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Abstract  
Syftet med den här studien har varit att undersöka vad det innebär för elever med 
dyslexi att få datorstödd undervisning och vilka förmågor eleverna utvecklar med 
datorprogrammen. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där 
avhandlingar och artiklar tagits fram för att kunna svara på syftet och 
frågeställningen. Avhandlingarna och artiklarna har tagits fram genom sökningar i 
olika databaser med hjälp av sökord. Det framgick tidigt att ämnet för denna studie 
var ganska outforskat då det blev få träffar i sökandet. Detta gjorde att hela studien 
har blivit kortfattad. De datorprogram som undersöktes var framtagna för att 
utveckla elevernas fonologiska förmåga, den förmåga som de flesta dyslektiska 
elever behöver träna på. Endast en av avhandlingarna och artiklarna gav ett 
preliminärt svar om datorprogrammet i fråga kunde bidra till utveckling av 
elevernas läs- och skrivutveckling medan de andra datorprogrammen gav positiva 
resultat. Artiklar/avhandlingar visade att de undersökta datorprogrammen gav 
positiva resultat för eleverna med sämre ortografisk eller fonologisk förmåga som 
dyslektiska elever oftast har.  
 
 
Nyckelord 
Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, hjälpmedel, datorprogram 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................. 1 
2. Bakgrund ............................................................................................................ 2 
2.1 Internationella undersökningar........................................................................... 2 
2.2 Styrdokument ..................................................................................................... 3 
2.3 Datoranvändning i skolan .................................................................................. 3 
2.4 Centrala begrepp ................................................................................................ 3 

2.4.1 Dyslexi ......................................................................................................... 3 
2.4.2 Avkodning och dess strategier .................................................................... 4 
2.4.3 Språklig medvetenhet .................................................................................. 4 

2.5 Teoretiska utgångspunkter ................................................................................. 5 
2.5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande ......................................................... 5 
2.5.1.1 Scaffolding ............................................................................................... 5 

3 Syfte ...................................................................................................................... 6 
4 Metod .................................................................................................................... 6 
4.1 Studiens design .................................................................................................. 6 
4.2 Etiska överväganden .......................................................................................... 6 
4.3 Databaser ............................................................................................................ 6 

4.3.1 ERIC (Ebsco) .............................................................................................. 7 
4.3.2 Summon ....................................................................................................... 7 
4.3.3 DiVA ............................................................................................................ 7 

4.4 Avgränsningar .................................................................................................... 7 
4.5 Sökord och sökprocess ....................................................................................... 7 
4.6 Analys av vald litteratur ..................................................................................... 9 
4.7 Vald litteratur ..................................................................................................... 9 

5. Resultat ............................................................................................................. 11 
5.1 Dator som hjälpmedel till dyslektiska elever ................................................... 11 

5.1.1 Fonologisk förmåga .................................................................................. 11 
5.1.2 Ortografisk förmåga ................................................................................. 14 
5.1.4 Visuell och auditiv förmåga ...................................................................... 15 

6. Diskussion ......................................................................................................... 16 
6.1 Metoddiskussion .............................................................................................. 16 
6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................ 17 

6.2.1 Korta och intensiva perioder .................................................................... 17 
6.2.2  Förmågor ................................................................................................. 17 
6.2.3 Motivation ................................................................................................. 18 
6.2.4 Datorprogrammens utformning ................................................................ 18 
6.2.5 Feedback ................................................................................................... 18 
6.2.6  Validitet och reliabilitet ........................................................................... 19 
6.2.7 Hemma eller i skolan ................................................................................ 19 
6.2.8 PISA- och PIRLS- undersökningars resultat ............................................ 19 

7. Slutsats .............................................................................................................. 19 
8. Fortsatt forskning ............................................................................................ 20 
Referenser ............................................................................................................. 21 



  1 

1 Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom grundlärarprogrammet har jag flera 
gånger stött på elever som har det mycket svårt med både läsning och skrivning. Jag vill 
därför i första hand fokusera på elever med dyslexi i denna studie. Dessa elever kommer ofta 
efter i lärandet eftersom de hela tiden behöver extra hjälp med skrivning och läsning. Lärarna 
på VFU-skolan gör allt för att kunna hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt. De använder sig av 
olika undervisningsmetoder för att hjälpa dem. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (2016b, s.7) står det att skolan ska främja elevernas lärande och 
utveckling och samtidigt ska eleverna få en livslång lust att lära och utvecklas. I Lgr 11 
(2016b, s. 8) står det att skolan ska ta hänsyn till elever som har olika förutsättningar och 
olika behov. Därför ska skolan ta hänsyn till att det finns olika vägar att nå målet och då kan 
inte undervisningen utformas lika för alla. Tjernberg (2013, s. 41) skriver att det krävs stor 
lärarskicklighet för att veta vilket stöd som ska ges till den enskilde eleven och hur man ska 
gå tillväga. I den här studien vill jag undersöka vad det innebär för elever med dyslexi att få 
datorstödd undervisning och vilka förmågor eleverna utvecklar.  Jag vill också undersöka om 
dessa program kan hjälpa eleverna att bli mer läs- och skrivkunniga. Skolverket (2016a, s. 3) 
skriver att i dagens skola är det många som använder sig av datorer inom undervisningen. 
Under min VFU-period har jag sett att lärarna använder sig av olika datorprogram som kan 
användas för att skriva sagor och för att läs- och skrivträna.  
  
Under grundlärarutbildningen har många kurser poängterat att det finns många olika sätt att 
lära ut och att eleverna lär sig på olika sätt. Det finns ingen bestämd väg att komma till målet 
utan det är jag som lärare som ska se till att eleverna kommer dit. Det betyder att jag som 
lärare ska kunna ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna läsa och skriva och därför 
blir det extra intressant att utföra denna litteraturstudie.  
 
Att kunna läsa och skriva är livsviktigt för att kunna få den kunskap som behövs för att 
fortsätta utvecklas och för att kunna fungera i skolan och i samhället. I Lgr11 (Skolverket 
2016b, s. 9) står det att skolan har som uppgift att förbereda eleverna för att kunna leva och 
verka i samhället. Det främsta redskapet för att kunna kommunicera med andra människor är 
just vårt språk. Genom språk utvecklar vi vår identitet, uttrycker våra känslor och förstår hur 
andra tycker och tänker (Skolverket 2016b, s. 247). 
  
Det finns olika inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil inlärning, som elever 
använder sig av för att lära sig. Den visuella personen lär sig genom att observera och betrakta 
vad som händer runt omkring hen. Den visuella lär sig bäst genom att läsa texter själv, de 
läser oftast snabbt och skapar sig en bild av det hen läst. Den visuella lär sig också genom att 
se på bilder och filmer. För en visuell person är alltså synen väldigt viktig. Den auditiva 
personen tycker om att lyssna och på så sätt lär hen sig bäst. Föreläsningsinformation är en 
bra inlärningsteknik för den auditiva. Genom att bli förhörd eller förhöra andra lär den 
auditiva bäst då allt upprepas mycket. Den kinestetiska och taktila personen lär sig genom att 
göra saker och få en känslomässig upplevelse. Detta kan till exempel innebära att göra 
rollspel, så att sitta still på en föreläsning kan medverka att de fort blir okoncentrerade av alla 
andras rörelser (Boström & Svantesson 2007 s. 54-57). Det blir därför viktigt för läraren att 
tänka på att elever lär sig på olika sätt när man planerar lektioner. Alla elever ska få möjlighet 
att inte kunskap sig på sitt sätt men det är viktigt att eleverna får prova på de andra sätten att 
lära sig också. Om eleverna får träna på de inlärningsstilar som de är svagare i kan de stärkas 
och på så sätt får de fler stilar de kan lära sig på. Ju fler stilar eleverna kan använda sig av 
desto lättare kommer de att lära sig. Den vanligaste dyslexin heter fonologisk dyslexi (auditiv 
dyslexi) vilket gör att eleverna har svårigheter med fonologi. Eftersom den även kallas auditiv 
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dyslexi har eleverna svårigheter med språkförståelse, imitera tal och skilja på olika språkljud 
och gör att elevernas inlärningsstil oftast inte är den audiella inlärningsstilen (Gillberg & 
Ödman 1995, s. 21). 
 
Dyslexi är en av de vanligaste inlärningssvårigheterna och 4-5% av befolkningen har denna 
svårighet (Handler 2016, s. 18). Dyslexi är ett språkbaserat funktionshinder som kännetecknas 
av att dyslektiker har svårigheter med avkodning av ord. Dyslektiker utvecklar ofta sekundära 
problem med förståelse av texter, stavning och inhämtning av kunskap. Svårigheten med 
dyslexi är att dyslektiker har ett fonologiskt underskott. Detta underskott gör att dyslektiker 
får svårigheter att koppla fonem till grafem som är en färdighet som behövs för att kunna 
avkoda det skrivna ordet (Handler 2016, s. 18). 
 
2. Bakgrund 
I den här delen av undersökningen kommer en presentation om vad LGR 11 och 
internationella undersökningar säger om undervisning för dyslektiska elever. Det kommer 
också ges en inblick i vad den här studien kommer att behandla. Därefter kommer en rubrik 
med centrala begrepp som beskriver viktiga termer för denna studie. Även studiens 
teoriutgång kommer att presenteras.  
 
2.1 Internationella undersökningar 

I media skrivs det om hur viktigt det är med god läsförmåga. Den centrala delen i läroplanen 
är just att kunna skriva och läsa. Det internationella studien PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) genomför undersökningar vart femte år, kring läsförståelsen hos 
elever i årskurs 4. År 2011 deltog 49 av världens länder (Skolverket 2012, s. 1). Resultatet på 
undersökningen visar att svenska elever i årskurs 4 läser bättre än genomsnittet av EU- och 
OECD- länderna som deltog i undersökningen. Dock har läsförmågan försämrats under det 
senaste decenniet. Bland de länder som har deltagit i PIRLS sedan 2001 är Sverige ett av de 
länder som försämrats mest (Skolverket 2012, s. 1). Enligt Skolverket (2012, s. 7) läser 
flickor bättre än pojkar. Dock har skillnaden mellan flickors och pojkars resultat i PIRLS 
minskat sedan 2001 genom att flickorna läser sämre än de tidigare har gjort.  
 
I den internationella undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment) 
som genomförts var tredje år sedan 2000 har läsförståelsen i den senaste undersökningen 
2015 förbättrats sedan förra undersökningen 2012. Detta innebär att läsförståelsen är ungefär 
tillbaka på nivån för 2009. Mellan åren 2000 och 2012 visade Sverige på den största 
resultatförsämringen av alla länder. När PISA-studien gjordes 2015 visade resultaten att vi har 
förbättrats igen och är tillbaka där vi var år 2009. Förbättringen har framförallt varit att de 
lågpresterande eleverna har blivit bättre (Skolverket 2016d). I PISA- undersökningen har 
skillnaden mellan flickors och pojkars resultat minskat genom att pojkarnas resultat har blivit 
bättre. Tidigare hade flickor bättre resultat än pojkarna men under senare år har pojkarnas 
resultat kommit ikapp flickornas (Skolverket 2016c, s. 28). Resultatet har blivit bättre på 
grund av likvärdig utbildning och att alla elever har rätt att kunna utveckla sig i skolan. 
Resursfördelningar har blivit bättre och eleverna får bättre hjälp tidigt vid svårigheter i 
läsning och skrivning (Skolverket 2016d, s.28, 34). Resursfördelningen har blivit bättre 
eftersom eleverna inte behöver ha en diagnos för att få den hjälp de behöver. Diagnosen kan 
vara en riktlinje för hur stödet ska användas men det är inte en absolut väg för alla elever 
Skolverket (2014 s.29). En annan anledning till att resultaten i skolan har blivit bättre är 
lärartätheten har ökat.  Mellan 1990 och 2003 minskade lärartätheten från 9,1 till 7,7 lärare 
per hundra elever. Nu har lärartätheten ökat betydligt men en annan betydelsefull faktor är att 
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minska elevantalen i klasserna. En minskning av elevantalet i klasserna skulle förbättra 
elevernas resultat i skolan (Fredriksson & Öckert 2008, s. 5). 
 
 
2.2 Styrdokument 

I syftet i LGR 11 står det att varje elev ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. 
Genom svenskundervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper både i tal 
och skrift. Svenskundervisningen ska vara utformad på ett sådant sätt att det stimulerar alla 
elevers intresse för att lära sig läsa och skriva (Skolverket 2016b, s. 247). I kursplanen för 
svenska står det om läsförmågan under rubrikerna Syfte, Förmågor, Centralt innehåll och 
Kunskapskrav. Kunskapskraven som är godtagbara i slutet på årskurs tre är att eleverna ska 
kunna läsa en bekant och elevnära text med flyt. Eleven ska även använda lässtrategier på ett 
fungerande sätt. Genom lässtrategierna kan eleverna förstå och tolka texter (Skolverket 
2016b, s. 247-248, 252). I kursplanen i svenska står det att eleverna ska kunna skriva med 
läslig handstil och kunna skriva olika typer av texter. I slutet på årskurs 3 ska eleverna kunna 
skriva texter med inledning, handling och avslutning. Eleverna ska också kunna skriva texter 
med stor bokstav, punkt, frågetecken samt kunna stava till ord som eleven vanligtvis använder 
(Skolverket 2016b, s. 248, 252). I LGR 11 står det även att alla elever ska utvecklas och 
inhämta den kunskap de behöver för fortsatt lärande. Alla elever är olika och unika och därför 
kan inte undervisningen alltid utformas på samma sätt för alla elever. Detta gäller även för 
dyslektiska elever. Skolan ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och elevernas 
olika behov. Det finns också olika sätt och vägar att nå målen Skolan ett extra ansvar för 
eleverna som av olika anledningar svårt att nå målet för utbildningen (Skolverket 2016b s. 8).  
 
2.3 Datoranvändning i skolan 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som gjorts  under lärarutbildningen har 
lärare använt sig av dator som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna får 
skriva sina texter på dator och sedan kan de få sin text uppläst av datorn, på så sätt kan de 
höra hur deras text låter. Hjälpmedlet kallas talsyntes och finns redan installerade på nyare 
datorer. Skolverket (2015) skriver att det inte endast är elever med läs- och skrivsvårigheter 
som kan ha nytta av kompensatoriska hjälpmedel, så som talsyntes utan alla elever kan ha 
nytta av det.  Under min VFU har eleverna har också fått träna på stavning genom att använda 
datorprogram. Där får eleverna ett antal bokstäver och en bild. Bokstäverna ska bilda det ord 
som bilden beskriver. När eleverna trycker på bokstaven låter bokstavens ljud. När eleven har 
fått ihop ordet ska eleven trycka på alla bokstäver i tur och ordning för att ljuda fram ordet. 
Sedan sägs hela ordet och eleven har klarat uppgiften. I detta program får eleverna lära sig hur 
ljud och bokstäver hör ihop med varandra.  
 
2.4 Centrala begrepp 

2.4.1 Dyslexi 
Dyslexi betyder ordagrant ”svårigheter med ord”. Barn med dyslexi kommer oftast till 
ögonläkare, habiliteringsläkare eller barnneurolog för att genomgå tester innan de får 
diagnosen dyslexi. Dyslexin har inget att göra med begåvning utan barn med dyslexi är i 
normala fall normalbegåvade. Barn med låg begåvning får sällan diagnosen dyslexi, dock kan 
barn med högt IQ få diagnosen. På de barn som har högt IQ och är överbegåvade 
uppmärksammas inte dyslexin eftersom barnen läser och skriver som medeleleven. För att 
kunna diagnostisera, elever med dyslexi får eleverna oftast göra ett läs- och skrivtest och ett 
begåvningstest (Gillberg & Ödman 1995, s. 15-17).  
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Det finns en tydlig genetisk koppling till dyslexi som motsvarar cirka 60 procent. Har någon 
av föräldrarna fonologiska svårigheter är det ökad risk att barnet får det. Det finns starka 
genetiska kopplingar till läs- och skrivsvårigheter men det finns också kopplingar till läs- och 
skrivutvecklingen allmänt (Myrberg 2007, s.37-38). Uppkomsten av dyslexi är ett obestridligt 
faktum, men man vet inte om det är ett socialt eller genetiskt arv. I familjer där vuxna aldrig 
läser och där man inte värderar läsningen kan man inte förvänta sig att nästa generation ska få 
en god läsförmåga (Myrberg 2007, s.38). 
 
Dyslexi finns i tre olika typer. Fonologisk dyslexi (auditiv dyslexi) är den mest dominerande 
typen av dyslexi. I den fonologiska dyslexin har eleverna svårigheter med fonologi. Det 
betyder att svårigheterna är språkförståelse, imitera tal och skilja på olika språkljud. Dessa 
svårigheter kan visa sig redan från årskurs ett. Den andra typen av dyslexi är den visuella 
dyslexin. Där har eleverna svårigheter att läsa ut hela ord och känna igen ord i sin helhet. Den 
sista typen är en blandning av fonologisk dyslexi och visuell dyslexi och svårigheterna som de 
förknippas med (Gillberg & Ödman 1995, s. 21). 
 
2.4.2 Avkodning och dess strategier 
Inom läsningen är avkodning den tekniska sidan. Avkodning handlar om att kunna utnyttja 
skriftspråket genom språkets principer och koder. Genom att använda dessa principer och 
koder kan man komma fram till vilket ord som står skrivet. Ljudning, bokstavering och 
stavelseläsning hör till avkodningen. När läsningen har fått ett bra flyt, en lättare och mindre 
påfrestande läsning har man uppnått automatiserad läsning (Høien & Lundberg 2013, s.15.) 
(Gillberg & Ödman 1995, s. 22).  Skillnaden mellan avkodning och läsförståelse är att i 
läsförståelse behöver man ha en kognitiv förmåga där man kopplar sina erfarenheter, 
tolkningar och fantasi till det man läser och för att kunna ha en läsförståelse måste man ha 
någorlunda läsflyt (Høien & Lundberg 2013, s. 15). 
 
Det finns olika strategier för att avkoda ord. De vanligaste är fonologisk strategi, ortografisk 
strategi och kontextuell strategi. Vid läsning används alla dessa strategier när de är 
nödvändiga men hos en dyslektiker kan en eller flera av dessa strategier vara svåra att 
använda. Vanligtvis är det den kontextuella strategin som är minst utvecklad (Gillberg & 
Ödman 1995, s. 22). I den fonologiska strategin ser eleverna mindre delar av ett ord, enskilda 
bokstäver eller stavelser. Den fonologiska strategin används när eleverna läser okända ord 
(Gillberg & Ödman 1995, s. 22). I den ortografiska strategin kopplas hela ordet ihop genom 
att ordet är igenkännbart. För att kunna använda denna strategi behöver eleverna ha sett ordet 
många gånger. Genom ortografisk strategi kommer eleverna ihåg ordet som bild. Genom 
denna strategi kan eleverna läsa logografiskt, vilket betyder att man ser text som bilder 
(Gillberg & Ödman 1995, s. 22). I den kontextuella strategin är det sammanhanget som gör att 
man förstår vad som står. Genom syntaktisk läsning förstår man att ordet tillhör en viss 
ordklass, genom semantisk läsning förstår man vilket ord det bör vara i meningen och genom 
pragmatisk läsning förstås texten med hjälp av bilder (Gillberg & Ödman 1995, s. 22).  
 
2.4.3 Språklig medvetenhet 
Att elever är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på 
språkets innehåll. Morfologisk medvetenhet handlar om hur morfem (den minsta 
betydelsebärande delen i ett ord) kan användas för att ändra språket. När barn känner till 
morfem kan de lättare avgöra varifrån olika ord kommer, vilket har en positiv inverkan på 
barnets stavning. Barn som är morfologiskt medvetna kan avkoda ord snabbare och förstår 
bättre vad de läser. För att stimulera barns morfologiska medvetenhet kan man leka lekar som 
handlar om stavning (Svensson 2009, s. 19-20, 96). När eleverna är fonologiskt medvetna 
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förstår de att de språkljud som vi säger bildar ord, men i skrift framkommer orden med 
mellanrum och står med enskilda bokstäver. Som läsare ska vi sätta ihop dessa språkljud så att 
de får mening och betydelse. För att kunna bli en fungerande läsare och skribent måste 
eleverna knäcka den alfabetiska koden. För att kunna knäcka den alfabetiska koden måste 
eleverna förstå att man kan dela upp språket i fonemstorlek (Lundberg & Herrlin 2014, s. 11). 
Den syntaktiska medvetenheten handlar om syntax; språkregler. Den syntaktiska 
medvetenheten har betydelse för läsförståelse och läshastighet. När barn har syntaktisk 
medvetenhet kan de tänka sig hur texten fortsätter och kan dra slutsatser om innehållet. För att 
stimulera den syntaktiska förmågan kan man leka olika lekar där barnet ska uppmärksamma 
språkregler eller fylla i ord i meningar (Svensson 2009, s. 98-99). Semantisk medvetenhet är 
när barn kan avgöra hur två meningar skiljer sig från varandra att barnet kan förstå att ett ord 
kan ha flera olika betydelser (Svensson 2009, s 99). Pragmatisk medvetenhet kännetecknas av 
en förmåga att använda språket så att det passar för den aktuella situationen. Det betyder att 
barn som är pragmatiskt medvetna kan välja ord som de ska använda och formulera sig för 
den situation de befinner sig i (Svensson 2009, s. 99). 
 
2.5 Teoretiska utgångspunkter 

I den här delen av studien kommer en presentation om de teoretiska utgångspunkterna som 
används i den här studien.  
 
2.5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den inlärningsteori som kommer användas i analysen av litteraturens resultat är den 
inlärningsteori som utgår från Lev Vygotskijs forskning. Hans forskning grundar sig i den 
sociokulturella perspektivet som anser att människor lär sig i sociala företeelser. När det 
gäller den språkliga inlärningen beror den utvecklingen på vilka kontexter vi lär oss och med 
vilka vi lär oss.(Gibbons 2009, s. 26). Genom kommunikation och interaktion med andra 
individer tillägnar barn sig kunskaper och färdigheter och på så sätt kommer barnen vidare i 
sin utveckling (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 29-30). Vygotskij menar att det är i den 
gränszonen mellan det eleven kan och inte kan som eleven lär sig bäst. Det är endast med 
hjälp av en annan individ som har kommit längre i utvecklingen som eleven kan utvecklas. 
Denna stöttning som individen ger eleven kallas Scaffolding. Enligt det sociokulturella 
perspektivet är det kommunikation och språkanvändning som är det centrala och utgör länken 
mellan barnet och hens omgivning (Säljö 2000, s. 67). Det är genom att lyssna på vad andra 
talar om och hur de föreställer omvärlden som barnet kan urskilja vad som är väsentligt och 
intressant.  
 
Sociokulturellt perspektiv valdes för att datorn kan ses som en annan individ som kan 
kommunicera med eleverna genom de olika datorprogrammen som eleverna använder. 
Datorerna säger till eleverna när de gör rätt eller fel och vilka fel del gör.  
 
2.5.1.1 Scaffolding  
Genom scaffolding ger läraren stöd till eleverna så mycket som behövs, när eleverna inte 
behöver stöttningen längre i ämnet kan stödet tas bort delvis. Eleverna lär sig bättre genom 
utmaning med mycket stöttning än om eleverna får en utmaning med ingen eller liten 
stöttning eller ingen utmaning alls. Om eleverna får för mycket utmaning med för lite 
stöttning eller ingen utmaning alls kan eleverna istället bli uttråkade och omotiverade. 
Scaffolding är en process där lärare betraktas som vägledare. Genom scaffolding kan man 
arbeta på en högre kognitiv nivå. Scaffolding är inte vilken stöttning som helst utan det är 
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stöttning som gör att eleverna tar kliv framåt i utvecklingen, inte bara språkligt utan även 
kunskapsmässigt (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 29).  
 
Scaffolding valdes för att datorn stöttar eleven när de använder datorprogrammen. När 
eleverna gör fel får de förklarat på varför de gör fel och vad som är rätt. Genom detta får 
eleverna stöd för att utvecklas framåt. I vissa program kan eleverna fråga datorn om hjälp om 
de inte kan stava eller uttala ordet.  
 
3 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka några exempel på datorprogram som kan 
användas i skolan för att förbättra dyslektiska elevers läs- och skrivkunskaper. 
 
• Vad innebär det för elever med dyslexi att få datorstödd undervisning? Vilka förmågor 

utvecklar eleverna? 
 
4 Metod 
I den här delen av undersökningen kommer en presentation om hur jag har gjort denna 
systematiska litteraturundersökning. De etiska övervägandena som har gjorts i denna studie 
kommer även presenteras liksom de databaser som har använts under sökningsprocessen.  
 
4.1 Studiens design  

Metoden som kommer användas i denna undersökning är en systematisk litteraturstudie som 
grundar sig i publicerad forskning (Kihlström 2007, s. 227). I en systematisk litteraturstudie 
används bara litteratur som systematiskt eftersökts och kritiskt granskats. Genom den 
systematiska litteraturstudien kommer frågeställningarna besvaras. När relevant litteratur har 
hittats och granskats sammanställs den del av litteraturen om använts (Eriksson Barajas 2013, 
s. 31). I en systematiska litteraturstudien ska litteraturen vara av god kvalité och vara 
granskad. Enligt Eriksson Barajas (2013, s. 31) ska litteraturen vara vetenskapliga 
tidskriftsartiklar och andra vetenskapliga rapporter.  
 
4.2 Etiska överväganden  

Den litteratur som kommer användas i den här studiens resultat kommer vara ” peer- 
reviewed”. Eriksson Barajas (2013, s. 61-62) skriver att när en artikel har genomgått ”peer-
reveiwed” har den blivit kritiskt granskad. Granskningen görs av minst två oberoende 
experter som har granskat arbetets innehåll och kvalité. Källorna i den här studien är ”peer -
reviewed” och det gör att man kan vara säker på att hänvisningarna kommer direkt till källan, 
till skillnad från kurslitteratur som är andrahandskällor. Genom detta blir resultatet mer 
tillförlitligt och användbart.  En tydlig redogörelse för val av litteratur till denna studies 
resultat kommer att göras. Enligt Eriksson Barajas (2013, s. 103) blir studiens reliabilitet 
högre genom att författaren redogör för hur arbetet med den här studien har gått tillväga. Hög 
reliabilitet innebär att en annan person skulle kunna göra om studien och få samma resultat. 
Studien ska även ha en hög validitet vilket betyder att litteratur som används i den här studien 
endast väljs utifrån studiens syfte (Eriksson Barajas 2013, s. 105). Plagiera eller förvränga 
från den litteratur som används kommer inte att förekomma i denna studie eftersom det anses 
som oetiskt.  
 
4.3 Databaser  
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Delar av en litteratursökning har gjorts genom inloggning vid biblioteket Högskolan Dalarna. 
Där finns tillgång till olika databaser och tidskrifter. De databaser som har används i denna 
studie är ERIC (The Education Resources Information Center) och Summon via biblioteket på 
Högskolan Dalarna och sedan har DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) används. I ERIC och 
Summon kan man välja att endast få resultat som är ”peer reviewed”. 
 
4.3.1 ERIC (Ebsco) 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.75) skriver att The Education Resources 
Information Center (ERIC) är en av världens största databaser inom utbildningsområdet. Här 
finns böcker, vetenskapliga och övriga tidskriftsartiklar, avhandlingar och tidningar. 
Litteraturen som finns på ERIC är oftast skriven på engelska men det kan förekomma 
litteratur på andra språk. Litteraturen som är finns på ERIC är skrivna från 1966 och framåt.  
 
4.3.2 Summon 
Summon är en söktjänst hos Högskolan Dalarna. Där finns skolans bibliotekskatalog. 
Summon valdes för att det är en bred söktjänst som ger många träffar. Summon erbjuder 
också många avgränsningar som gör det lättare att hitta relevanta träffar (Högskolan Dalarna 
2016). 
 
4.3.3 DiVA 
DiVA är en söktjänst som är öppen för alla. DiVA har ett arkiv med forskningspublikationer 
och studentuppsatser som är publicerade från 44 olika lärosäten och forskningsinstitutioner 
(DiVa digitala vetenskapliga arkivet, u.å). 
 
4.4 Avgränsningar 

En avgränsning som har gjorts i den här studien är att endast använda litteratur som är 
publicerad mellan 2006 och 2017 för att få aktuell forskning kring ämnet. Forskningen ska 
beröra elever i årskurs 1-3. En annan avgränsning som har gjorts i sökningarna är att endast 
söka efter litteratur i fulltext i databaserna. Litteraturen som har inkluderats i studien har 
endast varit på svenska eller engelska. Litteratur på annat språk har valts bort eftersom jag har 
otillräcklig kunskap i de andra språken och för att undvika missförstånd eller så att det inte 
uppstår oklarheter. En annan avgränsning som har gjort i studien är att endast använda de 
artiklar som genomgått ”peer reviewed”.  
 
De titlar som indikerade att de riktade sig mot fel åldersgrupp eller inte behandlade ämnet 
valdes bort och i artiklar och avhandlingar som återstod lästes abstraktet för att sedan kunna 
bestämma om den skulle läsas i sin helhet eller inte. 
 
4.5 Sökord och sökprocess 

Sökorden som har använts i den här studien har varit både på svenska och på engelska för att 
få så brett resultat som möjligt.  
 
Sökorden som har använts är dyslexi, dator, undervisning, läsning och  läs- och 
skrivsvårigheter som har kombinerats på olika sätt. De engelska sökorden som har använts är 
dyslexia, education, reading och computer som har kombinerats på olika sätt. I tabellen 
redovisas hur de olika sökningarna har gått till och vilket resultat sökningarna har gett. Där 
presenteras de databaser som har använts och vilka sökord som användes i varje sökning. I 
tabellen nedan presenteras även hur många träffar som fanns för de valda sökorden, samt hur 
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många lästa abstracts och hur många träffar som används i studien. Antalet lästa abstracts  är 
baserat på de avgränsningar som gjorts (se avsnitt ”avgränsningar”).  
 
 
Tabell : Sammanfattning av sökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar  

Läst 
abstrakt  

Antal relevanta 
träffar, i parantes 
hur många som 
uppkommit 
tidigare 

Antal 
inkludera
de i 
studien 

Summon Dyslexia, 
computer  

Fulltext, 
avhandling, 2006-
2017  

154 3 3 1 

 Dyslexi, dator Fulltext, peer-
reviewed, 2006-
2017 

5 1 0 0 

 Dyslexi, 
undervisning 
läsning 

Fulltext, peer-
reviewed 2006-
2017 

1 0 0 0 

 Dyslexia, 
reading  

Fulltext, peer-
reviewed 2006-
2017 

1175 0 0 0 

 Dyslexia, 
computer 

Fulltext, peer-
reviewed 2006-
2017 

4928 1 7(6) 1 

DiVa Dyslexi Fulltext,  
2006-2017 

17 1 1 1 

 Läs- och 
skrivsvårigheter 

Fulltext, 
referensgranskat 
2006-2017 

5 1 1 1 

 Dyslexi, dator Fulltext, 
referensgranskat, 
2006-2017 

1 1 1(1) 0 

Eric Dyslexia, 
computer, 
education 

Peer- review, 
fulltext, 2006-
2017  
 
  

53 3 3 (1) 1 

 Dyslexia, 
computer 

peer-review 2006-
2017 

60 3 9(8) 1 

 Dyslexia, 
reading  

Fulltext, peer-
review 2006-2017 

775 0 0 0 
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4.6 Analys av vald litteratur 

Efter avslutad sök- och urvalsprocess gjordes ytterligare en analys av de artiklar och 
avhandlingar som ansågs relevanta för studien. Alla artiklar och avhandlingar lästes igenom 
igen och därefter utgick jag från tre frågor som gjorde analysarbetet lättare. Dessa frågor var: 

• Tar denna artikel/ avhandling upp datoranvändning i samband med läs- och 
skrivutveckling? 

• Är det en relevant årskurs i avhandlingen/årskursen?  
• Vilka förmågor utvecklar eleverna? 

 
Alla relevanta avhandlingar och artiklar granskades för att se om dessa svarade ja på fråga 
nummer ett. De texter som svarade ja på fråga ett lästes igen för att kontrollera att de varade 
ja på fråga två och tre. De artiklar och avhandlingar som man kunde svara” ja” på fråga ett, 
två och tre inkluderades i studien. Samtliga avhandlingar och artiklar som ansågs vara 
lämpliga under sök- och urvalsprocessen ansågs vara användbara i den här studien för att 
besvara syftet.  
 
 
4.7 Vald litteratur 

Totalt har två avhandlingar och fyra vetenskapliga artiklar valts ut. Nedan kommer en 
presentation av dessa. 
 
I Johansson (2010)  avhandling Datorträning i läsflyt och stavning analys och utvärdering av 
fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering görs två studier. I studie 1 undersöks två olika 
flash-cardsmetoders påverkan på läsning och stavning. Flash-card är bildkort med ord eller 
bokstäver på som eleverna får se under en viss tid. Eleverna ska läsa orden på bilderna och 
sedan kunna skriva dem. I den ena varianten används resultatstyrd tidspressad exponeringstid 
som innebär att eleverna får se bilderna kortare tid om de skriver rätt och längre tid om de 
skriver fel. I den andra varianten var det fixerad exponeringstid vilket innebär att tiden för 
bildkorten var redan bestämda. I den första varianten kommer exponeringstiden av ord och 
orddelar att styras av hur bra eleven kan stava till orden. Exponeringstiden kommer att ändras 
och minska om eleven klarar av stava till de tre sista visade orden, ha kvar samma tid om 
eleven gör ett fel och öka om eleven har mer än ett fel. De elever som stakar sig fram i 
läsningen kommer att skyndas på medan de elever som chansningsläser kommer att bromsas 
upp (Johansson 2010, s. 14). Den andra studien som fanns med i avhandlingen hette Studie 3 
och var en studie om avkodning och stavning från fixerad och resultatstyrd flash-
cardexponering av längre ord och pseudoord. I denna studien deltog fyra lässvaga elever från 
årskurs sex och åtta. Studie 1 och studie 3 valdes bort eftersom de handlar om elever i 
högstadiet och gymnasiet och det förhåller sig inte till avgränsningarna som har gjorts i denna 
studie.   
 
Wochos (2010). Evaluating the effectiveness of supplemental computer-assisted instruction 
with second -grade students at-risk for developmental dyslexia är en avhandling som 
undersöker effektiviteten hos ett kompletterande datorassisterande läsprogram, Headsprout 
Early Reading, med nio elever från årskurs två som har risk att diagnoseras med dyslexi. 
Programmet har använts några gånger under veckan i en sex veckors period. Varje vecka 
mättes elevernas muntliga läsfrekvens (ORF). Elevernas ORF utvärderades efter sex veckors 
användning av programmet (Wochos, 2010, s. 3). Programmet ska lära eleverna de fem 
läskomponenterna fonemisk medvetenhet, ljudmelodi, läsflyt, ordförråd och läsförståelse. 
Programmet innehåller 40 nivåer som eleverna ska arbeta med. De börjar med nivå ett och 
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fortsätter sedan i ordning. För att kunna gå vidare med en ny nivå måste eleven uppnå en viss 
kompetensnivå. De 40 kompetensnivåerna är alla olika. En nivå tar cirka 20 minuter att 
genomföra (Wochos 2010 s. 48-49). 
 
Kast, Baschera, Gross, Jäncke & Meyer (2011) Computer-based learning of spelling skills in 
children with and without dyslexia. Artikeln handlar om att undersöka om datorprogram kan 
hjälpa dyslektiska elever att bli bättre på stavning och läsning.  28 elever med dyslexi och 25 
elever utan dyslexi deltog i studien. Endast elever med högre IQ än 85 fick delta i studien. 
Programmet var utformat så att eleverna inte skulle behöva någon hjälp från lärare eller 
förälder utan eleverna fick en genomgång av programmet innan de började. Eleverna fick gå 
igenom några psykologiska tester, de fick även göra stavningstester och lästester. Dessa tester 
genomfördes för att kunna kvantifiera elevernas läs- och skrivkunskaper (Kast et al., 2011, s. 
183). Resultatet från en tidigare studie kommer att jämföras med resultaten i Kasts et al. 
(2011) studie. I den tidigare studien fick eleverna använda sig av originalversionen av 
programmet. Programmet var indelade i tre olika spel. Första spelet var ett färgspel där 
eleverna kopplar ihop en färg med en bokstav, till exempel var bokstaven B alltid blå. Genom 
att kunna koppla en färg till en bokstav skulle det bli lättare för dyslektiska barn att skriva rätt 
bokstav. Eftersom dyslektiska barn ibland blandar ihop bokstäver, så som ”b” och ”d” ska 
färgen hjälpa eleverna att få rätt bokstav. I det andra spelet får eleverna träna på att dela upp 
ord i stavelser och bokstäver grafiskt. I det tredje spelet får eleverna träna på att skriva ord. 
Ett ord visas som ett diagram med färgerna och former, sfärer för små bokstäver, cylindrar för 
stora bokstäver. En kvinnoröst säger ordet och eleverna får höra melodin i ordet. Programmet 
ger visuell och auditiv feedback när eleven stavar ordet (Kast et al., 2011, s. 180-181). I denna 
studie har en ny version av de gamla spelen gjorts. I denna studie görs en jämförelse mellan 
de två programmen, men också om elever utan dyslexi kan ta nytta av den nya versionen. 
Eleverna genomförde träningen under en 12 veckorsperiod och tränade ungefär fem gånger i 
veckan i minst 20 minuter per gång. Eleverna gjorde all träning i hemmet. Elevernas resultat 
sparades och övervakades i loggfilar. Eleverna fick även gå till ett laboratorium en gång i 
veckan för att genomgå en övervakad träning. Där kunde elevernas beteende övervakas och 
även se om det uppstod några tekniska problem (Kast et al., 2011, s. 185).   
 
Blythe, J M. (2006) Computer-Based Phonological Skills Training for Primary Students with 
Mild to Moderate Dyslexia--A Pilot Study. Blythes artikel är en pilotstudie om användningen 
av datorprogrammet Phonics Alive 2: The Sound Blender. Datorprogrammet är ett 
färdighetsutbildningsprogram som består av tolv moduler som systematiskt bygger upp 
elevens fonemmedvetenhet, kopplingen mellan fonem och grafem och bearbetningshastighet. 
Alla former av digrafer och diftonger undersöks och förklaras. En modul tar femton minuter 
att slutföra. Modulernas resultat sammanställs och eleverna får ett övergripande resultat där 
de även kan se vilka områden de behöver träna mer på. Eleverna fick träna varje modul tills 
de hade minst 90% rätt svar. Datorprogrammet användes växelvis med ”nonsensordspel” där 
eleverna fick några bokstäver som de skulle läsa. Därefter kunde en eller flera bokstäver bytas 
ut så att nonsensordet bildade ett riktigt ord. Med tid ökades bokstäverna och svårighetsnivån 
blev högre. Eleverna som deltog i undersökningen blev indelade i två grupper, antingen en 
kontrollgrupp eller en behandlingsgrupp. Kontrollgruppen fortsatte med sin skolgång och 
behandlingsgruppen fortsatte sin skolgång men använde sig även av 10 veckors databaserad 
lästräningsprogram (Blythes 2006, s. 41).  
 
I Magnan & Ecalle (2006) artikel Audio-visual training in children with reading disabilities. 
Computers & Education har det gjort tre studier. Den första handlar om hur femåriga barn kan 
börja bygga upp läskompetens genom att använda sig av datorer.  Den andra och den tredje 
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studien handlar om  barn med dyslexi och hur de kan använda sig av datorer hemma och i 
skolan. (Den första studien kommer inte att beskrivas här eftersom de handlar om femåriga 
barn och förhåller sig inte till de avgränsningar som gjorts för den här studien.) I den andra 
studien deltog fjorton dyslektiska barn med ett IQ över 70. Eleverna skulle även ha en 
läsfördröjning på arton månader. Dessa barn delades in i två grupper. Eleverna fick genomgå 
lästester för att kunna bedöma vilken nivå de låg på. Eleverna använde sig regelbundet av 
dator i skolan och lärarna uppfattade datorn som stödjande. Eleverna delades in i två grupper, 
en kontrollgrupp och en träningsgrupp. Fyra dagar i veckan i fem veckor fick eleverna arbeta. 
Varje pass var minst 15 minuter långa och gjordes två gånger om dagen. Eleverna fick arbeta 
med tester som bedömde elevernas fonologiska färdigheter. Detta gjordes genom fyra olika 
tester.  
 
Fälth, Gustafson, Svensson & Tjus (2014)  Lärarnas erfarenheter av deltagande i en 
datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga. Artikeln är en 
studie om elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan gynnas med hjälp av 
datorprogram. Denna artikel utgår från lärarnas erfarenheter genom att 18 lärare blir 
intervjuade. Bakgrunden till denna studie är att lärarna som intervjuats har deltagit i en 
interventionsstudie kallad Comega. I Comega-studien deltog 130 elever med dyslexi och 42 
lärare. 100 stycken av eleverna valdes in i en försöksgrupp och de resterande 30 eleverna var 
typiska läsare och delades in i en kontrollgrupp. Dessa 130 elever gick i årskurs två. Eleverna 
i försöksgruppen delades in i fyra mindre grupper med 25 elever i varje. Grupperna fick fyra 
lektionstimmar i veckan. Alla lektionstimmar var en – till – en, det vill säga en lärare och en 
elev. Två olika datorprogram användes under studien. Den första gruppen fick använda sig av 
Omega-IS som var mer inriktad på ortografisk läsförståelse där eleverna fick träna på sin 
ortografiska förmåga. Den andra gruppen grupp fick använda sig av fonologiskt inriktat 
program, COMPHOT. Den tredje gruppen fick en kombination av de två datorprogrammen 
medan den fjärde gruppen utgjorde en kontrollgrupp som fick endast specialundervisning. 
Alla grupper fick lika många undervisningstimmar. (Fälth et al. 2014, s. 2-3). När eleverna 
hade använt klart datorprogrammet gjordes en intervju med lärarna som tog ca 45 minuter per 
lärare.  
 
5. Resultat 
I den här delen av studien kommer resultat från utvald forskning att presenteras utifrån 
frågeställningen. I slutet av resultatet finns en sammanfattande tabell (tabell 2). 
 
• I avsnitt 5.1 presenteras resonemang kring frågeställningen: Vad innebär det för elever 

med dyslexi att få datorstödd undervisning? Vilka förmågor utvecklar eleverna? 
 

 
 

5.1 Dator som hjälpmedel till dyslektiska elever 

 
5.1.1 Fonologisk förmåga  
I Johanssons (2010) artikel Datorträning i läsflyt och stavning analys och utvärdering av 
fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering  använde sig barnen av två träningsprogram 
med flash-cards (flash-cards= bilder med information, exempelvis bokstäver, ord och 
stavelser).  I denna studie deltog två pojkar från mellanstadiet med stora till grava svårigheter 
i läsning och skrivning. Den ena pojken började med fixerad tid och slutade med den 
resultatstyrda. Träningen gjordes kontinuerligt med ett antal träningspass i veckan mellan 
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februari och augusti. Den mesta träningen gjordes i hemmet och eleven hade inget uppehåll 
under sommarlovet. Den andra pojken gjorde den resultatstyrda träningen, mestadels i 
hemmet. Hans träning gjordes under sommarlovet mellan årskurs fyra och fem. Eleverna fick 
genomgå ett datoriserat lästest, KOAS, för att testa pojkarnas avkodningsförmåga när det 
gällde fonologisk och ortografisk lässtrategi. Detta gjordes för att kunna se hur eleverna hade 
förbättrats efter att de hade använt den datorbaserade flash-cardsträningen. (Johansson 2010, 
s. 197-198). Programmet som eleverna använde gick ut på att eleverna fick höra en röst, se 
stavelserna under antingen resultatstyrd eller fixerad tid. Sedan fick eleverna stava ordet. 
Eleverna fick direkt feedback om de gjorde rätt eller fel. I Johanssons avhandling ingick även 
två andra studier, nämligen studie ett som handlade om träningseffekten på avkodning och 
stavning när man använder fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering av ord och 
pseudoord hos lässvaga elever. Den här studien gjordes på elever från årskurs fem i 
grundskolan till årskurs ett på gymnasiet. En elev har resultatstyrd exponeringstid av flash-
cards och gör att tiden som eleverna får se orden regleras efter hur bra det går för eleverna. 
Läser eleven ordet fort och kan stava det rätt kortas exponeringstiden ner men om eleven läser 
ordet långsamt och stavar fel förlängs tiden. När exponeringen istället är fixerad kommer alla 
falsh-card visas med samma tid och kommer inte att ändras när eleven skriver rätt eller fel. 
Resultatet av studie två visar att en av eleverna utvecklade sin läsförmåga väsentligt efter att 
ha använt den resultatstyrda träningen medan den andra eleven stått mer stilla i sin 
läsutveckling. Vid resultatstyrd exponering av flash-card får eleven pressas mer på att läsa 
fortare medan den fixerade tiden gör att eleven kan ta den tid som den behöver och kan läsa 
ordet flera gånger. En resultatstyrd tidspressad flash-cardträning med respons på stavningen 
kan hjälpa en fonologiskt svag elev. Men om eleven istället har ortografiska svårigheter 
fungerar inte denna träning lika bra. Studien med de två eleverna visar att flash-cardträning 
har varit på en bra nivå för de två mycket lässvaga eleverna. Dock var utfallet på de 
efterföljande läs- och stavningstesterna olika. Den fonologiskt svaga eleven gjorde positiva 
resultat  medan den andra eleven inte gjorde lika bra resultat (Johansson 2010, s. 129, 132-
134). Flash- card gjorde att eleven använde sig av visuell inlärning eftersom eleven såg 
bokstäver och färger på skärmen.  
 
Sammanfattningsvis visade resultatet att den tidspressade flash-cardsträningen hjälper 
fonologisk svaga elever men att den inte hjälper elever som har ortografiska svårigheter.  
 
Programmet som används i Wochos (2010) studie Evaluating the effectiveness of 
supplemental computer-assisted instruction with second -grade students at-risk for 
developmental dyslexia ska lära eleverna de fem läskomponenterna fonemisk medvetenhet, 
ljudmelodi, läsflyt, ordförråd och läsförståelse. Resultatet visar att Headsprout Early Reading 
var bra för vissa elever när de skulle förbättra sitt läsflyt. Datorprogrammets effektivitet var 
blandat i testgruppen. För sju av de nio eleverna som deltog i undersökningen var Headsprout 
Early Reading en effektiv kompletterande läsintervention där elevernas läsflyt förbättrades. 
Hos fem av de sju eleverna var effekten mycket hög, hos en elev var effekten måttlig och 
marginell hos en annan. Hos de två återstående eleverna var det en liten eller ingen effekt 
(Wochos 2010, s. 77). Även föräldrar rapporterade att det var en hög nivå på tillfredsställelse 
när deras barn arbetade med Headsprout Early Reading i hemmet (Wochos 2010, s. 74). 
Föräldrarna fick frågan om de hade märkt skillnad på sina barn efter användandet av 
Headsprout Early Reading. De fick även frågan om de ansåg programmet som positivt och 
värdefullt. Föräldrarna var enade om att de hade märkt skillnad på elevernas läsning. De 
ansåg även att programmet var värt att lägga ner tid och kraft på. Användandet av 
programmet varierade vad gäller hur många timmar eleverna använde programmet hemma. 
En elev använde programmet två timmar per vecka medan en annan elev använde 
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programmet i upp till tio timmar i veckan. Eftersom en elev tillbringade upp till tio timmar i 
veckan kan det ha påverkat den övergripande ORF- prestandan (ORF= läsfrekvens). Detta 
kan utgöra ett hot för studiens validitet när det har blivit så stor skillnad mellan elevernas 
användning av programmet (Wochos 2010, s. 71,72). I studien fanns det emellertid tillräckligt 
mycket bevis för att kunna säga att Headsprout Early Reading var effektiv för eleverna. Dock 
fanns det olika stor effektivitet hos olika barn men detta kan även bero på hur mycket 
eleverna har använt programmet (Wochos 2010, s. 74). Detta program har inte använts i 
Sverige.  
 
Sammanfattningsvis resulterades programmet som positivt och värdefullt. För de flesta elever 
var denna program effektivt för eleverna och utvecklade eleverna. För två av de nio eleverna 
som deltog i studien var effekterna låg eller ingen alls. Eleverna fick använda programmet i 
hemmet och det gjorde att eleverna använde sig av datorprogrammet olika mycket vilket kan 
ha påverkat resultatet.  
 
I Kast, Baschera, Gross, Jäncke & Meyer (2011) artikel Computer-based learning of spelling 
skills in children with and without dyslexia visade resultaten att de elever som använde den 
nya versionen av programmet, som hade tre integrerade program,  hade 154% bättre 
utveckling än de elever som använde den gamla versionen där man använde sig av tre 
separata spel. Resultatet visade även att barn utan dyslexi kunde dra nytta av det nya 
programmet. Både barnen med dyslexi och utan dyslexi gjorde framsteg i sin stavning  (Kast 
et al, 2011, s. 189-190). Eleverna gjorde färre och färre stavfel genom att de fick träna på den 
fonologiska medvetenheten när de fick direkt feedback och kunde korrigera felen de gjorde. 
På så sätt lärde de sig hur ord stavas.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att programmet gjorde resultat. Eleverna gjorde färre stavfel 
och förbättrade sin fonologiska medvetenhet.  
 
I Blythes (2006) artikel Computer- based phonological skills training for primary students 
with mild to moderate dyslexia – a pilot study används datorprogrammet Phonics Alive! 2: 
The Sound Blende, ett färdighetsutbildningsprogram i fonemmedvetenhet. Användandet av 
Phonics Alive! 2: The Sound Blende visade sig inte ge några större resultat. Dock kunde man 
se att eleverna hade gjort positiva resultat, men inga betydelsefulla. När eleverna hade gjort 
sin period med användandet av datorprogrammet hade åtta av tolv elever klarat alla tolv 
nivåer i programmet och åtta av tio elever hade klarat tio nivåer. Resultatet baserades på 35 
elever med läs- och skrivsvårigheter (Blythe 2006, s. 41). Innan arbetet med datorprogrammet 
inleddes fick eleverna göra ett test för att se vilken nivå de befann sig på. Efter tio veckors 
arbete med datorprogrammet förbättrades behandlingsgruppen i större utsträckning än vad 
kontrollgruppen gjorde. Vinsterna som eleverna hade gjort var att ta ikapp 3,4 månader av 
utvecklingen på läsuppgiften, 18 månader på läsförståelse och 20 månader på 
pseudoordavkodningen. Trots detta visade det ingen större skillnad mellan grupperna vid 
testerna en tid efter användandet av programmet. (Blythe 2006, s. 43). Trots att det blev stora 
praktiska vinster lyckades inte resultatet ge en statisk betydelsefull mening. Detta kan bero på 
den begränsade storleken på grupperna och testerna som gjordes. Däremot skulle en större 
provstorlek ge ett mer betydelsefullt resultat (Blythe 2006, s. 46.47). Blythe (2006, s. 48) 
avslutar med att skriva att resultatet av denna studie preliminärt stödjer att dyslektiska barn 
kan hjälpas av systematisk datorbaserad träning i samarbete med hemmet, skolan och av 
handledningsstöd.  
 
Sammanfattningsvis gav inte detta några större resultat och gör att man inte kan ge ett tydligt 
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svar på om detta programmet hjälper eleverna eller inte.   
 
Resultatet i den andra av studierna i Magnan & Ecalle (2006) artikel Audio-visual training in 
children with reading disabilities, där eleverna fick arbeta med tre tester. I det första testet 
skulle eleverna göra ett likhetstest där de skulle ange två ord (av fyra) som delade samma 
fonologiska enhet. I det andra testet där eleverna skulle para ihop stavelser med fonem. Det 
tredje testet var ett pseudoordtest där eleverna fick lyssna på pseudoord för att sedan göra ett 
nytt pseudoord (Megnan & Ecalle 2006, s. 413-415). I det fjärde och sista testet fick eleverna 
ange antalet fonem i flera olika ord. I den tredje studien var syftet att undersöka om 
dyslektiska elever kan dra nytta av att använda ett audiovisuellt träningsprogram för att lära 
sig läsa både i skolan och i hemmet. Hypoteserna kring studie tre var att eleverna skulle lära 
sig mer om de kunde använda datorer både i hemmet och i skolan än om de endast skulle 
använda sig av datorer i skolan. I studien ingick fjorton dyslektiska elever som delades upp i 
två olika grupper, en ”hemgrupp” och en ”skolgrupp”. Ingen av dessa barn använde sig av 
datorer i skolan. ”Hemgruppen” använde sig av datorer hemma för att träna och en expert 
kom hem en gång i veckan till eleverna för att kopiera elevernas resultat. ”Skolgruppen” 
använde sig bara av datorer i skolan och använde aldrig datorer i hemmet. Eleverna fick 
använda datorerna i 15 minuter två gånger om dagen i fyra dagar i veckan i fem veckor. Syftet 
med denna undersökning var att undersöka elevernas fonologiska medvetenhet. I ett av 
testerna fick eleverna göra ett test där de skulle känna igen ett ord. Bland orden fanns även 
snarlika ord och ord som innehåller samma bokstäver (Megnan& Ecalle 2006, s. 416-418). 
Resultatet visar att eleverna i träningsgruppen utvecklades betydligt mer än kontrollgruppen. 
Träningsgruppen och kontrollgruppen fortsatte med sin specialundervisning, men eleverna 
som använde datorprogrammet fick bättre utveckling än de elever som ingick i 
kontrollgruppen som arbetade utan datorprogram. Eleverna ökade sina fonologiska 
färdigheter mycket medan kontrollgruppen inte ökade sina färdigheter lika mycket (Magnan 
& Ecalle 2006, s. 416.). Resultatet från den tredje studien visade att den grupp som ökade sina 
kunskaper mest var eleverna som använde datorerna hemma. Detta kan bero på attityderna 
som kan skapas hemma och i skolan. En annan anledning till att ”hemgruppen” fick bättre 
resultat kan bero på föräldrarnas ansvar (Magnan & Ecalle 2006, s. 418). 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten från studie två och tre att intensiva perioder av träning 
ger resultat. Eleverna utsattes för intensiv och hård träning med många korta träningspass 
under en kort period. Eleverna förbättrade sin fonologiska medvetenhet.  
 
5.1.2 Ortografisk förmåga  
Fälth, Gustafson, Svensson & Tjus (2014)  artikel  Lärarnas erfarenheter av deltagande i en 
datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga visade att 
användandet av datorprogram bidrog till elevernas förbättring av läsförmåga.  
De elever som använde sig av både Omega-IS och COMPHOT gjorde störst och tydligast 
förbättring av läsförmågan. Vid en uppföljning efter sommarlovet, några månader efter 
användandet av datorprogrammen, var 18 av 25 elever inte längre i behov av 
specialundervisning eftersom eleverna ansågs ha kommit så långt i sin utveckling. Genom att 
eleverna använde sig av två program blev inte lektionerna lika enformiga och eleverna behöll 
sig motiverade (Fälth et al. 2014, s. 12).  I de andra två grupperna behöll de flesta eleverna 
specialundervisningen efter användandet av datorprogrammet (Fälth et al. 2014, s. 3). 
Eftersom eleverna jobbade tillsammans med en lärare kunde läraren vara med och stötta 
eleverna. Den stöttning eleverna fick kallas scaffolding och gjorde att eleverna kunde arbeta 
med svårare uppgifter än om de skulle arbetat själva (Fälth et al. 2014, s. 8). En positiv 
feedback från undersökningen är att datorn fungerade som en tredje part i en- till- en 
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undervisningen. Eleverna fick direkt feedback från datorn när de hade gjort rätt eller fel (Fälth 
et al. 2014, s. 11). Eleverna som använde sig av båda programmen tränade på sin ortografiska 
och fonologiska förmåga.  
 
Sammanfattningsvis ökade Omega-IS elevernas ortografiska förmåga medan COMPHOT 
ökade elevernas fonologiska förmåga. Det bästa resultatet gjordes när eleverna fick använda 
sig av båda programmen.  
 
5.1.4 Visuell och auditiv förmåga  
De flesta datorprogram använder sig av två sinnen, synen och hörseln. Eleverna får genom 
synen se bokstäver och ord, ibland i samband med färger. Genom hörseln får eleverna 
bokstäver, språkljud och ord upplästa så att de kan höra hur de låter. Genom att de får 
använda sig av flera sinnen samtidigt kan de lättare lära sig ord och bokstäver.  Eleverna får 
också använda sig av kroppen genom finmotorik. I en del av datorprogrammen får eleverna 
skriva orden med tangentbordet. Det gör att eleverna får se, höra och skriva ordet vilket gör 
att det är ännu större chans att eleverna befäster ordet eller bokstäverna eftersom eleverna har 
olika inlärningsstilar så som visuell, audiell, kinestetisk och taktil Gillberg & Ödman 1995, s. 
21).   
 
Tabell: Sammanfattning av resultat 

Författare  Avhandling/ 
artikel 

Program Metod Tränar Hemma/skolan Resultat 

Johansson, 
(2010) 

Avhandling Flash- card Resultatstyrd och 
fixerad exponering 

Fonologisk 
förmåga 

Skolan Gynnar endast 
fonologiskt 
svaga elever 

Wochos, 
(2010) 

Avhandling Headsprout 
Early 
Reading 

Stavningsprogram 
Direkt feedback 

Fonologisk 
förmåga 

Hemma Gynnar 
lässvaga 
elever 

Fälth, 
Gustafson, 
Svensson, & 
Tjus(2014)   

Artikel Omega-IS 
och 
COMPHOT 

Omega-IS, 
Ortografisk 
COMPHO, 
fonologisk 
Direkt feedback 

Ortografisk 
och 

fonologisk 
förmåga 

Skolan Kombination 
av båda 
programmen 
gav bäst 
resultat, 
stavning 

Kast,Baschera,  
Gross, Jäncke,  
& Meyer 
(2011) 

Artikel Ny och 
gammal 
version av 
pedagogiskt  
spel 

Tre olika spel i den 
gamla versionen, 
nya versionen det 
bästa från de tre 
spelen i ett spel 

Fonologisk 
förmåga 

Hemma Både 
dyslektiska 
och icke 
dyslektiska 
barn 
förbättrade 
läskunskaper, 
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Blythe (2006) Artikel Phonics 
Alive 2: The 
Sound 
Blender 

Tolv moduler Fonologisk 
förmåga 

Skolan Preliminärt 
resultat. 
Eventuellt 
gynnar elever 

Magnan  & 
Ecalle (2006)  

Studie två 

Artikel - Audiovisuellt 
träningsprogram 

Fonologisk 
förmåga 

Skola Gynnar 
fonologiskt 
svaga elever 

Magnan  & 
Ecalle  (2006)  

Studie tre 

Artikel - Audiovisuellt 
träningsprogram 

Fonologisk 
förmåga 

Skolan Gynnar 
fonologiskt 
svaga elever 

 
 
6. Diskussion 
Detta avsnitt kommer att delas in i två delar där första delen kommer att vara en diskussion 
om metoden som användes för studien. I den andra delen kommer en diskussion om resultatet 
för denna studie och även kopplingar till bakgrundsavsnittet kommer att göras.  
 
6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes i denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att all 
litteratur som presenteras i resultatet är till för att uppnå syftet. Litteraturen som används i 
resultatet är noggrant granskad för att uppnå de krav som finns för att en vetenskaplig artikel 
eller avhandling ska vara godkända.  
 
Dyslexi är en vanlig läs- och skrivsvårighet och är mycket omtalat i skolan och att använda 
dator som hjälpmedel är också mycket vanligt, därför var jag ganska säker på att jag skulle 
hitta mycket användbar litteratur. Att finna forskning om att använda dator som ett hjälpmedel 
för dyslektiska barn visade sig ganska fort vara svårare än förväntat. Från början hade jag ett 
antal sökord som ansågs vara relevanta, under arbetets gång har orden i listan ökat då mina 
sökord var för snäva och inte gav några användbara resultat i de databaser som sökningen 
gjordes i. Problemet var inte att hitta forskning om dyslexi eller dator som hjälpmedel utan det 
var kombinationen av dyslexi och dator som hjälpmedel som gjorde det svårt. Eftersom 
resultaten var så få fick jag utöka min avgränsning och även ta med resultat som involverade 
andra länder.  
 
De resultat jag fick fram om dator som hjälpmedel för dyslektiker var mestadels litteratur som 
handlade om elever som gick på högstadiet, gymnasiet eller högskolan. De avhandlingar och 
artiklar som inte handlade om lågstadiet eller mellanstadiet valdes därför bort då de inte var 
relevanta. Avhandlingar eller artiklar som var på ett annat språk än svenska eller engelska 
valdes också bort för att mina språkkunskaper inte räcker till. Därför valde jag endast sökord 
på svenska och engelska. 
 
Trots omfattande sökning var resultaten få. Endast två avhandlingarna och fyra artiklar 
hittades som verkligen handlade om min frågeställning och som visade sig vara användbara. 
Detta har gjort att underlaget till denna studie har varit tunt och kan ha gjort att studiens 
reliabilitet har blivit lägre än om det hade framkommit mer resultat. Om fler sökord hade 
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används kan studien ha fått fler resultat som den kunna grunda sig på och på så sätt kunna öka 
studiens reliabilitet.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet av litteraturstudien mot bakgrund av arbetets 
problemområde. 
 
6.2.1 Korta och intensiva perioder 
Syftet med den här studien var att undersöka några exempel på datorprogram som kan 
förbättra dyslektiska elevers läs- och skrivkunskaper. Utifrån de resultat som framkom är det 
effektivt att använda dator för dyslektiska elever om de använder rätt program för eleven. I 
resultaten som fanns i avhandlingarna och artiklarna som användes fick eleverna under 
kortare perioder arbeta med olika datorprogram för att komma vidare i sin läs- och 
skrivutveckling. Eleverna fick korta intensiva perioder med datorprogram som användes både 
i skolan och i hemmet. I Magnan & Ecalle (2006) artikel skriver de om att kortare perioder 
gör att programmen fortfarande är intressanta för eleverna, jämfört med om de skulle sitta 
med det i flera månader och kanske till och med år. Detta gör att eleverna fortfarande är alerta 
och intresserade av programmet. Under de intensiva passen får eleverna mycket kunskaper 
som sedan behöver sjuka in. Den processen sker när eleverna har slutat med programmet. 
Eftersom flera av programmen utgick från elevernas kunskaper sedan tidigare kan eleverna 
göra flera korta intensiva perioder med programmen och fortsätta där de är i sin utveckling.  
 
6.2.2  Förmågor 
I tabell 2 framgår det att de flesta program endast tränar den fonologiska förmågan. Detta kan 
bero på att den vanligaste typen av dyslexi är när eleverna har svårigheter med fonologin 
(Gillberg & Ödman 1995, s. 21). De har svårigheter med språkförståelse, att imitera tal och att 
skilja på olika språkljud och detta tränas mest i de flesta datorprogrammen. Eleverna får bland 
annat träna på att koppla språkljud till bokstäver och bokstavera ord. Det är endast ett av 
programmen, Omega-IS, som tränar den ortografiska förmågan där eleverna ser orden som en 
helhet eller bild. 
 
I flera av studierna används datorprogram där såväl audiovisuella och visuella förmågor övas. 
Eftersom elever lär sig på olika sätt, genom visuell, audiell, kinestetisk och taktil inlärning är 
det en fördel ifall datorprogram är konstruerade så att eleverna får använda sig av flera olika 
inlärningsmetoder. Eleverna fick se orden, bokstäverna eller stavelser samtidigt som de fick 
höra hur orden, bokstäverna eller stavelserna låter. På så sätt kan eleverna ta in kunskaperna 
från två olika sinnen. Detta kan göra att de utvecklar sina kunskaper snabbare och får de mer 
befästa än om de endast skulle använda ett sinne.  
 
I Fälths (2014) artikel Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad 
interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga fanns det elever i studien som 
inte längre behövde specialundervisning efter att de hade använt sig av programmet under en 
längre tid.  Det var endast de elever som hade använt en kombination av de två programmen 
som kunde bedömas att inte längre behöva specialundervisning. När eleverna använde sig av 
båda programmen kunde de träna på både den ortografiska och den fonologiska förmågan och 
gjorde att eleverna blev starkare i båda förmågorna. Eleverna hade kommit längre i sin 
utveckling och hade kommit närmare sina klasskamraters nivå än vad de hade varit innan de 
använde sig av programmet. Detta gjorde att eleverna inte ansågs vara i behov av 
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specialundervisning utan skulle klara sig med den vanliga undervisningen med extra stöd av 
läraren.  
 
6.2.3 Motivation 
I Fälths, Gustafsons, Svenssons & Tjus (2014)  artikel Lärarnas erfarenheter av deltagande i 
en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga tas 
motivationen till datorprogrammet upp. I artikeln var det eleverna som använde sig av båda 
programmen som gjorde bäst resultat. Fält et al.  (2014, s. 12) skriver att omväxlingen mellan 
de två programmen gjorde att innehållet var så variationsrikt att eleverna bibehöll sin 
motivation under perioden de arbetade med programmen. Något som är viktigt är att eleverna 
behåller sin motivation för då blir det lättare att lära sig.  
 
6.2.4 Datorprogrammens utformning 
Datorprogrammen som eleverna använde sig av var utformade på olika sätt och tränade 
eleverna på olika sätt. Ett datorprogram tränade den ortografiska förmågan medan den andra 
tränade den fonologiska förmågan. Elever lär sig bäst när de får kommunicera och interagera 
med andra individer. Datorn kan ses som en andra part i träningen och genom den feedback 
eleverna får när de använder programmet kan feedbacken ses som ett sätt för datorn att 
kommunicera. Genom feedback kunde eleverna se lättare vad de behövde träna mer eller 
mindre på. I avhandlingen Datorträning i läsflyt och stavning analys och utvärdering av 
fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering fick eleverna direkt feedback under tiden de 
använde sig av programmet. Detta gjorde att de kunde göra om och försöka stava igen. 
Genom att få direkt feedback fick eleverna se hur ordet skulle stavas och kunde på så sätt se 
direkt vad de hade gjort för fel (Johansson 2010, s. 96). Genom feedback fungerade dator som 
en stöttning till eleverna, så kallad scaffolding. Eleverna kan göra svårare uppgifter än de 
skulle klara av på egen hand med hjälp av stöttning från datorerna och deras program. Datorn 
fungerar även som en andra part i arbetet. Eleverna lär sig bäst i sociala situationer och de lär 
sig av andra. Även här är datorn den andra parten och lär eleverna.  
 
6.2.5 Feedback  
Endast en av artiklarna involverade en lärare under tiden eleverna arbetade med 
datorprogrammet. I Fälths, et al. (2014)  artikel  Lärarnas erfarenheter av deltagande i en 
datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga arbetade läraren 
tillsammans med eleven, de använde sig av en-till-en-undervisning där läraren satt med 
eleven och datorn fungerade som en tredje part. Denna artikel var den enda som tog upp 
scaffolding i sin studie. Lärarna fungerade som ett stöd för eleverna och på så sätt kunde 
eleven utmanas på högre nivåer än att vara i sin trygghetszon. Genom scaffolding lär sig 
eleven bäst genom att vara på en högre nivå än vad de behärskar men med mycket stöd. I de 
andra avhandlingarna och artiklarna fick eleverna inget stöd av lärare men däremot fick de 
stöd eller direkt feedback av datorn. Även i Kast, Baschera, Gross, Jäncke & Meyers (2011) 
artikel Computer-based learning of spelling skills in children with and without dyslexia fick 
eleverna direkt feedback. Genom att eleverna fick chansen att kunna göra om sina stavfel på 
en gång lärde sig eleverna hur ordet skulle stavas istället att de fick se att de gjort fel när alla 
ord är avklarade. Om eleverna hade fått feedback när programmet var slut kan risken vara att 
eleverna gör samma fel nästa gång de ska stava ordet. Får de chansen att stava ordet fel flertal 
gånger kan risken vara att de lär sig att ordet stavas på det sätt som de tror. På så sätt kan 
direkt feedback vara mycket hjälpande för eleverna.    
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6.2.6  Validitet och reliabilitet 
I en del av artiklarna var det en diskussion om deras validitet och reliabilitet. Blytes (2006) 
artikel Computer- based phonological skills training for primary students with mild to 
moderate dyslexia – a pilot study var den enda av de artiklar och avhandlingar som användes 
där resultatet blev preliminärt. Elevernas kunskaper hade förbättrats men slutresultatet kunde 
inte ge en statisk betydelsefull mening så därför kunde man inte avgöra om programmet 
fungerade eller inte.  
 
I Wochos (2010) artikel Evaluating the effectiveness of supplemental computer-assisted 
instruction with second -grade students at-risk for developmental dyslexia var resultatet 
mycket bra med tanke på att hos fem av sju elever var resultateffekten mycket hög. Endast 
hos en av sju elever var det en låg eller ingen effekt alls på elevernas kunskapsutveckling. 
Däremot gjordes all träning i hemmet och föräldrarna var mycket involverade. Skillnaden 
mellan hur ofta eleverna tränade var att en elev tränade i genomsnitt två timmar i veckan 
medan en annan elev tränade i genomsnitt tio timmar i veckan. Detta kan påverka resultatet 
mycket. Om den elev som hade minst effekt av programmet hade tränat lika mycket som den 
som tränat tio timmar i veckan kanske resultatet hade sett annorlunda ut. På så sätt blir inte 
denna studie pålitlig eftersom resultatet hade sett annorlunda ut om alla elever hade arbetat 
med programmet lika många timmar. Därför är det viktigt att eleverna gör de träningspass 
som de ska och göra dem så långa som de blivit tillsagda, annars blir resultatet något helt 
annat och eleverna får inte den korta och intensiva perioden som de borde. Om de istället 
arbetar med programmet några timmar i veckan blir perioden bara kort och inte intensiv. 
 
6.2.7 Hemma eller i skolan 
Tabell 2 visar att i en del av studierna använder eleverna endast programmen i hemmet. 
Programmet skulle lika väl kunna användas i skolan eftersom det är ett datorprogram och 
inget som behöver en viss miljö. Eleverna får sitta några minuter varje dag under en kortare 
period i hemmet vilket skulle gå lika bra i skolan. Eftersom det inte gäller speciellt många 
minuter per dag missar inte eleven så mycket av de andra lektionerna. I LGR 11 (Skolverket 
2016b, s.8) står de att undervisningen ska anpassas till alla elever och tillfredsställa elevernas 
behov.  I Magnan, A. & Ecalle, J. (2006) artikel Audio-visual training in children with 
reading disabilities. Computers & Education görs en jämförelse mellan att använda dator 
hemma och dator i skolan. Eleverna gör bättre resultat när de använder datorn hemma än när 
de använder den i skolan. Magnan, A. & Ecalle, J. (2006, s. 418-419) skriver att detta kan 
bero på elevernas attityd. Eleverna kanske inte ser det lika mycket som träning utan mer som 
ett spel när de gör det hemma. Därför kan de ha fått bättre resultat för att det sågs mer som en 
kul grej än som att de lär sig något. I och med detta kanske det är bra att använda sig av 
programmen både i hemmet och skolan.  
 
6.2.8 PISA- och PIRLS- undersökningars resultat 
Eftersom skolorna börjar använda datorer mer och mer och att det finns flera olika program 
som fungerar för att stödja och hjälpa eleverna i sin läs- och skrivutveckling så är det 
förståeligt att PISA-och PIRLS-undersökningarna har fått ett bättre resultat de senaste åren. 
Skolverket (2016a, s. 3) skriver att man har börjat använda datorer mer och mer i skolan och 
att de används som ett hjälpmedel till de elever som behöver det. Genom att eleverna får 
möjlighet att träna sin ortografiska och fonologiska medvetenhet får de läskunskap och även 
ökad läsförståelse. Genom att eleverna får denna tillgång till att kunna träna mer och få bättre 
hjälpmedel i skolan kan de antas att  PISA och PIRLS resultat ökar med åren.   
 
7. Slutsats 
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Syftet med den här studien har varit att undersöka vad det innebär för elever med dyslexi att 
få datorstödd undervisning och vilka förmågor utvecklar eleverna? 
 
Fem av sex artiklar och avhandlingar som har använts i denna studie säger att det finns 
datorprogram som kan användas för att förbättra elevernas kunskaper inom läsning och 
skrivning. Olika program tränar olika saker hos eleverna. Endast en artikel kunde inte ge ett 
säkert svar eftersom deras resultat blev ovisst. De kunde endast säga att datorprogram 
preliminärt hjälper dyslektiska barn med läs- och skrivträningen eftersom en tydlig förändring 
hade skett hos eleven. Eftersom programmen ger resultat genom att de förbättrar elevernas 
läs- och skrivkunskaper har de förbättrat elevernas svaga sidor som i de flesta fall har varit 
den fonologiska förmågan.  Eleverna har fått träna på språkljuden och hur bokstäver kan 
sättas ihop och bilda ett ord. De har även fått träna på att koppla ljud till bokstäver. Genom att 
göra olika övningar dagligen i korta perioder hålls eleverna mer motiverade än om de skulle 
sitta med övningarna färre dagar i veckan men längre perioder. I korta och intensiva perioder 
blir programmet mer intressant än om de skulle använda de i flera månader.  
  
En slutsats som kan dras av resultatet är att val av program är mycket avgörande. Behöver 
eleven träna på den ortografiska förmågan måste eleven använda ett program som tränar just 
detta. Endast ett av datorprogrammen i den analyserade litteraturen arbetar just med den 
ortografiska förmågan. I resultatet hittades program som använder sig av hörsel och syn 
samtidigt som det hittades program som endast använder sig av syn. Detta kan vara en 
betydande faktor när lärare väljer program till sin elev eftersom eleverna har olika dyslexi.  
 
Slutligen kan konstateras att det inte finns så många datorprogram som det har forskats om. 
Dock finns det många datorprogram som används både privat och i skolan men det har varit 
svårt att hitta forskning. Det var problematiskt att hitta artiklar och avhandlingar som kunde 
användas för denna studie. De senaste 11 åren har det alltså inte forskats så mycket om 
användandet av datorprogram i samband med dyslektiska barn. I Sverige finns det mycket lite 
forskning kring detta ämne, dock finns det mer utanför Sverige. Men det är fortfarande 
mycket lite. Dyslexi är ändå en relativt vanlig diagnos hos barn och vuxna så det är 
förvånande att det fanns så pass lite forskning. Kan det bero på att skolorna först på senare år 
har satsat på datorprogram som gör att det inte finns så mycket forskning om ämnet? Tidigare 
har det inte varit relevant att forska på digitala verktyg på ett sådant här sätt eftersom lärare 
inte använt datorer i skolorna och inte använt det som ett hjälpmedel för elever med 
svårigheter i läsning och skrivning.  
 
8. Fortsatt forskning 
Denna studie har gett mig mycket ny och nyttig information kring både dyslexi och hur 
datorprogram kan gynna elever i läs- och skrivutvecklingen. En viktig aspekt som 
framkommer i studien är att det finns olika typer av dyslexi och att eleverna använder sig av 
olika avkodningsstrategier. Dyslektiska elever behöver träna de olika strategierna och även de 
förmågor som de är svaga i. Alltså ser det väldigt olika ut för varje elev. Det finns många 
olika datorprogram som eleverna kan använda sig av. Det har även framkommit mycket nyttig 
information om de olika programmen som finns, hur de fungerar och hur de har gett resultat i 
studier.  
 
Det jag anser behövs vad gäller fortsatt forskning är hur eleverna påverkas genom att använda 
dator i klassrummet. Något som skulle vara intressant är att intervjua lärare och elever om 
deras erfarenheter kring avvändandet av dator som hjälpmedel. Vilka kompensatoriska 
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hjälpmedel finns det som eleverna kan använda när de inte använder sig av dessa korta och 
intensiva perioder med datorprogrammen?  
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