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Abstract 
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Dyslexia is according to a widespread definition a neurobiological dysfunction resulting in 

phonological problems. However, the problems that dyslexic children experience is also the 

result of the fact that dyslexics often compensate for their difficulties by avoiding reading and 

writing that is not absolutely necessary. Thus, it is crucial with early interventions that can break 

this downward spiral. This work is a systematic literature review aimed to investigate the 

quantitative research from the past decade of computers as an educational tool for children with 

dyslexia. This research focuses on interventions with computer programs with designs based 

on theories of dyslexia. The result of the literature review is that the different research projects 

are very different when it comes to the selection of pupils to participate, the computer program 

used in the intervention and the exercise program used for the computer program. The research 

also differs widely in terms of the result, if computer programs help students or not. However, 

the trend in research is that multimodal computer programs that have broad support in the 

theories of dyslexia and are adapted to the pupil’s native language have a good chance to help 

pupils to greater progress than regular remedial teaching. 
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1. Inledning 

En central riktlinje för skolan idag är att varje elev ska bemötas utifrån hans eller hennes 

individuella behov. Av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2015) framgår att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov och att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 

2015, s 8). 

Som blivande pedagog känner jag ett stort ansvar i att bemöta alla elever på bästa sätt, att ta 

vara på och lyfta fram det bästa hos varje elev och att få dem att känna sig värdefulla och att få 

dem att lyckas. Jag har ett stort intresse av de olika aspekter som ligger till grund för varje elevs 

förutsättningar att utvecklas, inhämta och lagra kunskap och särskilt intresserad är jag av de 

barn som utvecklar dyslexi. 

1.1. Dyslexi 

Det finns flera olika beskrivningar av vad dyslexi är. Ofta beskrivs det på svenska som läs- och 

skrivsvårigheter. En tidig definition av dyslexi är den så kallade diskrepansdefinitionen. 

Utgångspunkten i  diskrepansdefinitionen är att det finns en skillnad mellan en persons 

läskunnighet och intelligens eller med andra ord att en person har lägre läskunnighet än man 

skulle kunna förvänta sig utifrån personens intelligens (Høien & Lundberg 2013, s 13-14). 

Diskrepansdefinitionen har varit mycket populär och en förklaring kan vara uppmärksamheten 

som riktats mot lässvårigheter hos välkända och högt begåvade personer. Definitionen har dock 

ett stort problem och det är att forskningen inte visar på något samband mellan intelligens och 

läskunnighet. De samband som vissa undersökningar visar på beror antagligen på att 

intelligenstesten delvis är svåra att förstå för personer med lässvårigheter (Høien & Lundberg 

2013, s 14). Med andra ord kan man förvänta sig att personer med lägre intelligens också kan 

ha dyslexi och därmed vara i behov av likadana hjälpinsatser som personer med högre 

intelligens. 

Det finns andra definitioner som anknyter till vad dyslexi egentligen beror på. Läskunnighet 

består dels av avkodning och dels av förståelse. Forskning visar att huvudproblemet för 
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dyslektiker är avkodningen (Høien & Lundberg 2013, s 15). Det finns en definition från år 2002 

som bland annat anger att dyslexi är en neurobiologisk dysfunktion som resulterar i fonologiska 

svårigheter (Høien & Lundberg 2013, s 18-19). Med fonologisk förmåga avses förmågan att 

särskilja de olika fonem, det vill säga språkljud som används i ett språksystem, (Myrberg 2007, 

s 8). Konkret innebär det att personer med dyslexi har diffusa föreställningar om ordens 

ljudstruktur, har oklar artikulation och har dåligt fonologiskt korttidsminne (Høien & Lundberg 

2013, s 17). 

Dessa fonologiska svårigheter lägger grunden till diagnostisering av dyslexi. Många forskare 

framhäver betydelsen av grundlig diagnosticering för effektiv hjälp till elever med dyslexi 

(Høien & Lundberg 2013, s 21). Det finns dock ett inbyggt problem med diagnosticeringen av 

dyslexi. Gränsen mellan personer med god och dålig läskunnighet är flytande. Det finns ingen 

tydlig gräns mellan dyslektiker och icke dyslektiker. Om man genomför tester på läskunnighet 

inom en grupp barn fördelar sig läskunnigheten, precis som andra färdigheter såsom musik eller 

sport, i form av en normalfördelning (Høien & Lundberg 2013, s 16-17). Detta innebär att det 

är lätt att säga att ett barn med god läskunnighet inte har dyslexi och det är lätt att säga att ett 

barn med mycket dålig läskunnighet har dyslexi, men det finns många fall där det är svårt att 

avgöra. 

Detta problem har man i princip löst genom att säga att de personer som tillhör en viss 

procentandel av befolkningen med sämst läskunnighet har dyslexi. Det har också bedrivits 

mycket forskning om diagnosticering av dyslexi och man kan idag med hög grad av säkerhet 

ställa diagnosen. Diagnosticeringen av dyslexi är till och med mer rättvisande än 

diagnosticeringen av många andra sjukdomar (Høien & Lundberg 2013, s 21). 

Definitionen ovan berör också vad dyslexi beror på, nämligen en neurobiologisk dysfunktion. 

Forskning har visat på skillnader mellan elever med dyslexi och elever med normal 

läskunnighet när det gäller aktiveringen av olika delar av hjärnan. Denna skillnad, denna 

neurobiologiska dysfunktion, beror både på genetiska faktorer och på miljöfaktorer (Høien & 

Lundberg 2013, s 19). 

De problem som en dyslektiker upplever beror inte bara på denna neurologiska dysfunktion. 

Inom forskningen om dyslexi används begreppet ”Matteuseffekten” för att beskriva hur 

problemen kan öka. Dyslektiker väljer olika kompensationsstrategier för att hantera sina läs- 
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och skrivsvårigheter och en vanlig strategi är att undvika läsning och skrivning som inte är 

absolut nödvändig. Måste ett dyslektiskt barn läsa väljer det lättare texter och texter som redan 

är bekanta (Myrberg 2007, s 13 och 47). När barn med problem med ordavkodningen i tidiga 

skolåren väljer denna strategi innebär det att de läser mindre, utvecklar ett sämre ordförråd och 

utvecklar en sämre läsförståelse än andra barn. Motsatsen gäller för barn med god läskunnighet. 

Det etableras en positiv och en negativ spiral. För barn med dyslexi kan den negativa spiralen 

också få sekundära symptom när det gäller bland annat matematik, självbild och socio-

emotionell anpassning (Høien & Lundberg 2013, s 23). På så sätt ökar gapet mellan de två 

grupperna från de tidigare skolåren till senare år och det är detta som kallas ”Matteuseffekten” 

(Myrberg 2007, s 13-14). 

1.2. Pedagogiska hjälpmedel för barn med dyslexi 

Den pedagogiska slutsatsen av ”Matteuseffekten” är naturligtvis att det är viktigt att ge 

dyslektiska barn rätt stöd i de tidiga skolåren. Att arbeta efter teorin att läsproblem växer bort 

försämrar barnens utveckling (Myrberg 2007, s 14). 

En rad pedagogiska modeller har utvecklats för att hjälpa barn med dyslexi att komma ikapp 

jämnåriga barn utan dyslexi. Ett exempel på det är den så kallade Bornholmsmodellen. 

Bornholmsmodellen bygger på en berömd studie som visade att systematiska språklekar i 

förskolan kunde utveckla fonologisk medvetenhet hos barn som inte utvecklade detta spontant 

(Myrberg 2007, s 74). Bornholmsmodellen föreskriver dagliga språklekar och fonetiska 

övningar i tjugo minuter per dag under åtta månader. Dessa övningar kan bland annat bestå i 

rimlekar och att träna på att känna igen det första och sista ljudet i ord (Myrberg 2007, s 75). 

Modeller som Bornholmsmodellen kallas interventioner. Med det avses att barnen under en 

begränsad tid får mer eller mindre intensiv träning med förhoppningen att kunna komma ikapp 

jämnåriga barn. Forskningen visar att Bornholmsmodellen och andra systematiska fonologiska 

interventioner har stor effekt på barn i åldrarna sex till åtta år (Myrberg 2007, s 78). Studier 

bland tioåringar visar inte på samma sätt ett samband mellan fonologisk förmåga och 

läsförståelse (Myrberg 2007, s 77). Annan forskning visar dock att intensiva 

specialpedagogiska interventioner för barn i 8-10-årsåldern med dyslexi kan ge avsevärt 

förbättrad läs- och skrivförmåga. De positiva effekterna bestod även när barnen tetades på nytt 

två år efter interventionen (Myrberg 2007, s 78-79). 
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Flera olika träningsmodeller har använts i forskningen och resultatet visar att det inte är 

metoden i sig som har störst betydelse. Viktigast är att modellen innefattar fonologisk förmåga, 

ordavkodningsförmåga och läsförståelse. Exakt hur det ska utformas beror på det enskilda 

barnets förutsättningar (Myrberg 2007, s 80). Forskningen visar med andra ord att pedagogiska 

insatser har stor betydelse både i tidiga skolår och hos äldre barn. Insatserna ska dock innehålla 

rätt element och ha rätt intensitet. Den svenska modellen med ökad mängd tyst läsning i 

klassrummet och specialpedagogiska insatser i små doser under lång tid inte är effektiv 

(Myrberg 2007, s 80). 

Eftersom mitt intresse som blivande pedagog är att bemöta alla elever på bästa sätt, att ta vara 

på och lyfta fram det bästa hos varje elev och att få dem att känna sig värdefulla och att få dem 

att lyckas, inriktar jag arbetet på de pedagogiska hjälpmedel som bör sättas in i skolan för att 

hjälpa barn med dyslexi. För att begränsa arbetet har jag riktat in mig på hjälpmedel i form av 

datorstöd. 

Datorstöd kan förekomma både som pedagogiskt hjälpmedel och som kompensation. Med 

datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel förstås datorbaserade träningsmodeller som fungerar 

som interventioner och får barn med dyslexi att komma ikapp jämnåriga barn. Med datorstöd 

som kompensation förstås datorprogram som hjälper personer med dyslexi att klara läsning och 

skrivning bättre. Det kan till exempel vara rättstavningsfunktioner i ordbehandlingsprogram, 

översättning av skriven text till syntetiskt tal och ordpredikation som bland annat är vanligt vid 

SMS (Myrberg 2007, s 92-93). Datorer kan också fungera genom att barnen tidigt kan skriva 

på datorer och på så sätt kan skriva sig läsning. På så sätt kan de specialpedagogiska problemen 

bli avsevärt färre (Trageton 2014, s 159). Eftersom jag är intresserad av den pedagogiska 

hjälpen för elever har jag dock valt att inrikta arbetet på datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I inledningen ovan har jag berört flera olika aspekter av dyslexi och forskning om dyslexi, 

nämligen bland annat definition av dyslexi, diagnosticering av dyslexi, orsaker till dyslexi och 

behandling av dyslexi. Ämnet för detta arbete är datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel för barn 

med dyslexi. Detta kan sägas vara en del av behandlingen av dyslexi. Syftet är att undersöka 

den kvantitativa forskning från senare år som finns om datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel 

för barn med dyslexi. 

Formuleringen av ämnet och syftet innebär olika begränsningar av arbetet. Jag kommer inte att 

beröra datorstöd av annat slag än pedagogiska hjälpmedel och jag kommer inte att beröra 

datorstöd till vuxna med dyslexi. Jag kommer inte heller att beröra kvalitativ forskning eller 

äldre forskning. Anledningen till att jag gjort dessa begränsningar är att det varit lättare att hitta 

kvantitativ forskning och att jag bedömer det som intressantare med nyare forskning eftersom 

den äldre forskningen i större utsträckning kan antas vara bekant för läsaren. Utifrån eget 

godtycke har jag valt tio år som tidsgräns och arbetet berör därför bara forskning från åren 

2006-2016. 

Syftet ovan, att undersöka den kvantitativa forskning från senare år som finns om datorstöd som 

pedagogiskt hjälpmedel för barn med dyslexi, har konkretiserats i följande frågeställningar: 

- Vilka deltagare väljs ut att delta i studierna? 

- Vilket datorprogram används i interventionerna i studierna? 

- Vilket träningsprogram används i interventionerna i studierna? 

- Vilka förbättringar hos deltagarna visar studierna på? 
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3. Tidigare forskning 

Sedan 1990-talet har det gjorts stora satsningar på forskning om datorstöd och IKT i 

undervisningen. Det har också gjorts många undersökningar om datorstöd för elever med 

funktionshinder och då har studier om elever med läs- och skrivsvårigheter varit vanligt 

förekommande (Brodin & Lindstrand 2003, s 57). Forskningen om datorstöd för barn med 

dyslexi är av många olika slag. En del studier är kvalitativa och andra är kvantitativa. En del 

utgår från tester på de dyslektiska barnen och andra utgår från uppfattningen hos de 

specialpedagoger som använder datorstöd i sin verksamhet. Eftersom detta arbete fokuserar på 

kvantitativ forskning och eftersom de publikationer jag undersöker utgår från tester på de 

dyslektiska barnen presenterar jag här endast sådan forskning. 

Forskningen visar på starka effekter av datorstöd för barn med dyslexi. Olika studier undersöker 

olika effekter. Ett exempel är Olson & Wise (1992) som visar på effekter på fonologisk förmåga 

och ordigenkänning. En slutsats från den studien är att datorstödet kräver aktiva insatser från 

lärare för att ge full effekt. En senare studie av samma forskare (Wise, Ring & Olson 2000) 

visar att datorstödet ger olika effekter på olika elever. Yngre elever med dyslexi har större nytta 

av träning av fonologisk förmåga, medan äldre elever med dyslexi som kommit längre i sin 

läsutveckling har större nytta av läsning av berättelser på datorn. Tijms (2004) visade å andra 

sidan att effekterna inte var beroende av graden av fonologiska svårigheter. 

En annan skillnad mellan olika undersökningar är vilka slags program som används. Olika 

program har olika inriktning. Ett exempel är Tijms (2004) som gjorde en undersökning av 

effekterna av ett program som fokuserade på igenkänning och användning av ords fonologiska 

och morfologiska struktur. Detta gav effekter på förmågan att stavning. Vissa undersökningar 

använder speciella program med många olika funktioner. Ett exempel är Fasting & Halaas 

Lyster (2005) som gjorde en undersökning av effekterna av datorprogrammet ”MultiFunk”. 

Detta program gav eleverna möjlighet att själva anpassa innehållet genom att importera texter 

via en skanner eller från datorfiler. Programmet var inriktat på lässtöd och eleverna kunde 

markera valfritt ord för att hålla koll under läsningen och datorprogrammet kunde översätta 

svåra ord till tal. Undersökningen visade att programmet gav stöd i utvecklingen av läs- och 

skrivkunnighet. 
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Inom forskningen diskuteras olika förklaringar till datorstödets fördelar. Datorn ger barnen 

möjlighet att använda olika sinnen i sin träning. Ett exempel på en sådan studie är Magnan et 

al (2004) som använde ett program inriktat på audio-visuell träning. Den undersökningen visade 

på effekter på barnens ordavkodning. Andra förklaringar är att datorer ger kontinuerlig 

återkoppling utan att eleverna behöver fråga lärarna och visa sina problem för klasskamraterna 

samt att datorerna i sig är motiverande för många elever, vilket gör att träningen verkligen blir 

av och utförs korrekt (Myrberg 2007, s 91). 
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4. Teori 

I den forskning som presenteras ovan, i publikationerna som undersöks i detta arbete och därför 

i detta arbete finns det olika teorier som ligger till grund. Det rör sig framför allt om olika teorier 

om dyslexi och olika teorier om datorstöd. 

4.1. Teorier om dyslexi 

De teorier om dyslexi som avses i detta sammanhang är teorier om vilka specifika svårigheter 

som personer med dyslexi har. Detta har betydelse eftersom det är rimligt att anta att träning av 

just de färdigheter som dyslektiker saknar skulle hjälpa dyslektikerna mest. 

Vid läsning använder läsaren både ett uppifrån-och-ner-perspektiv och ett nedifrån-och-upp-

perspektiv för att förstå texten (Myrberg 2007, s 46). Med ett uppifrån-och-ner-perspektiv avses 

att en förståelse av sammanhanget ger goda ledtrådar för vad som står i texten. Med ett nedifrån-

och-upp-perspektiv avses en förståelse av språkets minsta beståndsdelar, fonem, och hur dessa 

kopplar till bokstäver. Som nämnts ovan i inledningen visar forskning att huvudproblemet för 

dyslektiker är den fonologiska avkodningen (Høien & Lundberg 2013, s 15). Nyare definitioner 

av dyslexi utgår även från detta. Med detta avses att dyslektikern inte kan använda nedifrån-

och-upp-perspektivet för att förstå texten. Man kan använda begrepp som fonologisk förmåga 

eller ordavkodning för att beskriva områden där dyslektikern har problem. Vissa menar att om 

en person har andra problem så är det inte dyslexi utan andra läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 

2007, s 51). 

Dyslektiker har dock inte bara problem med läsning utan även med skrivning. Processen vid 

skrivning är i förhållande till läsning relativt lite utforskad (Høien & Lundberg 2013, s 65). Det 

står dock klart att skrivning är mycket mer än rättstavning. Läsningen hänger på sätt och vis 

samman med skrivningen och precis som sammanhanget är viktigt vid läsningen är en stor del 

av skrivningen att bygga meningar, avsnitt och texter och att skapa ett sammanhang. Samtidigt 

är läsningen och skrivningen till viss del oavhängiga av varandra och vissa personer är goda 

läsare men dåliga stavare (Høien & Lundberg 2013, s 73). 

Även om fonologisk förmåga och brister i ordavkodningen är en stor del av dyslektikers 

problem och den allmänt erkända förklaringen till dyslexi ur en kognitiv synvinkel, så kan det 
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enligt många inte stå för hela förklaringen. Den bedöms förklara omkring åttio procent av fallen 

av dyslexi (Törmänen, Takala & Sajaniemi 2008). Ofta delas dyslektiker in i olika 

underkategorier. Vissa menar att dyslektiker också har problem med hörförståelsen (Høien & 

Lundberg 2013, s 113). Tester visar att träning av hörförståelsen genom bland annat träning av 

uppmärksamhet, minne och lyssnande ökar den fonologiska förmågan (Ecalle m fl 2009). 

En del dyslektiker har också problem med den ortografiska avkodningen snarare än den 

fonologiska avkodningen, det vill säga att de har en svårighet att tolka bokstäver och andra 

skrifttecken (Høien & Lundberg 2013, s 187). Dessutom har många dyslektiker andra problem, 

bland annat problem med läsförståelsen, i form av så kallade sekundära problem och genom 

den så kallade ”Matteuseffekten”. 

4.2. Teorier om datorstöd 

När det gäller datorstöd i undervisningen eller informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

och lärande finns det olika teorier som stödjer fördelarna. En teori är teorin om lekens betydelse 

för inlärningen. Även om leken och lärandet är olika företeelser finns det likheter. Ibland glider 

lek och lärande in i varandra och de har vissa gemensamma karaktäristika, bland annat 

kreativitet och fantasi (Johansson & Samuelsson 2007, s 24-25). I leken lär barn av varandra 

(Johansson & Samuelsson 2007, s 19). Teorin med datorer och lärande är därmed att när 

lärandet tangerar leken så främjar det lärandet. Det har också gjorts undersökningar om 

betydelsen av datorlek för barn med funktionshinder (Brodin & Lindstrand 2007, s 96-97). 

En annan teori om datorstöd är teorin om multimodalitet. Med multimodalitet avses när ett 

budskap förmedlas genom flera olika medietyper, såsom ljud, text och animationer. Teorin 

bygger på att den naturliga miljön är multimodal och att den mänskliga hjärnan utvecklats att 

lära sig och hantera information optimal och effektivt i en sådan miljö (Kast m fl 2011). 
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5. Material och metod 

5.1. Metodval 

Syftet med detta arbete är som nämns ovan att undersöka den kvalitativa forskning från senare 

år som finns om datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel för barn med dyslexi. Som metod för 

detta har jag valt en systematisk litteraturstudie.  

Som modell för den systematiska litteraturstudien har jag utgått från framställningen i Forsberg 

& Wengström (2013). Denna framställning utgår från litteraturstudier inom 

omvårdnadsvetenskap, men det finns inga problem med att tillämpa modellen på 

utbildningsvetenskap. Framställningen i Forsberg & Wengström (2013) gör skillnad mellan 

allmänna litteraturstudier och systematiska litteraturstudier, där skillnaden i stort ligger i att 

systematiska måste uppfylla vissa specificerade krav. Kritik har riktats mot allmänna 

litteraturstudier, vilket kan ses som en allmän beskrivning av vald litteratur, och kritiken har 

främst bestått i ett ifrågasättande av syftet med studien och urvalet av litteratur. Detta gör att 

det finns en risk att forskaren väljer litteratur som stödjer den egna ståndpunkten och att olika 

forskare inom samma område kan komma till helt olika slutsatser (Forsberg & Wengström 

2013, s 25-26). 

En litteraturstudie har valts som metod för att detta är det vedertagna sättet att undersöka 

forskningen på ett område, vilket är detta arbetes syfte. Den systematiska litteraturstudien har 

valts som metod för att den inte har samma brister som den allmänna litteraturstudien. 

5.2. Genomförande 

Detta avsnitt om genomförande består av tre delar. I den första delen beskriver jag de krav som 

ska ställas på en systematisk litteraturstudie och mer detaljerat den metod som jag använt i detta 

arbete. I den andra delen beskriver jag resultatet av tillämpningen av den metoden, vilket 

innefattar vilka sökningar som gjorts och vilket urval som har gjorts bland sökresultatet. I den 

tredje delen beskriver jag hur jag gjort analysen av de publikationer som är resultatet av 

sökningarna och urvalet. 
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5.2.1.  Kraven på studien 

Forsberg & Wengström (2013, s 27-28) presenterar flera olika förslag som tidigare lagts fram 

för vilka krav som ska ställas på en systematisk litteraturstudie. Kraven kan kopplas till 

litteraturstudiens olika delar. När det gäller studiens inledning ställer fler förslag krav på tydligt 

formulerade frågeställningar. 

När det gäller litteraturstudiens metod och material ställs krav på tydligt formulerade kriterier 

för sökning och urval. Vissa förslag ställer krav på att samtliga relevanta publikationer är 

inkluderade, medan andra föreslår att kriterierna för inklusion och exklusion ska vara tydligt 

formulerade. Flera förslag anger att även icke publicerade studier ska innefattas i 

litteraturstudien. Flera förslag kräver vidare att publikationerna är kvalitetsbedömda, men det 

är ofta oklart om det är en del av urvalet eller en del av resultatet. I ett förslag framgår att det är 

en del av urvalet eftersom svaga studier enligt förslaget ska uteslutas. 

När det gäller litteraturstudiens resultat och analys finns i förslagen krav på bland annat att 

metaanalys ska användas för att väga samma resultat från de olika publikationerna. Ett annat 

krav är att de olika publikationernas frågeställningar, metod, material, resultat och analys ska 

presenteras i en sammanställning. 

I detta arbete har jag valt tydligt formulerade frågeställningar. Vidare beskriver jag tydligt hur 

sökning och urval har gått till. Detta arbete uppfyller inte kravet på att samtliga relevanta 

publikationer är inkluderade, bara kravet att jag har försökt att inkludera samtliga relevanta 

publikationer. Anledningen till detta är att jag inte har kunskaper att bedöma om mitt sökresultat 

omfattar alla publikationer. Icke publicerade studier ingår inte alls i arbetet. Anledningen till 

detta är att omfattningen på arbetet inte rymmer kontakt med relevanta forskare om deras 

opublicerade studier. Jag har gjort en bedömning av publikationernas kvalitet i enlighet med en 

modell som redovisas i Forsberg & Wengström (2013), men detta har jag valt att göra till en 

del av analysen. Med andra ord läggs större vikt vid publikationer med högre kvalitet än vid 

publikationer med lägre kvalitet i analysen av resultatet. Anledningen till detta är att jag slipper 

att göra en kategorisk bedömning att inkludera eller exkludera utan kan göra en mer nyanserad 

bedömning av kvaliteten. Jag har också gjort en artikelöversikt med de olika publikationernas 

syfte, metod och urval samt resultat och analys (se bilaga 2). 
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5.2.2.  Sökning och urval 

För insamlande av data till denna litteraturstudie har jag använt både manuell sökning och 

databassökning. Med manuell sökning avses sökning genom känd litteratur och genom kontakt 

med forskare. Med databassökning avses sökning i databaser för vetenskapliga publikationer 

(Forsberg & Wengström 2013, s 74-75). 

Den manuella sökning som jag har gjort för detta arbete är en sökning i känd litteratur. Jag har 

inte varit i kontakt med några forskare. Den litteratur som har varit känd för mig är Myrberg 

(2007) och Høien & Lundberg (2013). Genom dessa kom jag dock bara i kontakt med äldre 

forskning, men den har varit behjälplig med att formulera sökord till databassökningen. 

Den databassökning som jag har gjort för detta arbete är sökning i databasen hos Södertörns 

högskolas bibliotek, SöderScholar. Jag har formulerat sökord utifrån ämnet för detta arbete. 

Ämnet är datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel för barn med dyslexi. Nyckelorden i detta som 

skulle fungera som sökord är ”datorstöd”, ”pedagogiskt hjälpmedel”, ”barn” och ”dyslexi”. För 

att hitta fler publikationer på både svenska och engelska sökte jag efter synonymer och 

översättningar till dessa sökord. Sökordet ”pedagogiskt hjälpmedel” var svårt att hitta 

synonymer och översättningar till och därför valde jag att ta bort sökordet från sökningarna och 

istället använda det som ett kriterium vid urvalet av publikationer i sökresultatet. I tabell 1 finns 

en sammanställning av de sökord jag kom fram till. 

Tabell 1: Valda sökord. 

Datorstöd Barn Dyslexi 

Datorer Children Lässvårigheter 

IKT  Skrivsvårigheter 

Computer  Dyslexia 

ICT  Reading disorder 

 

Efter att jag hade valt sökord gjorde jag sökningar på dessa ord ensamt och i olika 

kombinationer. Jag använde då enbart fritextsökning och boolesk sökteknik, det vill säga 
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användning av de grundläggande operatorerna OCH och ELLER (Östlundh 2006, s 59-60). 

Anledningen till att jag inte valde fältsökning var att jag inte ville exkludera någon publikation 

till exempel bara för att ett sökord inte fanns upptaget som ämnesord. Eftersom syftet med detta 

arbete är att undersöka forskning från senare år gjorde jag en begränsning i publikationstid. Jag 

sökte bara bland publikationer från åren 2006-2016. I tabell 2 finns en sammanställning över 

de sökningar som gjorts. 

Tabell 2: Sökningar i SöderScholar 2016-04-08 för åren 2006-2016. 

Sökning Sökord Antal träffar 

1 datorstöd 13 

2 datorer 479 

3 IKT 1 691 

4 computer 976 719 

5 ICT 31 344 

6 barn 23 612 

7 children 1 041 832 

8 dyslexi 116 

9 lässvårigheter 69 

10 skrivsvårigheter 131 

11 dyslexia 10 148 

12 reading disorder 284 

13 1 ELLER 2 ELLER 3 1 626 

14 8 ELLER 9 ELLER 10 102 

15 13 OCH 14 OCH 6 2 
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16 4 ELLER 5 605 468 

17 11 ELLER 12 5 837 

18 16 OCH 17 OCH 7 109 

 

Bland de 111 publikationer jag hittade, 109 på engelska och två på svenska, gjorde jag sedan 

ett manuellt urval. Syftet med det manuella urvalet var att se om publikationerna i träfflistan 

verkligen var intressanta för arbetet. Det hade kanske varit möjligt att begränsa antalet träffar 

ytterligare genom att använda urvalskriterierna vid sökningen, men jag valde ett större manuellt 

urval istället. 

De urvalskriterier jag använde var (1) kvantitativa undersökningar, (2) undersökningar av 

skolbarn, (3) undersökningar av pedagogiska hjälpmedel, (4) undersökningar av 

språkutveckling och (5) undersökningar med fokus på datorstöd. Genom dessa urvalskriterier 

exkluderade jag till exempel undersökningar som var kvalitativa, undersökningar av 

förskolebarn, undersökningar av diagnostiska eller förebyggande åtgärder, neurologiska 

undersökningar, undersökningar av dyslexi vid barns inlärning av andra- eller tredjespråk och 

undersökningar där datorstöd bara var en av flera hjälpmedel som undersöktes. 

Med hjälp av dessa sökningar och detta urval fann jag åtta artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

5.2.3.  Analys 

Den första delen av min analys har varit en bedömning av de olika publikationernas kvalitet. 

Det har jag gjort utifrån en checklista (se bilaga 1) som inspirerats av Forsberg & Wengströms 

checklista för kvantitativa kvasi-experimentella studier (Forsberg & Wengström 2013, s 202-

205). Kvasi-experimentella studier är studier där det inte görs någon slumpmässig fördelning 

av deltagare mellan studie som testas och kontrollgruppen (Forsberg & Wengström 2013, s 89). 

Flertalet av studierna som jag undersökt är kvasi-experimentella eftersom ofta egenskaper hos 

deltagarna, till exempel att de har dyslexi eller att de har vissa speciella svårigheter, har styrt 

om de är i testgruppen eller kontrollgruppen. 
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Kortfattat kan kvalitetsbedömningen sägas bestå av fyra delar. Det är en bedömning av 

metoden, om det är en bra och pålitlig metod, vilket kan kallas för reliabilitet och om det är rätt 

metod för det aktuella syftet, vilket kan kallas validitet. Det är en bedömning av urvalet, hur 

urvalet har gjorts och antalet deltagare, vilket ger en indikation på generaliserbarheten. Det är 

en bedömning av etiska ställningstaganden. Det är också slutligen en bedömning av resultatet 

om det finns statistiskt signifikanta skillnader och om bortfallet påverkar resultatet. Eftersom 

det är fyra delar har jag valt att gradera publikationerna i en skala mellan I och IIII där IIII är 

högsta kvalitet. Av utrymmesskäl redovisar jag inte resultatet av kvalitetsbedömning på annat 

sätt än graderingen i artikelöversikten (se bilaga 2). 

I analysen av själva innehållet i publikationerna har jag uppdelning materialet i dess 

beståndsdelar och sedan delat in beståndsdelarna i olika teman. Beståndsdelarna kan till 

exempel vara egenskaper hos datorprogrammet som valt och teman kan till exempel vara 

datorprogram som tränar fonologisk förmåga. Syftet med denna analys är att kartlägga och 

sortera upp materialet för att se något nytt i materialet. 

5.3. Etiska ställningstaganden 

I en litteraturstudie är materialet tidigare dokumenterad kunskap och därför ser de etiska 

ställningstaganden som görs annorlunda ut än i arbeten där utsagor från enskilda människor är 

materialet. Det ställs inte samma krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

som i andra arbeten. Istället ställs krav på urval och presentation. Det är viktigt att göra ett 

objektivt urval, att redovisa alla publikationer som ingår och att redovisa alla resultat i de olika 

publikationerna (Forsberg & Wengström 2013, s 69-70). Dessa krav har jag uppfyllt genom 

den metod som jag redovisat för ovan. En annan aspekt är att bedöma de etiska kvaliteterna hos 

de ingående publikationerna. Man ska bara välja studier som fått tillstånd av en etisk kommitté 

eller gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström 2013, s 69-70). Detta har 

jag gjort genom att som en del av kvalitetsbedömningen av artiklar se till de etiska 

överväganden som gjorts. 
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6. Resultat och analys 

Resultatet och analysen av resultatet har jag valt att presentera i ett och samma avsnitt. Detta 

avsnitt delas in i fyra delar som alla kopplar till detta arbetes olika frågeställningar. I dessa 

avsnitt presenterar jag innehållet i de åtta studier som jag har undersökt. 

6.1. Deltagare som valts ut 

För att beskriva vilka deltagare som valts ut är det deltagarnas egenskaper och deltagarnas antal 

som är intressant. Alla studier som detta arbete undersöker har valt deltagarna utifrån sina 

egenskaper. Det är dock mycket olika egenskaper som valts ut. 

Det första grundläggande kravet är att eleverna som valts ut ska ha läs- och eller 

skrivsvårigheter. De flesta studierna har fokus på lässvårigheter och endast en studie har enbart 

fokus på skrivsvårigheter, nämligen Kast m fl (2011) som jämförde effektiviteten hos två 

datorprogram som var helt inriktade på stavning. Det första problemet som samtliga studier 

ställs inför är att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom det är lärarna som känner 

sina elever är det i första hand lärarna som gör det första urvalet. På vilka principer detta urval 

görs har forskarna svårt att bedöma, vilket en studie också påpekade (Kyle m fl 2013). 

Forskarna har i de flesta fall vänt sig till skolor och frågat om det funnits elever som lärarna tror 

skulle passa i den aktuella studien. I något fall har forskarna vänt sig till specialskolor för barn 

med inlärningssvårigheter (Ecalle m fl 2009) och i andra fall har de vänt sig till vanliga skolor. 

I ett fall vände sig forskarna till ett nationellt centrum för barn med dyslexi dit elever kommit 

både genom rekommendation av sina lärare och tack vare sina föräldrar (Tijms 2011). 

Den första skillnad som framgår är vilka slags läs- och skrivsvårigheter som de utvalda eleverna 

har. Detta gestaltar sig för det första genom de frågor eller instruktioner som forskarna ger till 

lärarna som gör det första urvalet. Som exempel kan nämnas Kyle m fl (2013) där forskarna 

gett instruktioner om att de utvalda inte ska ha så stora problem att de behöver läsklass. För det 

andra skiljer sig studierna genom det urval som forskarna sedan gör bland de elever som lärarna 

valt ut. 

Som nämnts ovan var målsättningen i en studie att eleverna inte skulle ha så stora problem 

(Kyle m fl 2013). I en annan studie var målsättningen tvärtom att eleverna skulle ha allvarlig 
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dyslexi (Tijms 2011). I den studien liksom i flera andra görs ett sådant urval genom att forskarna 

testar eleverna och att endast de elever som avviker från genomsnittet för jämnåriga elever i 

viss utsträckning får delta i studien. Ofta görs här en bred undersökning av många faktorer till 

exempel läsning, skrivning och fonologisk förmåga. Vissa undersökningar har dock inte gjort 

något sådant test bland eleverna. Ett alternativ har då varit att bara välja elever som sedan 

tidigare har fått diagnosen dyslexi eller att bara utgå från det första urval som lärarna gjort. 

Utöver denna skillnad när det gäller vad för slags läs- och skrivsvårigheter som eleverna ska ha 

har flera studier ytterligare exklusionskriterier. Olika studier har då olika inställning när det 

gäller urvalet bland eleverna. En studie uttalade särskilt att inställningen varit att ha så få 

exklusionskriterier som möjligt för att studiens resultat skulle få god representativitet (Tijms 

2011). Andra studier har fler exklusionskriterier. Något som kanske förvånar är att många 

använder sig av intelligens som ett exklusionskriterium (Blythe 2006; Ecalle m fl 2009; Kast m 

fl 2011). Det för tankarna till den tidigare definitionen av dyslexi, den så kallade 

diskrepansdefinitionen, som utgick från en skillnad mellan utifrån intelligensen förväntad 

läskunnighet och faktisk läskunnighet. Det framgår inte av dessa studier om kriteriet valts för 

att forskarna använder sig av diskrepansdefinitionen eller om det är ett praktiskt sätt att 

exkludera alla elever som har läs- och skrivsvårigheter på grund av en begåvningsnedsättning. 

Andra exklusionskriterier som är lättare att förklara är till exempel att eleverna med andra 

psykiatriska besvär såsom ADHD valdes bort (Ecalle m fl 2009). Detta förklaras med att studien 

annars skulle få svårigheter med generaliserbarheten till elever med dyslexi, men utan dessa 

besvär. Ett annat kriterium är att eleverna ska ha det aktuella språket som modersmål, vilket 

kan förklaras av att processen för att lära sig sitt modersmål skiljer sig åt jämfört med processen 

att lära sig ett andra språk. 

När det gäller ålder på  de deltagande eleverna skiljer sig studierna också åt. Vissa studier anger 

ålder i år och andra anger ålder genom vilket klass som de går i. De flesta studierna har deltagare 

som ligger inom spannet 8-12 år. Vissa ligger enbart i den nedre änden av spannet (Blythe 2006; 

Fälth m fl 2013). Andra ligger enbart i den övre änden av spannet (Ecalle m fl 2009; Given m 

fl 2008; Hughes, Phillips & Reed 2013). 

När det gäller antalet elever som deltar så har de flesta studier ett relativt lågt antal i varje 

undersökningsgrupp. Med undersökningsgrupp avses en grupp elever som får en viss 
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intervention eller som fungerar som kontrollgrupp. Undersökningsgrupperna består i de flesta 

fall av mellan tio och femton elever. Som exempel kan nämnas Blythe (2006) där tjugo elever 

ingick i studien och dessa delades in i en testgrupp och en kontrollgrupp, samt Given m fl (2008) 

där 65 elever ingick i studien och dessa delades in i fyra testgrupper och en kontrollgrupp. Två 

undantag är Tijms (2011) som hade 75 elever i testgruppen och 21 elever i kontrollgruppen, 

samt Fälth m fl (2013) som hade fyra testgrupper med 25 elever i varje och en kontrollgrupp på 

30 elever. 

6.2. Datorprogram som används 

Datorprogrammen som används i studierna är alla helt olika. Det finns inte två studier som utgår 

från samma datorprogram. De olika datorprogrammen har dock olika likheter och skillnader.  

Skillnaderna och likheterna avser bland annat vilken teori om dyslexi som programmet utgår 

från och om programmet är kommersiellt tillgängligt eller bara framtaget för studien. 

Ett antal studier påminner om varandra eftersom syftet var att undersöka om programmen var 

effektiva för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på detta är Blythe 

(2006). Där testas det kommersiellt tillgängliga datorprogram ”Phonics Alive! 2: The Sound 

Blender”, som var ett mycket populärt program bland specialpedagoger i Australien. Även 

studier som inte utgick från kommersiellt tillgängliga program hade detta, att testa 

effektiviteten, som huvudsyfte, däribland Ecalle m fl (2009). Ett annat exempel är Tijms (2011) 

där det ena syftet med studien var att förstärka bevisen för att programmet ”LEXY” var 

effektivt. 

De andra studierna har dock andra syften och där har datorprogrammen i första hand använts 

som ett sätt att testa detta. Ett exempel på detta är Given m fl (2008) där två datorprogram som 

byggde på två olika teorier om dyslexi ställdes mot varandra. Studien jämförde programmet 

”Fast ForWord”, som  var inriktat på ljudbearbetning och byggde på teorier om hörförståelse 

och programmet ”SuccessMaker” som var inriktat på läsning och annan språkanvändning. En 

annan liknande studie är Fälth m fl (2013) som jämförde programmen ”Omega-IS” och 

”COMPHOT”. 

Ett annat exempel är Kast m fl (2011). Den studien skiljer sig från de andra, eftersom den var 

inriktad på stavning. Syftet med studien var att jämföra två olika versioner av ett datorprogram 
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som använde multimodalitet för att lära ut stavning av tyska ord. Den senare versionen hade 

två nya funktioner som enligt studiens antagande gjorde det mer effektivt. 

En annan studie som skilde sig från de övriga var Hughes, Phillips & Reed (2013). Det 

datorprogram som undersöktes hade en speciell speldel. När eleverna klarade en nivå i den 

egentliga träningsdelen fick de under en viss tid, olika lång tid beroende på hur väl de klarat 

träningsdelen, spela ett av fyra spel. Spelen innehöll också till exempel fonologiska aspekter 

och fungerade då både som belöning och som förstärkning av träningen. 

Ytterligare en studie med ett unikt syfte var Kyle m fl (2013). I den studien jämfördes 

effektiviteten hos två brittiska datorprogram. Det ena programmet, ”GG Phoneme”, var en 

direkt översättning av ett finskt datorprogram och det andra programmet, ”GG Rime”, var en 

justerad version av översättning där hänsyn tagits till rimord som enligt teorierna bakom studien 

var en viktig komponent när det gällde läskunnighet på engelska.  

Trots sina skillnader är många program uppbyggda på ett liknande sätt. Det handlar om olika 

nivåer med stegrande svårighetsgrad. När eleverna klarar av en nivå får de fortsätta till nästa. 

Nästan alla hade av någon anledning som gräns att eleverna skulle klara åttio procent av 

uppgifterna på en viss nivå. 

6.3. Träningsprogram som används 

Med träningsprogram avses det program av övningar med datorprogrammen som eleverna 

skulle genomgå i de olika studierna. Precis som när det gäller datorprogrammen så var 

träningsprogrammen sinsemellan mycket olika. De olika träningsprogrammen kan ändå 

jämföras utifrån två aspekter, nämligen vilken slags övningar som programmen innehöll och 

hur lång tid som övningarna pågick. 

När det gäller vilken slags övningar som de olika träningsprogrammen innehöll kan de delas in 

i vissa kategorier. En kategori är självständiga övningar i hemmet. En annan kategori är 

självständiga övningar i skolan. En tredje kategori är övningar i skolan med lärarstöd. En fjärde 

kategori är övningar i samråd med forskarna i skolan eller på annan plats. 
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När det gäller tiden som träningsprogrammen upptar kan den bedömas utifrån dels hur 

omfattande träningsprogrammen är med tanke på den totala tiden som eleverna utförde 

övningar, dels hur intensiva träningsprogrammen är med tanke på under hur många veckor som 

träningsprogrammet fortgick. 

Blythe (2006) använde en kombination av övningar i skolan i samråd med forskarna och 

självständiga övningar i hemmet. Övningarna i skolan pågick i trettio minuter och upptog totalt 

fem timmar under tio veckor. Övningarna i hemmet begränsades inte i tid utan i resultat. Eleven 

skulle göra övningar tills han eller hon uppnådde resultatet nittio procent korrekt. 

Given m fl (2008) använde övningar i skolan med lärarstöd. Träningsprogrammet var speciellt 

eftersom det var indelat i två likadana träningsperioder med olika tester emellan. Varje sådan 

period innehöll övningar som pågick i 47 minuter och upptog totalt 47 timmar under sex veckor. 

Programmet valdes för att stämma med rekommendationerna för det kommersiellt tillgängliga 

datorprogram som testades, nämligen ”Fast ForWord”. 

Ecalle m fl (2009) använde självständiga övningar i skolan. Övningarna pågick i femton 

minuter och upptog totalt tio timmar under fem veckor. 

Kast m fl (2011) använde självständiga övningar i hemmet. Eleverna erbjöds också övningar i 

samråd med forskarna, men det var frivilligt. Även när det gällde tiden var studien präglad av 

frihet. Eleverna uppmanades att göra övningar som pågick i tjugo minuter som upptog totalt 

tjugo timmar under tolv veckor. För att kontrollera hur eleverna verkligen övade användes 

logfiler från datorprogrammen. Logfilerna visade inga signifikanta skillnader mellan hur 

mycket eleverna övade. 

Tijms (2011) använde också en kombination av övningar i samråd med forskarna och 

självständiga övningar i hemmet. Övningarna i samråd med forskarna pågick i 45 minuter en 

gång i veckan och övningarna i hemmet pågick i femton minuter i totalt 45 minuter i veckan. 

Något som skilde träningsprogrammet i denna studie från de övriga var att den inte hade en 

bestämd total tid. Den totala tiden styrdes istället av hur lång tid det tog för eleverna att göra 

klart hela datorprogrammet. Detta ledde till att eleverna gick på i genomsnitt 43,45 veckomöten 

under i genomsnitt 17,35 månader. 
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Fälth m fl (2013) använde sig av övningar i samråd med forskarna. Övningarna pågick i mellan 

15 och 25 minuter och var totalt 25 stycken. Intensiteten var olika och övningar pågick i mellan 

fem och åtta veckor. Eftersom längden på övningarna varierade, varierade också den totala tiden 

som övningarna uppgick. Det fanns dock inga signifikanta skillnader i träningstid mellan de 

olika grupperna. 

Hughes, Phillips & Reed (2013) använde sig av övningar i skolan med lärarstöd. Övningarna 

pågick i 40 minuter och upptog totalt tolv timmar under sex veckor. 

Kyle m fl (2013) använde sig av självständiga övningar i skolan. Övningarna pågick i mellan 

tio och femton minuter. Övningar utfördes fem gånger i veckan i tolv veckor. Eftersom tiden 

för övningarna varierade, varierade också den totala tid som eleverna la på övningarna. Det 

fanns dock inga signifikanta skillnader i träningstid mellan de olika grupperna. 

6.4. Förbättringar som uppmätts 

Eftersom studierna hade så olika syften och använde datorprogrammen på så olika sätt är det 

svårt att jämföra resultaten som uppmätts. 

Fyra studier (Blythe 2006; Ecalle m fl 2009; Tijms 2011; Hughes, Phillips & Reed 2013) hade 

dock som syfte att undersöka hur effektiva olika datorprogram var. Blythe (2006) visade på 

tydliga trender för förbättringar. Studien jämförde två grupper med barn med läs- och 

skrivsvårigheter och testgruppen var generellt sett sämre än kontrollgruppen innan 

interventionen och generellt bättre än kontrollgruppen efter interventionen. Skillnaderna mellan 

testgruppen och kontrollgruppen var dock inte signifikanta. Ecalle m fl (2009) som också 

jämförde två grupper med barn med läs- och skrivsvårigheter visade också på trender på större 

framsteg i testgruppen. I detta fall fick kontrollgruppen, för att utesluta fördelen med att låta 

eleverna arbeta med datorn, använda ett annat datorprogram som innehöll ett enkelt läsprogram. 

Skillnaderna mellan testgruppen och kontrollgruppen var dock inte heller i den studien 

signifikanta. 

Också Tijms (2011) visade på förbättringar i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. I vissa 

områden kom testgruppen upp till normalvärden för elever i samma ålder och i andra områden 

kom de upp på gränsen av normalvärden. I kontrollgruppen hade eleverna på många områden 
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sämre värden jämfört med normalvärden än innan. Inte heller här var trenderna dock statistiskt 

säkerställda. Tijms (2011) hade också ett annat syfte med studien, nämligen att undersöka om 

vissa egenskaper hos eleverna gjorde att användningen av datorprogram gav bättre eller sämre 

effektivitet. Därför hade forskaren innan interventionen gjort en rad tester för att fastställa olika 

egenskaper hos eleverna, allt från ordförråd till socio-ekonomisk status. Resultatet visade dock 

i de flesta fall inga skillnader i framsteg utifrån elevens egenskaper. Inom två områden fann 

man smärre skillnader och det var dels fonologiskt minne och dels snabb automatisk 

uppräkning, med vilket avses förmågan att till snabbt räkna upp till exempel färger, tal och 

bokstäver. 

Hughes, Phillips & Reed (2013) visade till skillnad från de övriga på mycket små skillnader 

mellan testgruppen och kontrollgruppen. Mellan flickorna i testgruppen och flickorna i 

kontrollgruppen var det inga skillnader. Mellan pojkarna i testgruppen och pojkarna i 

kontrollgruppen fanns det vissa skillnader. Pojkarna som arbetat med datorprogrammet gjorde 

större framsteg i läsningen. Forskarna diskuterade var det kunde bero på. Programmet innehöll 

som nämnts en speldel som fungerade som belöning och förstärkning av den egentliga 

träningen. En förklaring som forskarna nämnde var att speldelen var mer tilltalande för pojkarna 

än för flickorna. En annan förklaring var att själva användandet av datorer mer tilltalande för 

pojkarna. 

Två andra studier (Given m fl 2008; Fälth m fl 2013) hade som nämnts som syfte att jämföra 

två datorprogram med olika teoretiska utgångspunkter. Given m fl (2008) som jämförde 

programmen ”Fast ForWord” och ”SuccessMaker” visade att eleverna gjorde stora individuella 

framsteg, men att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna, inte heller mellan 

testgrupperna och kontrollgruppen. Forskarna hade förväntat sig skillnader mellan 

programmen, framför allt att ”Fast ForWord” som var inriktat på teorier om hörförståelse skulle 

ge bättre resultat, och diskuterar mycket vad det beror på att resultatet inte blev som väntat. En 

skillnad mot tidigare studier som visat på fördelarna med ”Fast ForWord” var att deltagarna var 

något äldre, men det trodde forskarna inte var en fullständig förklaring. En förklaring kunde 

vara att teorierna bakom de tidigare studierna inte var korrekta. 

Inte heller i Fälth m fl (2013), som jämförde programmen Omega-IS och COMPHOT, visade 

resultaten på någon skillnad mellan programmen. Resultaten visade att alla barn med 

lässvårigheter närmade sig gruppen med barn utan lässvårigheter och att det gick bäst för 
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gruppen som använde en kombination av de båda programmen. Studien hade också som syfte 

att genom uppföljningstester fem veckor och ett år efter interventionen undersöka om 

förbättringarna kvarstod. Resultaten visade att gapet mellan barnen med och utan lässvårigheter 

fortsatte att minska efter interventionen och att gapet var som minst vid det sista testet efter ett 

år. En delförklaring till detta kunde dock vara att eleverna med lässvårigheter fortsatt fick annan 

specialundervisning även efter interventionen. 

Syftet med Kast m fl (2011) var som nämnts att jämföra två olika versioner av ett datorprogram 

som använde multimodalitet för att lära ut stavning av tyska ord. Den första versionen hade 

flera olika funktioner, bland annat varje bokstav tilldelades en viss färg och en viss ton och att 

en trädstruktur användes för att dela upp orden i stavelser och stavelserna i bokstäver. Den andra 

versionen hade två nya funktioner, nämligen att en textur kopplade samma bokstäver som hörde 

till samma fonem och att programmet valde ord utifrån elevens tidigare resultat så att eleven 

fick träna på det han eller hon behövde. Resultaten visade att eleverna utvecklades mycket 

bättre med den andra versionen av programmet. Utvecklingen var 154 procent högre i gruppen 

som använde den andra versionen. 

Syftet med Kyle m fl (2013) var som nämnts att jämföra effektiviteten hos två brittiska 

datorprogram, ett som var direktöversatt från finska och ett som var anpassat till inlärning av 

det engelska språket. Resultatet visade att alla grupper, både de båda testgrupperna som tränade 

med de båda datorprogrammen och kontrollgruppen som fick vanlig stödundervisning i 

klassrum, gjorde stora förbättringar jämfört med elever med normal läsförmåga. Grupperna som 

använde datorprogram gjorde störst framsteg och bäst var programmet som var anpassat till 

engelska språket, men skillnaden var större mellan datorprogrammen än mellan det sämre 

datorprogrammet och kontrollgruppen. Skillnaderna var dock inte signifikanta. 
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7. Diskussion 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att studierna som undersökts i detta arbete är 

sinsemellan väldigt olika. Svaren på detta arbetes frågeställningar, vilka deltagare som väljs ut 

att delta i studierna, vilka datorprogram som används i interventionerna, vilka träningsprogram 

som används i interventionerna och vilka förbättringar hos deltagarna som studierna visar på, 

kan därför inte sammanställas enkelt. Egentligen kan studierna bara ge entydiga svar om man 

ser till varje studie för sig. Med andra ord kan man från varje enskild studie dra slutsatsen att 

för dessa elever, med det datorprogrammet och det träningsprogrammet, så får man det 

resultatet. Syftet med en litteraturstudie är dock att hitta likheter och skillnader mellan studierna 

och vissa frågor kan man diskutera. 

När det gäller deltagarna kan man konstatera att studierna varierar stort mellan allvarlig dyslexi 

och lässvårigheter som inte kräver läsklass och att det är viktigt att kontrollera studiens urval 

innan slutsatser dras utifrån resultatet. När det gäller urvalet tycker jag mig se att ett urval som 

baseras på få exklusionskriterier och enkla parametrar ger ett resultat med störst 

generaliserbarhet. På detta sätt kan nämligen speciallärare lätt avgöra om en viss elev har nytta 

av ett speciellt datorprogram eller inte. Sådana enkla urvalsparametrar kan till exempel vara att 

eleven har diagnosen dyslexi eller att eleven har behov av specialundervisning. De studier som 

använder mer avancerade urvalsparametrar, såsom att eleven efter en rad ingående 

undersökningar ska avvika i en viss utsträckning från normalvärdet för jämnåriga elever, är inte 

lika värdefulla eftersom sådana ingående undersökningar normalt inte görs av elever i skolan. 

Vidare kan man konstatera att alla studier lider av svårigheten att redogöra för hur urvalet 

egentligen gått till, eftersom lärarna gjort den första gallringen. Detta behöver dock inte vara 

något problem för generaliserbarheten om det är ett tillräckligt stort underlag eftersom den 

lärare som ska använda studien då sannolikt gör en liknande gallring. Underlaget bör också vara 

större av andra anledningar. I flera studier som inte får förväntade resultat eller som inte får 

signifikanta skillnader diskuterar forskarna nämligen om orsaken är få deltagare och för stora 

individuella skillnader mellan eleverna i studien. 

När det gäller datorprogrammen som används kan man konstatera att det är stora skillnader 

mellan resultaten. En aspekt som är viktig att undersöka är om forskarna bakom studien har 

något intresse av datorprogrammets framgång. Så är många gånger fallet och Given m fl (2008) 
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är ett exempel på när objektiva forskare får ett sämre resultat än förväntat av ett program, 

eftersom forskare som haft ett egenintresse i programmet tidigare redovisat goda resultat. Tijms 

(2011) är ett exempel på när forskaren har ett intresse i datorprogrammets framgång, eftersom 

han tidigare gjort många undersökningar som redovisat goda resultat och att eftersom han har 

ett intresse av att inte underminera sin tidigare forskning. Han har också som syfte att stärka 

bevisen för programmets fördelar snarare än att undersöka om programmet har några fördelar. 

I övrigt kan man avseende datorprogrammen konstatera att de olika studierna inte visar 

signifikanta skillnader mellan testgrupperna och kontrollgrupperna men att vissa trender kan 

anses vara tydliga. Den första trenden är att datorprogram framtagna utifrån teorier om dyslexi 

har bättre framgång än vanlig stödundervisning, även om resultatet av några studier inte visar 

på några skillnader. Detta gäller även när kontrollgruppen fick använda ett enklare 

datorprogram, vilket kan tolkas som att det inte är datorerna i sig som ger resultatet. Den andra 

trenden är att datorprogram baserade på en viss teori om dyslexi inte är överlägsna andra 

program. Istället verkar det som att breda program och kombinationer av olika program får 

störst framgång. Den tredje trenden är att datorprogram som stödjer sig på teorier om datorstöd 

och utvecklar multimodaliteten ger bättre framgång. Det finns också svaga stöd för att program 

som särskilt ser till lekaspekten och lägger till spel i programmet får större framgång. Noteras 

bör dock att flera program har lek- eller spelaspekter inbyggda och att flera program av 

forskarna kallas spel snarare än datorprogram. Den fjärde trenden är att alla språk har olika 

svårigheter och att datorprogram når störst framgång om de anpassas till varje språk. 

När det gäller träningsprogrammen som används kan man konstatera att de skiljer sig stort när 

det gäller den totala träningstiden, som ligger mellan tio timmar och 47 timmar. Många studier 

har olika tider för olika elever, men de visar inga signifikanta skillnader mellan eleverna i de 

olika grupperna. Även om det verkar logiskt att längre tid och mer träning ger bättre resultat, 

kan man inte dra några sådana entydiga slutsatser av studierna som undersökts. Den studie som 

hade längst total träningstid (Given m fl 2008) visade inte på någon skillnad mellan 

testgrupperna och kontrollgruppen och en studie som hade bland de kortaste totala 

träningstiderna (Ecalle m fl 2009) visade på tydliga trender på förbättringar i testgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. 

En annan aspekt av träningsprogrammen är vilken slags övningar som används. Där vill jag 

som framtida pedagog förespråka övningar som ligger nära den undervisning som pågår i 
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skolarna, det vill säga självständiga övningar i skolan eller övningar i skolan med lärarstöd. 

Intresset av resultatet av övningar en och en tillsammans med en forskare är inte lika intressanta 

eftersom elever i skolan normalt ändå inte kommer att få tillgång till sådana övningar och 

effektiviteten av självständiga övningar i hemmet  påverkas möjligen av elevens och 

föräldrarnas intresse av att delta i forskning och effektiviteten riskerar att sjunka om det bara 

skulle vara fråga om ”vanliga läxor”. 

Som slutsats kan man konstatera att forskning om datorstöd som pedagogiskt hjälpmedel för 

barn med dyslexi innebär stora svårigheter. Det är svårt för forskaren att utforma studier och 

många val som görs påverkar generaliserbarheten. Det är också svårt för den intresserade 

pedagogen att jämföra olika forskningsstudier, eftersom urvalet, datorprogrammen och 

träningsprogrammen skiljer sig så mycket åt. Dessutom finns det många möjligheter att utforma 

nya datorprogram och ändra gamla och det är många program som inte undersökts av forskare. 

Ändå kan man dra slutsatsen att multimodala datorprogram som har bred förankring i teorier 

om dyslexi och som anpassats till elevens modersmål har goda möjligheter att hjälpa eleven till 

större framsteg än vanlig stödundervisning och att denna möjlighet bör utnyttjas. 
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9. Bilaga 1: Checklista för kvalitetsbedömning 

Syftet med studien 

- Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

- Är designen lämplig utifrån syftet? 

Undersökningsgruppen 

- Vilka är inklusionskriterierna? 

- Vilka är exklusionskriterierna? 

- Vilken urvalsmetod har använts? 

- Var har undersökningen genomförts? 

- Vilket antal deltagare har inkluderats i undersökningen? 

Mätmetoder 

- Vilka mätmetoder har använts? 

- Är reliabiliteten beräknad? 

- Är validiteten beräknad? 

Analys 

- Har demografiska data varit liknande i kontrollgruppen? 

- Hur stort har bortfallet varit? 
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- Finns en bortfallsanalys? 

- Vilka är huvudresultaten? 

- Har signifikanta skillnader erhållits? 

- Vilka slutsatser drar författaren? 

Värdering 

- Kan resultaten generaliseras till annan population?
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10. Bilaga 2: Artikelöversikt 

Publicering Författare Titel Syfte eller 

frågeställning 

Metod och urval Resultat och slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006, 

Australian 

Journal of 

Education and 

Developmental 

Psychology 

Blythe, John M Computer-based 

phonological skills 

training for primary 

students with mild to 

moderate dyslexia – 

a pilot study 

Att undersöka 

effektiviteten av 

Phonics Alive 2 The 

Sound Blender  

Förtest, träning, 

eftertest. 20 elever. 

Hälften utförde ett 

träningsprogram 

med 

datorprogrammet. 

Inga statistiskt 

signifikanta 

skillnader men 

tydliga trender av 

förbättrad 

läsförståelse och 

läsning av 

nonsensord. 

II 

2008, Brain 

and Language 

Given, Barbara 

K, Wasserman, 

John D, Chari, 

Sharmila A, 

Beattie, Karen 

& Eden, 

Guinevere F 

A randomized, 

controlled study of 

computer-based 

intervention in 

middle school 

struggling readers 

Att undersöka 

effektiviteten av Fast 

ForWord. 

Förtest, träning, 

mellantest, träning, 

eftertest. 65 elever. 

Fem olika grupper 

som hade olika 

program eller inget 

program. 

Resultatet visade 

stora framgångar på 

ett individuellt plan 

men inga skillnader 

mellan grupperna. 

IIII 
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2009, Dyslexia Ecalle, Jean, 

Magnan, Annie, 

Bouchafa, 

Houria & 

Gombert, Jean 

Emile 

Computer-based 

Training with Ortho-

Phonological Units 

in Dyslexic 

Children: New 

Investigations 

Att undersöka 

effektiviteten av 

audio-visuell träning 

med orto-

fonologiska enheter. 

Förtest, träning, 

eftertest. 26 elever. 

Hälften utförde ett 

särskilt 

träningsprogram och 

hälften använde ett 

läsprogram. 

Trender visade att 

testprogrammet kan 

förbättra läsning. 

Testgruppen 

förbättrades mer än 

kontrollgruppen. 

III 

2011, Annals 

of Dyslexia 

Kast, Monika, 

Baschera, Gian-

Marco, Gross, 

Markus, Jäncke, 

Lutz & Meyer, 

Martin 

Computer-based 

learning of spelling 

skills in children 

with and without 

dyslexia 

Att jämföra två 

versioner av ett 

datorprogram. 

Förtest, träning, 

eftertest. 28 elever. 

Genomgick samma 

träning, men med 

olika versioner av 

programmet. 

Resultatet visade 

betydligt större 

framsteg för 

eleverna som 

använde den senare 

versionen. 

II 

2011, 

Educational 

Psychology 

Tijms, Jurgen Effectiveness of 

computer-based 

treatment for 

dyslexia in a clinical 

care setting: 

outcomes and 

moderators 

Att stärka bevisen 

för datorprogrammet 

LEXY:s effekt och 

att undersöka vilka 

individuella faktorer 

som påverkar 

Förtest, träning och 

eftertest. 75 elever i 

testgruppen och 21 

elever i 

kontrollgruppen. 

Möten på institution 

och träning hemma. 

Resultatet visade 

tydliga förbättringar 

för eleverna i 

testgruppen. Inga 

individuella faktorer 

påverkade 

effektiviteten i 

IIII 
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programmet 

effektivitet. 

någon större 

utsträckning. 

2013, Dyslexia Fälth, Linda, 

Gustafson, 

Stefan, Tjus, 

Tomas, 

Heimann, 

Mikael & 

Svensson, Idor 

Computer-assisted 

Interventions 

Targeting Reading 

Skills of Children 

with Reading 

Disabilities – A 

Longitudinal Study 

Att undersöka 

långsiktiga 

effekterna av 

intervention med två 

datorprogram. 

Förtest, träning, 

eftertest och två 

uppföljningstest. 100 

dyslektiska barn som 

delades in i fyra 

grupper och fick 

olika träning. 30 icke 

dyslektiska barn som 

jämförelse. 

Resultatet visade 

förbättringar jämfört 

med 

normalpresterande 

elever, särskilt i 

gruppen som 

använde båda 

programmen. 

Resultaten var bättre 

efter ett år än direkt 

efter interventionen. 

III 

2013, PLoS 

ONE 

Hughes, J 

Antony, 

Phillips, 

Gordon & 

Reed, Phil 

Brief Exposure to a 

Self-Paced 

Computer-Based 

Reading Programme 

and How It Impacts 

Reading Ability and 

Behaviour Problems 

Att undersöka hur en 

kortvarig 

intervention med ett 

datorprogram 

påverkar 

läsförmågan. 

Förtest, träning, 

eftertest. 40 elever i 

åldrarna 11-12 år om 

identifierats att ha 

lässvårigheter. 

Resultaten visade 

viss förbättring hos 

pojkarna i studien, 

men ingen 

förbättring hos 

flickorna. 

III 
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2013, Reading 

Research 

Quarterly 

Kyle, Fiona, 

Kujala, Janne, 

Richardson, 

Ulla, Lyytinen, 

Heikki & 

Goswami, Usha 

Assessing the 

Effectiveness of 

Two Theoretically 

Motivated 

Computer-Assisted 

Reading 

Interventions in the 
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