från vår sida, för att öka svarsfrekvensen. Vi vet att 
specialpedagoger/speciallärare har mycket arbete och därför prioriteras en enkät som kommer 
via e-post lätt bort.  Det positiva blev att detta förfarande samtidigt ledde till ett kort samtal 
kring frågeformuläret vid mötet med de olika respondenterna. Vi fick också en hög 
svarsfrekvens från respondenterna. 
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Vår undersökning var av mindre omfattning, därför är det svårt att generalisera resultatet, 
vilket inte heller har varit vår avsikt. Det enda vi kan uttala oss om är 
specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om förhållandena vid de skolor i tre 
kommuner där vi har genomfört undersökningen. Vi hade givetvis också kunnat göra en 
intervjuundersökning och då fått fram samma och eventuellt fylligare information. Vår avsikt 
från början var att skaffa information om användandet av kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi i de tre kommunerna. Många av respondenterna var frikostiga med 
information under den öppna frågan (Trost, 2007) i det strukturerade intervjuformuläret.  Vi 
valde att analysera även den delen. Vår avgränsning, elever med diagnos dyslexi, är medvetet 
vald både med tanke på tidsramarna och för att vi ville ha en så homogen undersökningsgrupp 
som möjligt. Det hade givetvis även varit intressant att utvidga undersökningen att gälla 
elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Ett större material och renodlade intervjuer för kvalitativ bearbetning hade med andra 
tidsramar varit ett gott alternativ, som möjligen hade ökat undersökningens tillförlitlighet. Vi 
menar dock att vår enkät med fasta svarsalternativ har haft förhållandevis hög validitet.  

En av anledningarna till att vi valde att göra ett arbete om kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi var att vi själva ville få mer kunskap. Det har vi fått, både genom 
litteraturstudier och i kontakt med våra respondenter.  Vi valde att träffa flertalet av dem 
personligen i samband med att vi delade ut och samlade in enkäten blev det naturligt att vid 
det tillfället samtala om kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi och tillgången till 
desamma. Vi uppfattade samtliga respondenter som vi kom i kontakt med som mycket 
kunniga, uppdaterade angående kompensatoriska hjälpmedel och starkt engagerade för 
skolans elever med dyslexi. De delade villigt med sig av sin kunskap, erfarenhet och av sina 
reflektioner beträffande hinder och möjligheter i arbetet med kompensatoriska hjälpmedel för 
elever med dyslexi, både skriftligt i enkäten och muntligt i samtalen med oss. De muntliga 
synpunkterna har vi valt att inte behandla i undersökningen. Alltså har vår undersökning lett 
till att vi nu har både större kunskap om faktiska förhållanden på ett antal skolor och om 
kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi överhuvudtaget.  

 
7.2  Anser respondenterna att eleverna är villiga att använda de kompensatoriska 

hjälpmedlen? 

Det stora flertalet respondenter anser att eleverna är villiga att använda de kompensatoriska 
hjälpmedlen. I alla tre kommuner finns respondenter som berättar att det finns elever som 
känner sig utpekade eller tycker att det är pinsamt att använda dator i klassrummet. Imsen 
(1999) skriver om ramfaktorsteorin och om ramar med anknytning till elevernas och deras 
kulturella bakgrund, bland annat samarbetet mellan skolan och föräldrarna. Om gruppen är 
tillräckligt tolerant och accepterar att kamrater har olika förutsättningar och därmed behöver 
olika hjälpmedel i skolarbetet skulle det underlätta för elever med dyslexi att känna 
tillhörighet till gruppen. I ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003; Säljö, 2010) främjar 
interaktion och kommunikation lärande. Både när man ser till lärandemöjligheten för 
individen med dyslexi och övriga elever i gruppen förbättras interaktionen genom ett gott 



52 
 

gruppklimat. Lärandemiljön påverkar motivationen i lärandet positivt (Dysthe, 2003). Elever 
med dyslexi blir enligt Dysthe (2003) mer motiverade till lärande när de kan använda 
kompensatoriska hjälpmedel. Många barn och ungdomar tycker att det är spännande och 
intressant med i synnerhet ny teknik som exempelvis Ipads och Ipods.  Detta intresse kan 
skolan använda för att motivera elever med dyslexi att använda kompensatoriska hjälpmedel. 
En del skolor i vår undersökning låter elever med dyslexi använda sina egna mobiltelefoner 
för kompensation, en anpassning till verkligheten där eleverna många gånger ligger före 
lärarna när det gäller kompetens och utrustning. Detta kan för elevernas del innebära en ökad 
känsla av sammanhang samt naturligtvis också en tillfredsställelse av att lyckas (Druid 
Glentow, 2006). 

För de elever som saknar dator i hemmet och inte på grund av resursrelaterade ramar enligt 
Imsen (1999) får låna hem dator från skolan kan det bli ett reellt hinder på individnivå, inte 
minst när det gäller läxläsning. Det är naturligtvis viktigt att både elever och föräldrar får 
utbildning i de kompensatoriska hjälpmedlen för att arbetet med dessa ska vara praktiskt 
genomförbart.   

Damsby (2008) menar att allra viktigast för framgångsrikt arbete med kompensatoriska 
hjälpmedel är attityden, inställningen som elever, lärare, rektorer, föräldrar med flera har. 
Relaterar man detta till Ramfaktorteorin och de organisationsrelaterade ramarna (Imsen, 
1999) blir det viktigt hur upplysta bland annat skolledare är och i vilken utsträckning de 
tillsammans specialpedagoger och speciallärare arbetar aktivt för att påverka skolkulturen i 
detta avseende. 

Hade alla elever haft tillgång till datorer i skolarbetet hade det inte synliggjorts att eleverna 
med dyslexi är avvikande. Detta är en fråga om både resurs- och organisationsrelaterade 
ramar (Imsen, 1999). 

Enligt några respondenter finns det elever som ogillar rösten i talsyntes-programmen. Det 
finns också elever som tycker att det är omständligt och att de blir mer avvikande från 
gruppen genom att det är otympligt att ta fram, koppla in med mera, den dator de ska 
använda. Damsby (2008) bekräftar i sin studie teknikproblem som en svårighet i samband 
med användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Flera av respondenterna i vår undersökning 
nämner också teknikproblem som ett hinder för arbetet med datorer i undervisningen för 
elever med dyslexi. De menar att det är otympligt att köra datorer på vagn, ibland via hiss, till 
undervisningslokalen. De nämner även tiden för upp- och inkoppling samt rent underhåll av 
datorerna som svårigheter i arbetet. Tiden som åtgår för att förbereda speciellt för elever med 
dyslexi och deras datoranvändning måste tas någonstans. Respondenterna nämner även att 
detta kräver energi och när det inte lyckas upplevs det väldigt frustrerande. Det är inte svårt 
att föreställa sig känslan av att trots höga ambitioner misslyckas, det finns säkert en klar risk 
att om inte detta arbetssätt är etablerat vid skolan – läraren vid ett annat tillfälle undviker att 
sörja för elever med dyslexi och deras datoranvändande.  Givetvis vore ett smidigare system 
att föredra. Även ur den synvinkeln vore det en fördel med personliga datorer, då känner 
eleven sin dator väl och kan ha samma kompensatoriska hjälpmedel hemma som i skolan 
(Damsby, 2008). Antagligen är det en tidsfråga innan alla elever har tillgång till personliga 
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datorer, vilket vi menar ur ett likvärdighetsperspektiv vore att föredra, förutsatt naturligtvis att 
det går att finna en smidig lösning för tekniksupport med mera. Frågan är också om detta kan 
ses som en parallell till diskussionen om användande av datorer i undervisningen 
överhuvudtaget och för alla elever. Många lärare kan vittna om hur praktiska problem i 
praktiken innebär att man i det längsta undviker att ta fram datorer. Kanske är det också så att 
kommunerna varit snabba med inköp av datorer till skolan medan man inte riktigt insett vad 
som krävs av teknisk support och underhåll, för man detta till Imsen (1999) och 
Ramfaktorteorin berör det både resurs- och organisationsrelaterade och administrativa ramar. 

En nackdel med systemet med personliga datorer kan vara att datorn i så fall måste bäras runt 
på rasterna och att man måste bevaka den så att den inte försvinner exempelvis i rasthallen. 
Det kan utgöra ett hinder för delaktighet i rastaktiviteter på så sätt att dessa elever riskerar att 
gå miste om lärande i interaktion med jämnåriga, enligt det sociokulturella perspektivet lär 
eleverna i all interaktion människor emellan. Även sett ur Antonovskys (2005) teori om 
KASAM kan det vara en nackdel för känslan av sammanhang och helhet att inte fullt ut kunna 
delta i aktiviteter tillsammans med kamraterna på raster. Ju vanligare det blir att alla elever 
har personliga datorer i skolmiljön desto mindre borde behovet att bevaka datorerna bli, idag 
är det på det flesta skolor ett privilegium att hantera personliga datorer och därmed också ett 
väldigt stort ansvar att axla för de berörda eleverna.  

Damsby (2008) visar i sin studie att ju tidigare kompensatoriska hjälpmedel sätts in och börjar 
användas desto större är möjligheten att eleven känner sig delaktig och motiverad i 
skolarbetet.  Även ur ett salutogent perspektiv enligt Antonovsky (2005) kan senare problem 
förebyggas eller begränsas genom tidigt användande av kompensatoriska hjälpmedel.  

Druid Glentow (2006) har även satt in Antonovskys tre ledord begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i ett elevsammanhang. Hon anser att upplevelsen av hanterbarhet är viktig, om 
eleven har förståelse har han eller hon lättare att hantera de påfrestningar som hon utsätts för 
på ett bra sätt. 

 

7.3 Visar undersökningen på regionala skillnader när det gäller tillgång till kompensatoriska 
hjälpmedel? 

När det gäller tillgången till kompensatoriska hjälpmedel har kommun C kommit något längre 
med tekniska hjälpmedel, exempelvis Ipads och personliga datorer. Kommunen erbjuder 
elever med dyslexi en personlig bärbar dator för bruk både hemma och i skolan. Det finns 
skolor i kommun A och B där eleverna använder sig av sina egna mobiltelefoner för 
kompensation. Kommun B erbjuder inte datorer för hemmabruk vilket kan vara en resursfråga 
men samtidigt kan det vara så att man oroar sig för att eleverna i så fall skulle råka ut för rån 
eller liknande under vägen till och/eller ifrån skolan. Kommun C är på väg att introducera 
Ipads för elever med dyslexi. Vi har diskuterat, om det är så, att när det gäller barn som har 
svenska som andra språk sker inte alltid en rätt diagnostisering på grund av att det är svårare 
att diagnostisera dyslexi för dessa elever.  Jacobsson (2009, b) nämner att det finns få lästester 
utvecklade för elever med andra kulturella förhållanden och andra lingvistiska villkor. Detta i 
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sin tur leder till att eleverna inte får tillgång till rätt kompensatoriska hjälpmedel. Hedman 
(2009) visar i sin studie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att 
det är svårt för lärarna att identifiera dyslexi, om läs och skrivsvårigheterna beror på dyslexi 
eller om det är svårt för eleven att tillägna sig det nya språket. Undersökningen visade att 
skolan underdiagnostiserade dyslektiska svårigheter för barn med svenska som andra språk. 
När vi tittar på resultaten i kommun B på antal utlandsfödda och antal diagnostiserande elever 
med dyslexi kan man ställa sig just frågan om det är brister i att identifiera dyslexi och om 
dessa elever får den tillgång till de kompensatoriska hjälpmedlen de har rätt till. Jacobsson 
(2009, a) skriver att barn med svenska som andra språk har speciellt svårt att lära sig 
engelska. Här kan olika kompensatoriska datorprogram hjälpa dessa elever.  

Det finns skolor i kommun C som använder Ipads i undervisningen i sådan omfattning att man 
valt att dela ut Ipads till samtliga elever redan i förskoleklass. Föhrer och Magnusson (2003) 
anser att kompensatoriska hjälpmedel bör introduceras för svaga läsare redan under det första 
skolåret. På detta sätt kan känslan av utanförskap för den som har svårt att läsa förebyggas. 
Druid Glentow (2006) har överfört Antonovskys (2005) teori om KASAM till ett 
elevperspektiv och anser att det är viktigt att lyfta alla elevers självkänsla, vilket underlättas 
av en framgångsrik läs- och skrivinlärning.   

Det resultat som vi har fått fram av vår undersökning visar på att skillnaden när det gäller 
tillgång till kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker mellan de tre kommunerna är 
betydligt mindre än vi hade föreställt oss. Inledningsvis nämnde vi att intresset för denna 
fråga väcktes under våra samtal under utbildningens gång. När det gäller kompensatoriska 
hjälpmedel förefaller elever med dyslexi i alla tre kommuner vara någorlunda väl 
tillgodosedda, det kan däremot säkert finnas brister på andra områden. Det kan vara så att 
specialpedagoger/speciallärare, som ju ofta har ansvaret för att förse elever med dyslexi med 
kompensatoriska hjälpmedel, är kunniga, nitiska och företräder ”sina” elever väl. Det kan 
också vara så att rektorerna är så väl insatta i rättighetslagstiftningen när det gäller elever med 
dyslexi att detta faktum förklarar att skillnaderna inte är större. Den inkluderingsdiskussion 
som förts i skolor under senare år, inte minst som en följd av specialpedagogutbildningen har 
säkert betydelse även för elever med dyslexi och hur deras rättigheter tillvaratas och bevakas.  

Frågan är om dyslexi är en högstatusdiagnos och om den omständigheten i så fall gör det 
lättare för elever och föräldrar med läs- och skrivsvårigheter att ställa krav på skolan. Vi är 
som sagt förvånade över att skillnaderna mellan kommunerna inte är större, detta trots 
begränsade resurser, är det andra elever med andra behov som får stå tillbaka? Resurser i 
skolan och att dessa är begränsade har vi som arbetar i skolan hört så länge att vi kanske inte 
reagerar längre utan i alltför stor utsträckning accepterar utan att ifrågasätta. (Imsen, 1999). 

 

7.4 Anser respondenterna att det finns tillräcklig kompetens för att handleda eleverna i 
användandet av de kompensatoriska hjälpmedlen? 

Respondenterna själva har oftast viss utbildning på de kompensatoriska hjälpmedlen och 
programmen, men menar att de behöver ytterligare utbildning. När det gäller att utbilda övriga 
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lärare som oftast helt saknar utbildning inom de kompensatoriska hjälpmedlen anser de att 
deras tid inte räcker till för detta.  Utbildningsnivån bör höjas om datorerna ska användas för 
att bli till hjälp för elever med dyslexi för annat än ordbehandling och rättstavning. Om detta 
skriver Föhrer och Magnusson (2003), där de påpekar vikten av att specialpedagoger och 
övrig undervisande personal har bra och rätt utbildning för att elever med dyslexi ska få 
adekvat utbildning på de kompensatoriska hjälpmedlen. Eleverna ska inte uppleva att de 
misslyckas i användandet, som sedan kan leda till att eleverna inte vill använda dessa 
hjälpmedel.  Brodin och Lindstrand (2010) visar i sin forskning att det finns ett stort behov av 
utbildning som är riktad till pedagoger och lärare som arbetar med elever med 
funktionsnedsättningar. I deras forskning visar det sig att lärare och pedagoger själva upplever 
att de inte har tillräckliga kunskaper i det praktiska hanterande av datorer och programvaror.  
Enligt vår tolkning av sociokulturella perspektivet innebär det att lärandet sker genom 
interaktion människor emellan. Detta kan ske i många olika sammanhang, exempelvis i 
skolan (Säljö, 2010). Det centrala inom det sociokulturella perspektivet är relationen 
människor emellan enligt Dysthe (2003). I och med användandet av kompensatoriska 
hjälpmedel, ökar förmågan att använda språket för elever med dyslexi, anser vi. Det centrala i 
elevers lärprocesser är just kommunikation och språk.  Lärandet sker inte bara inom eleven 
utan det är också beroende av vad som sker i elevens omgivning (Dysthe, 2003). I en 
utvärdering som Brodin och Lindstrand gör (2010), hade skolledare inte så mycket kunskaper 
angående för de pedagogiska möjligheterna när det gäller IKT i undervisningen. Det är viktigt 
att rektorer har en insikt i användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Ansvaret ligger på 
dem att deras personal får bra utbildning och det är viktigt att ekonomiska ramar och 
tidsramar ges för utbildning inom detta område för undervisande lärare (Imsen, 1999).  

Kommun C skiljer sig från kommun A och B såtillvida att antalet flickor med diagnos dyslexi 
är större där. Både där och i kommun B uppger några respondenter att de uppfattar flickorna 
som mer mottagliga och benägna att använda de kompensatoriska hjälpmedlen. I kommun C 
är det också påfallande fler flickor som får diagnos under årskurs 4-6. Är det så att skolan, 
flickorna och föräldrarna i skolår 4-6 i kommun C är benägna att se dyslexi som förklaring till 
läs- och skrivsvårigheter? Vår erfarenhet är att vi i skolan beträffande pojkar ofta ger mer tid 
för mognad, kanske ställer vi också högre krav på flickor att vara ”duktiga” tidigt? Brodin och 
Lindstrand (2010) nämner i sin bok att forskningen kring pojkars och flickors användande 
skiljer sig åt. Pojkar ges större möjlighet till användande av datorer av sina föräldrar och 
därför ges mindre utrymme av att utveckla datoranvändandet och blir därför inte lika 
motiverade till att använda datorer. Flickor är däremot mer intresserade av tekniken som 
medel, inte som mål i sig, till skillnad från pojkar. Flickor vill se sammanhang och mening när 
de använder datorn. Detta för oss i tankarna till Antonovsky (2005) och teorin om KASAM. 

 

7.5 Vilka kompensatoriska hjälpmedel har elever med dyslexi tillgång till i de tre undersökta 
kommunerna? 

Elever med dyslexi i de tre undersökta kommunerna har i stort sett tillgång till samma utbud 
av mjukvara när det gäller kompensatoriska hjälpmedel. Vi antar att det beror på att alla tre 
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kommuner i undersökningen har kommunavtal med samma leverantör.  I detta avseende är 
alltså tillgången till kompensatoriska hjälpmedel likvärdig (Skollagen 2010:800).  

När det gäller tillgången till datorer är skillnaderna mellan kommunerna större, en kommun 
erbjuder personliga datorer till alla elever med dyslexi. Här ser vi paralleller till 
Ramfaktorteorin enligt Imsen (1999) har både avseende resursrelaterade ramar och 
administrativa ramar, till exempel hur man organiserar användandet av skolans gemensamma 
datorer.  

Sett till organisationsrelaterade ramar där skolkulturen och elevernas kulturella bakgrund får 
betydelse har ”medvetna” föräldrar större möjlighet att påverka sitt barns utbildning. I 
kombination med föräldrars medvetenhet om sina barns rättigheter enligt lag blir också 
kraven på rektorer större att följa skollagen vilket i kommun C tar sig uttryck i att man förser 
elever med dyslexi med personliga datorer. Det är ett tydligt exempel på att skolan i dessa tre 
kommuner för elever med dyslexi inte är likvärdig.  

 

7.6 Specialpedagogiska implikationer  

Om alla elever i Sveriges skolor hade tillgång till en egen personlig dator och dessa hade 
kompensatoriska programvaror, skulle det underlätta för elever i deras skolarbete och för 
specialpedagoger/speciallärare i deras specialpedagogiska arbete utifrån ett inkluderande 
arbetssätt.  Elever med dyslexi har då redan från tidig ålder (Föhrer & Magnusson, 2000) fått 
lära sig att hantera olika kompensatoriska hjälpmedel med datorn som redskap (Damsby, 
2008). Elever med dyslexi kan då utveckla sitt läs- och skrivspråk bättre och arbeta som 
övriga elever och behöver inte känna sig utpekade (Druid Glentow, 2006). Dessutom tror vi 
att det skulle ”tvinga” till en ökad kompetens för hela lärarkåren inom kompensatoriska 
hjälpmedel som finns tillgängliga på datorer. Vid läxläsning kan eleverna använda den dator 
de är vana vid även hemma. Detta skulle underlätta praktiskt för många föräldrar och tekniken 
fungerar bättre eftersom de inte behöver lägga i aktuella program även i hemmadatorn. Ur ett 
likvärdighetsperspektiv vore det mycket bra. Dels blir det likvärdigt bland alla landets 
kommuner när det gäller tillgången till datorer och specialläraren/specialpedagogen kan 
dessutom fokusera på andra specialpedagogiska behov bland eleverna.   

Från ett specialpedagogiskt perspektiv innebär det, att det blir likvärdigt på organisations-, 
grupp- och individnivå. I läroplanen, Lgr-11, framgår det att undervisningen ska anpassas till 
varje enskilt barns förutsättningar och behov. Skollagen (2010:800) uttrycker att ett sådant 
stöd i första hand ska ges inom ramen för den klass eller grupp som eleven tillhör (Skollagen, 
3 kap, 7§).   

Olika hinder för effektivt användande av kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi 
leder till att dessa används i mindre utsträckning. Exempel på sådana hinder är bristande 
kompetens hos undervisande lärare, tekniska svårigheter kring de kompensatoriska 
hjälpmedlen både avseende hård- och mjukvara. 
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Sent insättande av kompensatoriska hjälpmedel (Damsby, 2008; Föhrer & Magnusson, 2003) 
kan leda till att eleverna blir mindre motiverade och halkar efter i skolarbetet, vilket på sikt 
kan leda till sämre såväl  självkänsla som måluppfyllelse.  Ett dåligt utvecklat tal- och 
skriftspråk kan medföra utanförskap i vuxen ålder. Även av den anledningen är det viktigt att 
elever med dyslexi tidigt får använda kompensatoriska hjälpmedel (Lundgren, 2001). 

Känslan av utanförskap (Druid Glentow, 2006), att känna sig utpekad i gruppen kan medföra 
att elever med dyslexi undviker att använda de kompensatoriska hjälpmedlen (Damsby, 2008; 
Föhrer & Magnusson, 2003). Specialpedagoger och speciallärare måste ha så hög kompetens 
att de kan ge god utbildning i kompensatoriska hjälpmedel åt elever med dyslexi för att 
undvika misslyckande för eleven (Föhrer & Magnusson, 2003; Lundgren, 2001). 

 

7.7 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har nya frågeställningar kommit upp. Det finns ett antal olika 
frågeställningar som vi skulle finna intressant att undersöka men som inte ryms i detta arbete. 
Nedan följer några exempel på sådant som vi gärna skulle undersöka ytterligare:  

• Hur påverkas övriga elever i gruppen av att elever som tidigare undervisats 
exkluderande, som numera inkluderas i klassrummet med hjälp av kompensatoriska 
hjälpmedel? 

• Erbjuds elever kompensatoriska hjälpmedel så snart man kan iaktta svårigheter i läs- 
och skrivinlärningen eller väntar skolor med att introducera kompensatoriska 
hjälpmedel tills eleverna ifråga fått en diagnos? 

• Vi har en ny skollag, vilka blir konsekvenserna av att rektor numera kan ”går förbi” 
föräldrarna och begära utredning av till exempel läs- och skrivsvårigheter? 

• Har det betydelse för elever med dyslexi vilken grundutbildning specialpedagogen har? 
• Hur stor skillnad gör de kompensatoriska hjälpmedlen egentligen för elever med 

dyslexi när det gäller kunskapsinhämtande/betyg? 
• Förbättra material för att kunna kartlägga eventuellt diagnos av dyslexi hos elever som 

har svenska som andra språk. Även Jacobsson (2009, b) påtalar behovet av att utveckla 
lästest för de vanligaste invandrarspråken. 
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Bilaga I 
 
 

Enkät angående kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi   

Tack för att du medverkar! 

 

1) Vilken tjänst har du på skolan? 

□ Specialpedagog 

□ Speciallärare 

□ Annan -  i så fall vilken? 
________________________________________________ 
 
 

2) Vilken utbildning har du?  

□ Specialpedagog 

□ Speciallärare 

□ Annan -  i så fall vilken? _______________________________________________ 
 
 

3) Hur många procent av heltid arbetar du som specialpedagog/speciallärare? 

□ 100% 

□ 75% 

□ 50% 

□ Annan tjänstgöringsgrad:_____% 

      

4)  Hur många år har du arbetat  i din nuvarande tjänst?        ___________ år 

 

5)I vilka årskurser arbetar du?  

□ åk 1  □ åk 2  □ åk 3  □ åk 4  □ åk 5  □ åk 6 

□ åk 7  □ åk 8  □ åk 9 

 



 
 

 
 

6) Hur många flickor respektive pojkar med diagnosen dyslexi finns på din skola?  
 
Flickor:  Pojkar:  
 
___ åk 1 - 3   ___  åk1 - 3  
  
___ åk 4 - 6   ___  åk 4 – 6 
 
 
___ åk 7 - 9  ___ åk 7 - 9 
 
 

7) Vilka kompensatoriska hjälpmedel använder ni?  

□ Inlästa läromedel □ Även för hemmabruk  

□ Inläst skönlitteratur □ Även för hemmabruk 

□ Daisyspelare  □ Även för hemmabruk  

□ Bärbara datorer  □ Även för hemmabruk  

□ Smartboard   

□ Surfplatta (typ Ipad) □ Även för hemmabruk  

□ Mobiltelefon   

□ Scannerpenna  □ Även för hemmabruk  

□ Andra:____________________________ 
 

8) Vilka datorprogram har era elever med dyslexi tillgång till? 

□ Vital (talsyntes) 

□ Spell-Right 

□ Stava-Rex 

□ Lexia 

□ Andra:_________________________________________________________ 



 
 

 

9) Har speciallärare/specialpedagoger någon utbildning för att kunna hjälpa eleverna 
med användningen av ovanstående program? 

Ja □ Nej □  

Om Nej – anser du att det behövs utbildning? 

Ja □ Nej □ 

10) Vem utbildar eleverna med diagnosen dyslexi i de kompensatoriska 
hjälpmedlen/datorprogrammen? 

□ Specialpedagogen  □ Specialläraren 

□ Klassläraren/Mentorn  □ IT-pedagog 

□ Annan:  ____________________________________ 

11) Har övriga lärare på din skola någon utbildning för att kunna hjälpa elever med 
ovanstående program? 

Ja □ Nej □ 

 

12) Har ni några kompensatoriska hjälpmedel på skolan som inte används?  

Ja □ Nej □ 

Om ja, i så fall vilka och varför används de inte, tror du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13) Är alla elever med diagnos dyslexi, villiga att använda de kompensatoriska 
hjälpmedlen ni tillhandahåller?  

Ja □ Nej □ 
 



 
 

13) forts. 

Om Nej – har du någon uppfattning om varför en del elever inte är villiga att använda de 
kompensatoriska hjälpmedlen?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

14) Ser du i detta avseende någon skillnad mellan flickor och pojkar?  

Ja □ Nej □ 

Om ja, i så fall vilken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Har du ytterligare synpunkter gällande kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker 
som du vill framföra? Skriv gärna några rader nedan. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Än en gång - Tack för din medverkan! 

 

 

  



 
 

      Bilaga II. 
 

 
Sektionen för Lärande och miljö 
Specialpedagogprogrammet 

 
 
 
 
 
 

Hej, 
Vi är tre blivande specialpedagoger som läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad. Under vårterminen 2012 ska vi skriva vårt examensarbete som ska handla om 
tillgång till kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker.  
 
Syftet är att undersöka om tillgången till kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi i olika 
kommuner skiljer sig åt och vi behöver därför be er speciallärare och specialpedagoger som arbetar i 
skolan att fylla i en enkät. 
 
 Vi har valt ut tre olika kommuner och vi kommer att be speciallärare och specialpedagoger på fyra 
skolor i varje kommun att delta i undersökningen. Alla enkäter kommer att behandlas anonymt, 
enkätsvaren kommer endast att vara kända av oss och svaren kommer att avidentifieras i arbetet. 
Även skolornas och kommunernas identiteter kommer att vara avidentifierade.  
 
Vi skulle uppskatta om ni vill vara med i vår undersökning som vi hoppas kommer att ge ökad 
kännedom om användningen av kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker. 
 
Om du har några frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta oss via 
mailadresserna nedan. 
 
Ett stort tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Britt-Inger Borgius Svensson 
 
Cecilia Forss Lasson 
 
Marie Rundqvist 
 

http://www.hkr.se/
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