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ABSTRACT

Syftet med min uppsats var att undersöka hur elever med dyslexi i grundskolans senare år och deras 

IT-användning påverkas av att den svenska grundskolan arbetar med att inkludera dem i det vanliga 

klassrummet.

    I denna undersökning har jag valt att använda mig av en litteraturstudie där jag studerat vad andra 

forskare har skrivit samt rapporter som publicerats på Skolverkets hemsida. Tidigare och nyare 

skollagar har även de studerats.

    I resultatet har det kommit fram att elever med dyslexi känner sig stressade att bli klara fort med 

sina arbetsuppgifter om de måste dela på en dator. Det har även visat sig att det går i genomsnitt sex 

elever per dator, vilket leder till att elever med dyslexi kan hamna i stressade situationer. Negativa 

attityder från klassläraren kan påverka dem negativt på ett sätt som gör att IT-användningen uteblir 

för elever med dyslexi om de inkluderas i klassrummet. Men en del av lärarna anser att datorn 

hjälper dem att anpassa sin undervisning efter elever i behov av särskilt stöd.

NYCKELORD: Dyslexi, IT, IT i skolan, IT-hjälpmedel för dyslektiker, Inkludering
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1. INLEDNING

Kronprinsessan, hennes far kungen och Harrison Ford och många andra lider av det. Det syns inte 

på dem, men de har dyslexi. Vissa aspekter i vår vardag, så som att läsa och skriva, tar vi för givet.  

Men alla kan inte läsa vad det står på reklamskylten, alla kan inte skriva en inköpslista eller läsa vad 

det står i dagstidningen. De försöker gömma det på olika sätt för att inte verka annorlunda. Man får  

höra  berättelser  hur  de  försöker  undvika  läs-  och  skrivsituationer.  Förr  var  det  skamligt  att  ha 

dyslexi eftersom det ansågs vara något fel på en individ som inte kunde läsa eller skriva, och man 

talade inte om det inom eller utanför den närmaste kretsen. Ämnet var helt enkelt tabubelagt, för 

annars riskerade man att få stämpeln som begåvningshandikappad.  Idag är det dock inte ovanligt 

att människor känner en eller flera personer som har dyslexi. Det kan vara en i släkten eller i den 

egna vänskapskretsen. Många kan förstå att det kan vara jobbigt för dem i vissa vardagssituationer. 

Man kan få höra hur jobbigt det var i skolan förr när man hade dyslexi. Men hur ser en vardag för 

dyslektiker ut? Antagligen som alla andras, förutom att de har problem med att läsa eller skriva. De 

arbetar,  studerar,  är  mamma- eller  pappaledig.  Men hur är det för dyslektiker i  skolan? Är det 

jobbigt eller känner de sig delaktiga tillsammans med sina kamrater i klassen?

     Stora förändringar har skett i skolan, och arbetet kring en likvärdig skola för alla fortgår och idag 

arbetar skolorna aktivt för att få dyslektiker in i klassrummet tillsammans med sina kamrater. Idag 

kan det kanske vara lättare att vara dyslektiker, då människor runt omkring idag har större förståelse 

för vad dyslexi är och hur diagnosen fungerar. På så vis kan man även som vän och som lärare 

hjälpa dyslektiker till en enklare vardag, och få dem att känna sig som en del av gruppen utan att 

behöva skämmas för sin dyslexi.
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1.1.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Skolan  är  idag  mer  datoriserad  än  den  tidigare  har  varit.  Sedan  datorn  kom in  i  den  svenska 

grundskolans senare år  har  den blivit  ett  redskap för  både elever  och lärare för olika typer  av 

arbetsuppgifter. Elever med dyslexi har även möjligheter att använda datorn som ett hjälpmedel i 

sitt arbete och sin skriv- och lästräning. Idag arbetar skolan med att inkludera elever med dyslexi 

vilket  innebär  att  skolan  verkar  för  att  det  särskilda  stödet  framförallt  ska  ges  i  en  vanlig 

klassrumssituation. Tidigare har skolan exkluderat elever med dyslexi som en form av lösning för 

att  de  skulle  få  den  hjälp  de  behövde,  vilket  gjorde  att  elever  med  dyslexi  plockades  ut  från 

klassrummet och fick undervisning hos specialpedagogen.

    Syftet med detta examensarbete blir då att undersöka hur elever med dyslexi och deras tillgång 

till IT-hjälpmedel kan komma att påverkas av att de kommer att vara mer i den miljö där övriga 

elever vistas. Arbetet kommer att koncentreras runt följande fråga:   

 Hur kan dyslektikers tillgång på IT-hjälpmedel påverkas av att den svenska grundskolans 

senare år har i uppdrag att inkludera elever med dyslexi in i det klassrum där övriga elever 

vistas?

1.2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR

Den metod jag kommer att använda mig av är en litteraturstudie i ett urval av existerande forskning 

i ämnet. Då uppsatsen kommer att behandla den svenska skolan, har jag i  metoden valt att endast 

titta på svensk forskning för att öka validiteten för det valda ämnet. Här kommer jag även titta på  

skollagen från 1985 och skollagen från 2011 som publicerats på Skolverkets hemsida, som säger att 

den svenska skolan ska inkludera elever med specialpedagogiskt stöd i det klassrummet där övriga 

elever vistas.  

    Den forskning jag kommer att analysera är den som har gjorts om IT i avseende att hjälpa barn 

med dyslexi, forskning om IT i skolan samt forskning om inkludering.

    Studien kommer att vara avgränsad emot dyslexi inom skolämnet svenska, vilket gör att jag inte 

kommer studera andra skolämnen. Avgränsningar mot ålder kommer också att göras, och då mot 

ungdomar i grundskolans senare år, i åldern 13- 15. Inom IT-området kommer fokuset att ligga på 

datorn som ett hjälpmedel till skillnad från andra IT-hjälpmedel så som till exempel talböcker. I och 

med dessa avgränsningar, hoppas jag att kunna finna svar på min frågeställning.
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2. BAKGRUND

2.1 DYSLEXI

2.1.1 VAD ÄR DYSLEXI

Dyslexi är när en individ har problem med att läsa, skriva eller både och. Direkt översatt från latin 

betyder dyslexi att man har svårigheter med ord. Dock finns det inga internationellt eller nationellt 

bestämda diagnoskriterier för att bestämma vad dyslexi är. Diagnosen dyslexi är inte det första som 

man tänker på när en elev har svårigheter med att läsa eller skriva. En ung elev kan skickas fram 

och tillbaka mellan olika specialister, som har en tendens att överbetona problem som kan dyka upp. 

Specialister överbetonar dessa problem för att få deras ämne att framstå som den främsta orsaken 

till varför eleven har problem. En ögonspecialist bedömer att en elev har någon form av synfel, 

vilket  leder  till  att  synfelet  kanske  överbetonas  men  att  den  centrala  svårigheten  hos  den 

vederbörande glöms bort eller försummas på annat sätt.1

    Frisk ger en definition av vad dyslexi är:

En  centralnevös  (CNS)  språklig 

funktionsstörning,  som  kan 

påverka  barnets  förmåga  dels  att 

lyssna  till  och  dels  att  uppfatta 

språket rätt.2

Att en individ drabbas av dyslexi, beror på en form av rubbning i hjärnan. Han menar att denna 

rubbning består i anatomiska och neurofysiologiska störningar.3

    Gillberg och Ödman skriver att dyslexin är en form av uttryck för språkproblematik som kommer 

fram redan tidigt i skolåldern. Eleven har då någon form av problem med språket: svårt att uttrycka 

sig, svårt att hitta rätt ord eller stammar.4  Nedsättning av närminnet eller att eleven har svårt med 

bokstäver som ligger nära varandra ljudmässigt ligger nära varandra kan leda till att eleven i fråga 

får problem med läsning och skrivning.5 Elever med dyslexi kan ha problem med sin finmotorik i 

händerna.6 Idag  är  forskare  även  överens  om att  dyslexi  kan  ha  flera  bakomliggande  orsaker. 

Dyslexi är orsakad av en dysfunktion i det fonologiska systemet och det anses även att detta anlag 

1 Gillberg, Christopher & Ödman, Maj, Dyslexi – vad är det?, 1994,  s.15,
2 Frisk, Max," Läs och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet", 2010, s.65
3 Ibid, s.91
4 Gillberg, C & Ödman, M, s.78
5 Lundgren, Torbjörn & Ohlis, Karin, Vad alla lärare och rektorer bör veta om datorn som verktyg för elever med läs 

och skrivsvårigheter,1997, s.10f (Lundgren: Företrädare för FMLS, redaktör för fungerandemedier.se, föreläsare.  
Ohlis: Projektledare för KK-stiftelsen, känd profil inom dyslexiområdet)

6 Carlström, Margareta, ”Pedagogisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter”, 2010, s.116
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är ärftligt. 7

  Gillberg  och Ödman har  kategoriserat  dyslexi  till  tre  olika typer:  Fonologisk dyslexi,  visuell 

dyslexi  och blandad dyslexi.  Fonologisk dyslexi  är  den vanligaste  formen.  Denna form är ofta 

förknippad  med  det  fonologiska  avkodningssystemet.  Eleven  har  svårt  med  att  skilja  mellan 

ljudmässigt besläktade ord, exempelvis D-T eller B-P. Visuell dyslexi är när eleven har problem 

med att läsa hela ord, eller har svårt att både läsa det och känna igen det.  Den blandade dyslexin är 

en kombination av de två föregående beskrivna formerna av dyslexi. Eleven har svårt att skilja 

ljudmässigt besläktade bokstäver åt, och har problem med att känna igen och läsa ord i sin helhet.8

     

2.1.2 LÄSSTRATEGIER

När en individ läser används flera olika former av strategier för att avkoda textens innehåll som är 

gömt bakom orden. Gillberg och Ödman talar om att det finns tre olika strategier när man läser: den 

ortografiska strategin, den fonologiska strategin och den kontextuella strategin.

    Den ortografiska strategin innebär att individen vet hur man uttalar ordet och vet vilken betydelse 

ordet har. Men för att kunna tillämpa denna typ av strategi gäller det att individen har läst ordet flera 

gånger och fått bekanta sig med dess uttal och innebörd.

    Den fonologiska strategin utgår ifrån olika delar av ordet, som exempelvis stavelser, bokstäver 

och morfem. Individen ser till vilka ljudmässiga fragment som bildar en fonologisk enhet, i detta 

fall fonem.

    När en individ använder sig av den kontextuella strategin, ser vederbörande till sammanhanget i 

en text, vilket skapar förståelse. Individen sätter in ord i olika kategorier, exempelvis syntaktisk 

kategori,  semantisk  kategori,  samt  pragmatisk  kategori.  Vanligtvis  växlar  elever  med  normal 

läsbegåvning, mellan dessa olika strategier. Men en elev med dyslexi, (ofta visuell dyslexi) har stora 

svårigheter  att  använda  alla.  Oftast  har  eleven  endast  nått  den  grad  där  de  kan  använda  den 

kontextuella  strategin.  Detta  leder  till  att  individen bygger  sin  läsning på gissningar  av textens 

egentliga sammanhang. Detta får negativa konsekvenser för eleven då texter ska läsas, eftersom de 

har en exakt betydelse.9

    Elever med dyslexi, som har problem att avkoda en text, riskerar att få fel läsförståelse av texten 

eftersom de gissar. Förstår eleven inte vad som precis blivit läst blir det sedan lätt för vederbörande 

att undvika lässituationer. När lässituationen inte går att undvika, använder sig eleven med dyslexi 

av  den  kontextuella  strategin  för  att  undvika  att  bli  avslöjad  som  en  individ  med  läs-  och 

7 Carlström, M, s.91-92
8 Gillberg, C & Ödman, M, s.21
9 Ibid, s. 22f
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skrivproblem.10 Carlström menar att om eleven läser en text som inte intresserar blir förståelsen 

lidande,  då  eleven inte  tar  till  sig  läsningen.  Det  har  visat  sig  att  elever  som läser  något  som 

intresserar  eller  som vederbörande (möjligtvis)  har  kunskap om, får  motivation att  fortsätta  sin 

läsning. En del av ansträngningen som annars krävs när de ska läsa, försvinner om läsningen är 

motiverande eller intressant.11

2.1.3 DYSLEXI I HISTORISK BELYSNING

Ericsson skriver  att  en tysk läkare vid namn Kussmaul  införde termen ”förvärvad ordblindhet” 

1877. Han var en av de första som kom att studera dyslexi. Han ansåg att en individs oförmåga att  

läsa  och  skriva  var  en  form  av  sjukdom.  En  annan  läkare  som  intresserade  sig  för  denna 

ordblindhet, var en engelsman vid namn Morgan. 1896 publicerade han ett fall, där en 14-årig pojke 

misstänktes lida av ”ordblindhet”, som ansågs vara något medfött, och därmed myntades termen 

”medfödd ordblindhet”.

    Under 1800-talet kom tanken att ”ordblindhet” kunde vara en form av hjärnskada, att dominera 

debatterna samt själva läsforskningen. Under 1800-talet i Sverige, ansåg forskare att det även kunde 

var föräldrarnas fel om ett barns läs- och skrivförmåga var klen.   Forskarna ansåg att föräldrarna 

hade skadligt inflytande på sitt eget barn, då föräldrarna var fattiga samt okunniga i stavning. 1879 

startades  den  första  hjälpklassen  i  Sverige,  i  Norrköping.  Dit  flyttade  man  barn  med  låg 

intelligenskvot men även de som hade dyslexi. Anledningen var att samhället ansåg att alla kunde 

lära sig läsa och skriva som en normal person om eleven bara försökte.12

    Under 1980-talet avstannade forskningsprocesserna kring behandling och utredning av elevers 

läs- och skrivproblem. Forskare kom med teorier att dyslexi berodde på att elever var sena i sin 

mognad och att dyslexin skulle växa bort med tiden. En teori som även formades var om dyslexi  

verkligen existerade. Denna teori vann mark hos många och en del av dem var lärare. På grund av  

detta avstannade många utredningar och man bestämde sig för att invänta elevernas mognad.13

    Ericsson skriver att Sverige har halkat efter när det gäller åtgärder för elever med dyslexi. En 

lösning som Ericsson ger som förslag är att försöka ta reda på orsaken till att en elev drabbas av 

dyslexi,  då en elev har rätt  att  få  reda på varför vederbörande skriver och läser sämre än sina 

kamrater i skolan.  Ericsson hävdar att  det behövs mer kunskap på flera olika områden, så som 

psykologi,  barnpsykiatri,  neurologi,  logopedi  och  pedagogik.  Hon  betonar  att  det  behövs 

specialiserade  lärararbetslag  med  de  specifika  kunskaper  som  behövs  för  att  kunna  utreda 

10 Carlström, M, s.105
11 Ibid s.106
12 Ericsson, Britta, ”Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt perspektiv”, 2010, s.24
13 Ibid, s.30
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svårigheter och var de kommer ifrån.14

2.1.4 DYSLEXI I KLASSRUMMET: ATT UPPTÄCKA DEN OCH HUR MAN ARBETAR MED DEN

Enligt Lundgren och Ohlis finns det två till tre elever i varje klass som har svårigheter med läsning 

och skrivning.15 Detta framkommer när de skriver, då handstilen kan uppfattas som sämre än de 

övriga  elevernas.  Osäkerheten  på  stavning  för  dessa  elever  göms  bakom en  dålig  handstil  där 

finmotoriken ligger till grund. Skrivuppgifter blir negativt betingade för eleven och resulterar i att 

eleven håller sig kort i sina texter. Carlström menar att de elever som undviker att skriva, missar  

otroligt mycket träning samt den positiva förstärkning som skrivprocessen medför.16

    Lundgren och Ohlis skriver att kan skolan undanröja många hinder för elever med dyslexi, med 

den teknik som finns idag. Dock bör skolan ha insikt i hur dyslexin drabbar den enskilde eleven. 

Lärare och specialpedagoger bör ta reda på var själva problemet ligger och sedan lyssna på vad 

eleven har att säga. På detta sätta kan sedan specialpedagoger sätta samman ett hjälpmedel som 

passar elevens specifika behov. Lundgren och Ohlis betonar att man som pedagog bör ha rätt form 

av kompensationshjälpmedel beroende på vad det är eleven har problem med.17

     Elever som möter misslyckande efter misslyckande i skolan, utvecklar dåligt självförtroende 

samt försämrar förmågan till inlärning. Elever med dyslexi utvecklar olika former av egenskaper för 

att försöka dölja vad de har problem med. De kan ofta komma att bli klassens clown. 18

    Att  låta  en  dyslektiker  träna  antingen  läsning  och  skrivning  på  ett  mer  traditionellt  sätt,  

exempelvis med penna och papper eller läsa ur en bok, menar Lundgren och Ohlis, leder till att  

vederbörande får  dåligt  självförtroende,  framförallt  om de  får  hjälp  av  en specialpedagog eller 

assistent. Vederbörande kan anse sig sämre än resterande av klassen även om mer hjälp har sats in 

för att stödja.19

    Genom  att  utgå  från  elevens  kunskaper  och  sedan  gå  vidare  med  övningar  som  höjer  

kompetensen hos eleven kan inlärningen komma att förbättras om detta sker i elevens egen takt. 

Men det gäller i ovanstående metod att arbeta, att eleven har förståelse för skillnaden mellan vad 

vederbörande kan och vad vederbörande inte lärt sig än. Eleven ska alltså vara medveten om sin 

egen  delaktighet  i  sin  läs-  och  skrivprocess,  och  på  så  sätt  skapa  självförtroende  i  sin  egen 

förmåga.20

14 Ericsson, B, s.37
15 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.10f
16 Carlström, M, s.116
17 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.11
18 Ibid, s.91-92
19 Ibid, s. 13
20 Carlström, M, s.91- 92, 97
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2.1.5 FÖLJDER AV DYSLEXI

Lundgren och Ohlis delar in läsningen i fyra olika moment för att göra det mer förståeligt varför 

ordbehandling kan vara förlösande för elever med dyslexi. 1)Elever med dyslexi har ibland inte 

förutsättningar att forma ord på papper, eller kunna 2)skriva ner sina tankar. 3)De hänger ofta upp 

sig på om det grammatiskt rätt eller inte, och 4)rättstavning är minst lika viktigt för dem. Har man 

problem med ett eller flera av de ovanstående moment kan det skapa skrivkramp hos elever med 

dyslexi. I och med att elever med dyslexi skriver i ordbehandlingsprogram får de hjälp med alla fyra 

momenten, då programmet säger till om man skriver fel eller om grammatiken inte stämmer.21

    Eleven har tidigare haft negativa erfarenheter som hindrar vederbörande från att skriva (då det  

känns hopplöst) och får då skrivkramp. När en elev med normal skrivförmåga skriver, är det för att 

sortera och få större klarhet i sina tankar, men för elever med dyslexi, är motståndet att skriva allt  

för stort.22 Alla har ett behov av att uttryck sig, vilket även gäller elever med dyslexi. Läraren kan 

antingen hjälpa eleven med detta behov av att uttrycka sig eller påverka eleven på ett negativt sätt.23

    Elever som visar sig ha en hög intelligenskvot men som även har dyslexi, lider större risk att  

drabbas  av psykiska problem eller  senare  lida  av depression,  när  de kommer in  i  den svenska 

grundskolan.  Gillberg  och  Ödman  menar  att  elever  med  hög  intelligenskvot  ofta  har  en  hög 

ambitionsnivå som motsvarar intelligenskvoten. Att vara dyslektiker och inte kunna skriva på den 

nivån där elevens intelligenskvot ligger kan bidra till att eleven senare i livet drabbas av psykiska 

problem. Det är dock oftast först i  högstadiet man upptäcker dessa elever. Gillberg och Ödman 

menar även att 50% av tonåringar som har dyslexi, drabbas av psykiska problem. Dock menar man 

att svårigheten att avgöra alla orsaker till varför dessa ungdomar drabbas av psykiska problem, är 

väldigt stor.24

    Barn med någon form av språksvårighet kan känna sig annorlunda eller utanför vilket leder till att 

barnet uttrycker att det inte vill eller kan. Lärare, föräldrar och andra i den direkta närheten kan då 

reagera med irritation vilket kan leda till ökade psykiska symptom hos barnet.25

2.2   FÖRE OCH EFTER INKLUDERINGSREFORMEN  
21 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.19
22 Ibid, s. 18
23 Lundgren, T & Ohlis, K, 2003, s. 36
24 Gillberg, C & Ödman, M, s.17, 20, 77
25 Ibid, s.78
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Elever  som är  i  behov av  särskilt  stöd  har  i  skollagen  från  1950  klassats  som problemelever. 

Elevernas  svårigheter  i  skolan  ansågs  ligga  hos  dem själva.26  I  skollagen från  1985 är  det  få 

paragrafer som behandlar elever i behov av särskilt stöd. Kortfattade meningar finns i lagtexten, 

men inget eget avsnitt om särskilt stöd. Kapitel 4, § 1 säger att särskilt stöd ska ges till elever som 

har svårigheter i skolarbetet. Det nämns däremot ingenting om var det särskilda stödet ska ges.27 

Dock står det i kapitel 1 §2 att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd i utbildningen. 28 

Skolan ansåg att man kunde motverka svårigheterna med skolarbetet genom att plocka ut eleverna i  

behov av särskilt stöd ur klassrummet.29 De elever som ansågs vara elever i behov av särskilt stöd 

var  de  som  hade  inlärningssvårigheter,  hade  låg  begåvning  eller  hade  sociala  störningar  som 

berodde  på  skolmiljön.30 Under  1990-talet  tillsattes  specialpedagogik  när  den  vanliga 

undervisningen inte räckte till. Stödet de behövde gavs ofta utanför den grupp där övriga elever 

vistades  och  definierades  som en  specialinsats.31 Andra  lösningar  var  att  en  assistent  kom till 

klassrummet för att avlasta läraren och hjälpa elever i behov av särskilt stöd.32

    Begreppet inkludering används i samband med elever i behov av särskilt stöd i skolan. Tanken 

bakom inkludering är att eleven i behov av särskilt stöd ska vara med/delaktig i den miljö där övriga 

elever vistas.33 2010 fattades ett beslut i riksdagen att en ny skollag skulle införas som skulle träda i 

kraft  redan  1  augusti  samma  år.  I  skollagens  tredje  kapitel  §3  läser  man  att  eleven  ska  ges 

förutsättningar att nå utbildningsmålen. Eleven ska nå dessa mål genom att få den ledning som 

behövs. Eleven ska stimuleras i sitt lärande och sin egen personliga utveckling, utifrån sina egna 

personliga förutsättningar. Hänsyn ska också tas till individens personliga förutsättningar och hjälpa 

vederbörande vidare.

I kapitel tre §7, står följande:

Särskilt stöd får ges i stället för den 

undervisning eleven  annars  skulle 

ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska 

ges  inom  den  elevgrupp  som 

eleven tillhör om inte annat följer 

26 Persson, Bengt, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 2009, s.18, (Professor vid Institutionen för 
Pedagogik, Högskolan Borås)

27 Skollagen, 1985:1100, kapitel 4 §1
28 Ibid, kapitel 1 §2
29 Persson, B, s. 19
30 Ibid. s. 25
31 Ibid. s. 41, 65
32 Alsterdal, Lotte, Rapporter från ett skolgolv -tio lärare om dilemman och glädjeämnen i skolan, 2006,s. 38
33 Nilholm, Claes, Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd". 2006, s.6 (Professor i Pedagogik, Högskolan 

Jönköping)
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av  denna  lag  eller  annan 

författning.34

Eleven ska få vara inkluderad i sin klass och känna tillhörighet.35 Stödet ska ges i den omfattning 

och på sådant sätt att eleven kan ta emot den kunskap som behövs för att kunna nå upp till den 

lägsta nivån av kunskapskraven, enligt kapitel 3 §10 . Eleven ska få tillräckligt med stöd för att  

klara sin utbildning och kunna känna att det är givande.

    Kapitel 3 §11 i skollagen står det att ansvaret ligger hos skolans rektor att elever i behov av 

särskilt stöd snabbt ska utredas så eleven får den hjälp som behövs så snabbt som möjligt. Om det 

visar sig att eleven uppvisar svårigheter i sin skolsituation ska det ske en utredning om behov av 

särskilt stöd. När man utreder behovet ska de ske i samråd med skolhälsan. Om det visar att eleven i 

fråga är i behov av det särskilda stödet så ska det sättas in. Enligt kapitel 3 §12, får rektorn fatta 

beslut  om anpassad  studiegång  om det  inte  går  att  anpassa  det  särskilda  stödet  för  ett  barn  i 

grundskolan  på  ett  rimligt  sätt.  Timplanen,  skolämnen  och  mål  får  ändras  och  revideras  i 

förhållande  till  vad som annars  gäller  för  utbildningen.  Men rektorn  har  fortfarande ett  ansvar 

gentemot eleven att se till att den reviderade utbildningen är likvärdig så långt det går.36

2.3 IT I SKOLAN

2.3.1 EN HISTORISK ÖVERBLICK

I slutet av 1960-talet kom den första motionen upp i riksdagen som handlade om att införa den nya 

datatekniken i skolan, men det var först 1980 som den första dataläran kom in på schemat. 1984 

fattades beslut om att datorn även skulle få en plats i grundskolan och det schemalagt med ca 80 

timmar datalära.37 Elever skulle inte endast lära sig hur datorn fungerade och lära sig att använda 

den, utan se till vilken betydelse datortekniken kunde ha för människan och vilka konsekvenser 

bruket av datorn kunde orsaka. 1988-1991 gjordes satsningar på tre olika nivåer där datorn infördes 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. Den första nivån var en nationell nivå där experter tog fram olika 

program som skulle fungera som pedagogiska hjälpmedel som passade datorn. Den regionala nivån 

var till för att utveckla programvara och påskynda lärarutbildningen så att datorn togs in som en del. 

Den sista nivån skulle kunna kallas för den lokala nivån. Här gick olika ekonomiska medel till 160 

olika Skolutvecklingsprojekt som hade med IT att göra. Riis menar att satsningen var till för att 

binda samman dessa tre olika nivåer så att de samverkade mellan varandra för att få bästa möjliga 

34 Skollagen, 2010:800, s.12
35 Ibid, s.12
36 Ibid, s. 13
37 Riis, Ulla, "Skolans datorisering under 1980- och 1990-talet" i IT i skolan mellan vision och praktik – en 

forskningsöversikt, 2000, s.9 -11

9



resultat inom skolan.38

    1988-  1991  var  användningen  av  datorn  som  hjälpmedel  störst  hos  språklärarna  och 

svensklärarna. Anledningen var att datorn hade ordbehandlingsprogram som kunde hjälpa eleverna i 

deras arbete och hjälpa dem med stavningen.39

    1994 bildades  KK-stiftelsen (Stiftelsen för  kunskaps-  och kompetensutveckling)  som fick i 

uppdrag av regeringen att introducera IT och IT-användning som undervisningsmaterial, för att på 

så sätt öka Sveriges konkurrenskraft. 1995 lanserades en skolsatsning i fyra delar från KK-stiftelsen 

sida:

27 stora skolutvecklingsprojekt (så 

kallade  fyrtornsprojekt),  och  75 

små,  en  läromedelssatsning 

omfattade ca 90 kommersiella och 

ickekommersiella  projekt,  ett 

forskningsprogram om lärande och 

IT samt informationsinsatser för att 

andra  skolor  ska  få  nytta  av 

erfarenheter och resultat. 40

De ovanstående projekten skulle fungera som vägledare för resterande skolor, då erfarenheter som 

samlats skulle spridas vidare och hjälpa till med utveckling. Forskarna som utredde KK-stiftelsen 

satsning, ansåg att målen i denna satsning var oprecisa och att KK-stiftelsen trodde alldeles för 

mycket på den nya tekniken. Forskningsgruppen kritiserade den tilltro som KK-stiftelsen hyste för 

den nya teknikutvecklingen, men det var inte bara KK-stiftelsen som fångats av denna optimism för 

teknik.41

    2000-talet fick en annan prägel än den som rådde under 1990-talet. På grund av ett börsfall 

minskade  efterfrågan  på  IT-resurser,  och  detta  gjorde  även  att  IT-frågan  tappade  mark  inom 

skolpolitiken. 2003-2006 hamnade IT-strategigrupperna hos Näringsdepartementet. Deras uppgift 

var att underlätta IT-politiken i andra politiska områden och inte starta nya projekt eller satsningar. 

Strategigruppen som hade hand om IT och lärande, var en av de grupper som hade minst framgång i 

IT-politiken.  I  den utvärderingsrapport  som lades  fram 2006 var  inte  IT-politiken på något  sätt 

integrerad med skolpolitiken, och efter 2002 har inga nya IT-projekt lanserats inom den svenska 

38 Riis, U, s.12-13
39 Ibid,  s.13-14
40 Hylén, Jan, Digitaliseringen av skolan, 2011, s.33-34, (Projektledare för OECD, läromedelsförfattare, frilansande 

konsult om IT, tidigare doktorand på Stockholmsuniversitet)
41 Ibid, s.33-34
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skolan på nationellnivå. 42

2.3.2 DATORN SOM HJÄLPMEDEL

Användningen av dator  behöver  inte  börja  i  skolan utan kan även börja  i  hemmet.  I  det  egna 

användandet  blir  problemlösning  och  samtal  med  kamrater  en  del  av  läroprocessen  när 

dataanvändning sker, vilket sedan kommer till användning i skolmiljön. Säljö hävdar att elever som 

sitter framför en dator ställer fler frågor, och en mer samarbetsorienterad relation mellan elever och 

lärare uppstår i samband med detta. Säljö lyfter fram andra positiva aspekter när det gäller elever 

och  deras  användning  av  dator.  Genom  att  experimentera  med  datorns  olika  funktioner  och 

program, får elever en annan tilltro till sig själva vilket leder till att de lär sig att det inte är farligt att 

göra fel i sitt arbete.43

    Säljö hävdar att datorn kan vara en form av teknik som underlättar elevernas arbete i skolan och 

att  den  även  förbättrar  undervisningen.  Eleverna  får  möjlighet  att  använda  den information  de 

tidigare  haft  eller  hämtar  in,  på  ett  helt  annat  sätt.  Den  huvudsakliga  informationen  som 

förmedlades till  eleverna förr kom från läroboken, oavsett vilket skolämne det handlade om var 

kravet på källkritik från elevernas sida inte hög. I och med att samhället genomgått förändringar och 

tekniken har utvecklats har vi fått helt nya informationskällor, vilket ställer helt nya krav på det 

kritiska sinnelaget.44

    Skolan omger sig idag med mängder av olika IT-hjälpmedel allt från Overhead-apparater till 

datorer.  Almqvist menar att när samhället förändras bör även undervisningen förändras för att passa 

samhällsutvecklingen. Almqvist fortsätter med att IT som hjälpmedel kan användas på flera olika 

sätt inom den svenska skolan, som ett redskap för både elever och lärare. Elever får en variation 

från det traditionella sättet att arbeta och kan med hjälp av alla de program och funktioner som finns 

på datorn, producera egna alster. Men ett av de användningsområden som datorn främst används för 

idag  är  att  söka  information.  Almqvist  skriver  vidare  att  datorn  är  ett  av  alla  de  medier  som 

förmedlar information till individer och elever i skolan. Elever kan med enkla tryck på tangenterna 

få fram mängder av information till sina arbeten. Användning av IT i skolan är dock inte självklar 

utan beror mycket på vilken tradition som skolan bygger på och hur lärares datavana ser ut.45

    Riis å andra sidan hävdar att lärare bör ställa sig de pedagogiska frågorna vad, hur och varför, när 

det gäller hur användandet av datorn ska bli så optimalt som möjligt. För att datorn ska kunna vara 

ett pedagogiskt redskap bör läraren ha kunskap, insikt och kunna reflektera över eget arbete och 
42 Hylén, J s. 34-35
43 Säljö, Roger, "Lärande i det 21:a århundradet", s.21
44 Ibid, s.22
45 Almqvist, Jonas, "Undervisning och/eller underhållning" i Utmaningar och e-frestelser – IT och skolans lärkultur, 

2002, s.77- 78
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användning kring datorn, och detta kan ta lång tid.46

2.3.2.1 IT-hjälpmedel för dyslektiker

    Datorns värde som hjälpmedel har stigit  allt  mer under de senaste åren.  För individer med 

dyslexi, är en dator med ett ordbehandlingsprogram, ett ovärderligt hjälpmedel. Den ger ingen kritik 

och eleverna slipper känslan av misslyckande när de i vissa skrivsituationer gör fel. Gillberg och 

Ödman betonar att individer med dyslexi kan vara mycket känsliga, nära inpå överkänsliga, när de 

hamnar i situationer då de misslyckas. Med datorn som hjälpmedel, behöver individen endast trycka 

på en tangent istället för att krångla med att forma bokstäver med handen. De menar att datorn 

hjälper individen att lösa uppgifter snabbare än vad de annars skulle gjort och på ett lika snyggt sätt 

som kamraterna i samma klass.47    

    Idag finns det en mängd olika former av IT-hjälpmedel för elever med dyslexi. Det finns mängder 

av olika träningsprogram som är framtagna för specifika skolämnen till datorn. Dessa program kan 

skräddarsys  specifikt  och  anpassas  efter  olika  elevers  behov och förutsättningar.  Lundgren och 

Ohlis  hävdar  att  kompensation,  i  form av kompensatoriska hjälpmedel,  och träning är  det  som 

behövs  för  elever  med  dyslexi.  Träningsprogram eller  ordbehandlingsprogram kan  i  dessa  fall 

hjälpa  eleverna  att  få  igång  sin  inneboende  kreativitet  och  programmen  blir  en  del  av  själva 

skrivprocessen. 48

    Det finns en uppsjö av olika programvaror idag,  som är framtagna till  datorn för specifika 

skolämnen. För ämnet svenska finns det mängder av program som kan hjälpa en elev med dyslexi, 

men de program som är mest användbara, är enligt Lundgren och Ohlis, de program som är öppna.

Det  innebär  att  övningarna  på 

enkelt  sätt  kan  programmeras  om 

av  läraren,  så  att  de  passar  den 

enskilde  eleven.  Eleven  kan  själv 

lära sig programmera dem.49

Genom  att  arbeta  på  ovanstående  sätt  får  eleven  kunskaper  om  sitt  eget  arbetssätt,  och  vad 

vederbörande  kan  komma  att  behöva  utveckla,  och  läraren  kan  se  hur  elevens  utveckling 

framskrider.50

46 Riis, U. s.13-14
47 Gillberg, C & Ödman, M, s.88- 90
48 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.14
49 Ibid, s. 30
50 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s. 30
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    Om läraren märker  att  eleven inte klarar av ett  moment,  bör inte läraren fortsätta  med det 

momentet.  Om läraren ändå arbetar på detta sätt  leder det till  att  eleven mister chansen till  ett  

inlärningstillfälle och eleven tar inte in kunskaperna vilket leder till icke-inlärning. Enklast blir det 

om läraren har flera olika träningsprogram som vederbörande kan skifta mellan för att inte trötta ut 

eleven med ett och samma träningsmoment som vederbörande ändå inte tar in.51

    Idag  använder  de  flesta  en  dator  någon gång  under  dagen  och  då  måste  man  hantera  ett  

tangentbord. För elever med dyslexi finns det olika tangentbordsträningsprogram. Genom träning 

på ett tangentbord får eleven även finmotorisk träning. Enligt Lundgren och Ohlis hävdar en del 

psykologer  att  det  även  påverkar  talmotoriken  på  ett  positivt  sätt.  Men  med  hjälp  av 

tangentbordsträning lär sig eleven fingersättning och själva skrivhastigheten ökar. Bokstäverna är 

redan formade på tangenterna, det enda som behövs är att de sätts i rätt följd så att ord bildas. På 

grund av  detta  kan  elever  med  dyslexi  koncentrera  sig  på  innehållet  istället  för  att  hela  tiden 

fokusera på hur vederbörande formar bokstäver och tänka: ”Har jag stavat rätt?”52

    Ytterligare hjälpmedel och verktyg som finns till  dator är  ofta inbyggda funktioner i  själva 

ordbehandlingsprogrammet som exempelvis rättstavningskontroll och synonymordlistor. Dock bör 

dessa  tillägg betraktas  som skilda  hjälpmedel  då dessa  två  hjälper  eleven med två olika saker. 

Rättstavningskontroll  hjälper eleven att  kontrollera  stavningen och markerar  med rött  under det 

aktuella  ordet om ordet är  felstavat.  Med synonymordlistan får eleven möjlighet  att  variera  sitt 

språk men även fylla på sitt ordförråd med nya ord som vederbörande kan komma att använda sig  

av  i  framtiden.  Men  det  har  kommit  invändningar  mot  användning  av  rättstavningskontroller 

eftersom att de inte reagerar på sammansatta ord eller särskrivningar. Helt nya rättstavningsprogram 

utvecklas hela tiden, och det kommer nya program som baseras på de vanligaste problemen som en 

person med dyslexi exempelvis har. Ett annat sätt som eleven kan arbeta på är att söka upp ordet på 

internet om eleven är osäker på stavningen, istället för att ta fram en ordlista och slå upp ordet. Tack 

vare sökvägar kan elever söka och se hur ett ord stavas.53 Dock har rättstavningskontrollen vissa 

begränsningar då felstavade ord kan bli andra ord som till exempel tall och tal. Pedersen menar att 

dyslektiker  även kan ha problem när  det  gäller  att  söka information då sökmotorer ofta kräver 

absolut rättstavning samt att det blir mycket text att läsa.54

     Det finns ett program som heter Ordpredikation som hjälper elever med dyslexi med stavningen. 

Genom att skriva den första bokstaven i ett ord, kommer datorn att presentera olika förslag på ord i  

en lista som eleven kan tänkas mena. Skriver eleven exempelvis sjo dyker förslaget choklad upp på 
51 Carlström, M, s.117
52 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.16-17
53 Ibid, s.20- 21
54 Pedersen, Jens, Informationstekniken i skolan – en forskningsöversikt, 1998, s.25-26, (PDF) (Universitetslektor 

institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings Universitet),
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listan. På så sätt kan eleven välja det ord som den vederbörande söker och får det rättstavat på en 

gång.  Listan baseras på hur ofta orden används och de är satta i en form av rangordning. Om eleven 

använder programmet ofta kommer det skapa en ordlista baserat på ord som eleven använder och 

denna ordlista blir då personlig. Ordlistan baseras på det skriftspråk vederbörande använder sig av, 

och detta kan leda till att eleven lär sig rättstavning av vissa ord.55

    OCR (Optical Charachter Recognition) är ett annat program som Lundgren och Ohlis ger förslag 

på. Om eleven har problem med skrivningen, kan läraren skanna in text på datorn. I datorn kan 

läraren sedan omvandla den skannade texten till ett dokument som eleven sedan kan ändra och rätta 

i själv med hjälp av ett ordbehandlingsprogram.

    Om det är läsningen som eleven har problem med kan läraren återigen skanna in texten och sedan 

låta en talsyntes läsa upp texten och eleven följer med i texten. Det talsyntesen gör är att den läser  

upp vad som står i dokumentet, på datorn. Eleven kan själv bestämma läshastighet och röstläge på 

talsyntesen. Elever med dyslexi har även användning av talsyntesen på internet då de kan få texter 

upplästa även där. Elever kan även få sina egna texter upplästa av en talsyntes för att på så sätt höra 

var det är vederbörande har skrivit fel och rätta de felstavade orden.56

    Ett annat program som presenteras av Lundgren och Ohlis är Dragon Dictate. Dragon Dictate 

jobbar med taligenkänning som är när en individ talar in i en mikrofon som går till datorn. Datorns 

program  registrerar  vad  som  sägs  och  omvandlar  det  talade  språket  till  skriftspråk  i  ett 

ordbehandlingsprogram.  Eleven  med  dyslexi  kan  läsa  in  ett  eget  ordförråd  med  ord  som 

vederbörande ofta använder sig av. Ordförrådet baseras på elevens säregna uttal av ord. Använder 

eleven denna programvara ofta, minskar behovet av att korrigera texten i efterhand. Programmet lär 

sig  hur  eleven  talar  och  lär  sig  på  så  sätt  vilket  ord  eleven  vill  ha  i  sin  text.57 

Taligenkänningsprogrammen har ett begränsat ordförråd men eleven kan med hjälp av en mikrofon 

lägga in egna ord och på så sätt öka sitt personliga ordförråd i just det programmet.

    Det  har  visat  sig  att  elever  med  dyslexi  haft  stor  hjälp  av  datorn  som hjälpmedel  i  sin  

inlärningsprocess. Men som pedagog, bör man ta i beaktande vilken form av programvara man 

väljer att använda sig av, precis som när det kommer till att granska vilket annat läromedel som 

helst.  Allt ska grundas på elevers svagheter, styrkor och kunskaper. Man har sett att datorn gör 

arbetet mer lustfyllt och motiverande för eleverna. Datorn bidrar med information från internet och 

med  ett  kompensatoriskt  skrivhjälpmedel  som  hjälper  eleverna  att  ta  anteckningar  och  skapa 

texter.58

55 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.21
56 Ibid, s.23
57 Ibid, s.25
58 Carlström, M, s.142-143
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2.3.3 FORSKARES PERSPEKTIV PÅ IT

Fahlén skriver  att  IT ska vara en drivande kraft  för att  utveckla elevers tänkande.  Lärarna ska 

fungera mer som handledare i det pågående arbetet och hjälpa eleverna vidare i deras eget lärande. 

Eleverna ska med datorns hjälp söka på internet efter kunskap. Fokus ligger alltså på att elever ska 

söka reda på sin egen kunskap både i skolan och i hemmet. Å andra sidan hävdar Fahlén att det  

finns klyftor mellan denna vision och den praktiska verkligheten, på grund av att skolan har en 

långsam utvecklingstakt och att kunskapsnivån hos lärarna är varierande när det gäller användandet 

av IT. De visioner och förväntningar som finns på IT kan  lätt bli överdrivna.59

    Pedersen framför att vi bör akta oss och inte lägga alltför stor tilltro till att tekniken kan lösa alla  

pedagogiska problem. Han menar att samhälleliga faktorer såsom politik och ekonomi påverkar hur 

tekniken utvecklas och att de tjänstemän som är utanför den politiska och ekonomiska diskussionen 

forceras in i att använda viss teknik. Utomstående aktörer kan vara oeniga och strida mot varandra 

om hur den nya tekniken ska utvecklas och användas. När tekniken är ny och fortfarande liten i sin 

omfattning är det samhället som formar den, men senare när den vuxit sig större är det tekniken som 

formar samhället.60 Politiker och olika institutioner har betonat att IT ska in i skolan, även om det 

inte har varit någon form av efterfrågan hos lärare eller svenska skolor. Pedersen menar att den 

teknik  som dessa  aktörer  forcerat  in  inte  var  anpassad  för  den  svenska  skolan.  Det  blev  stora 

omkostnader för skolan på grund av detta tryck utifrån.61

        Den snabba tekniska utvecklingen utgör i sig ett hinder. Den svenska skolan vet inte vad de ska 

satsa på när det gäller hård- eller mjukvara och vågar inte göra alltför stora satsningar då tekniken 

efter ett tag anses föråldrad och omodern. Han fortsätter även med att skolan måste få vara med och 

utveckla tekniken, så den kan komma att anpassas efter skolans behov. Den svenska skolan har 

genom åren fått anpassa sig efter den teknik som den blivit påtvingad, och inte tvärtom vilket leder 

till problem i användandet. 62

    Bengtsson hävdar att den information som elever får från datorn och internet kan komma att 

påverka dem på olika sätt. Det gäller då för eleverna att förhålla sig kritiska till den information som 

förmedlas till dem via detta medium.  63  Med datorns hjälp kan elever framhäva sina åsikter och 

påverka samhället genom att publicera sina alster på internet, skolan kan stötta dem i sitt arbete 

genom att förse dem med hjälpmedel som datorer.64

59 Fahlén, Lennart, "Skolutveckling, IKT och lärande", 2000, s.57- 58
60 Pedersen, J, "Teknik styr inte utvecklingen", 2000, s.31- 32,  
61 Ibid, s.32- 33
62 Ibid, s.33- 34
63 Bengtsson, Ewert," Den tekniska utvecklingen inom IKT-området", 2002, s. 53
64 Bengtsson, E, s.54
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    Fahlén skriver att IT kan vara en källa till oro om det används i undervisningssyfte. Att endast 

använda sig av dator kan bli ensidigt och kan bidra till att eleverna endast får ytlig lärdom om de 

själva ska söka reda på kunskapen.65

3. RESULTAT

3.1    LGR 11  

3.1.1 NÅGRA ÖVERGRIPANDE MÅL

I den nya läroplanen som började gälla höstterminen 2011, kan man läsa att undervisningen ska 

anpassas  efter  varje  elevs  behov och förutsättningar.  Man ska som pedagog föra  vederbörande 

framåt i kunskapsutvecklingen, och man ska göra det med hjälp av deras tidigare erfarenheter och 

bakgrund som utgångspunkt. Läroplanen uttrycker att undervisningen aldrig kan utformas lika för 

alla, eftersom elever med olika svårigheter behöver olika former av anpassning för att klara de mål 

som skolan satt.66 Några av de riktlinjer som skolan arbetar med är att hjälpa elever att utveckla sin 

känsla för solidaritet och samhörighet. Eleverna ska alltså få känna att de är en del av något större, 

känna gemenskap och samhörighet.67 Skolan ska uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd så 

att även de kan få ta del av undervisningen för att kunna nå de mål som har satts. Skolan ska vara en 

god miljö för eleverna så att de kan stimulera sitt lärande och sin utveckling, och de elever som är i  

behov av särskilt stöd ska känna att även de kan utvecklas i sitt lärande och får den handledning 

som deras svårighet kräver.68

3.1.2 KURSPLAN I SVENSKA FÖR ÅRSKURS 7-9

    I kursplanen för svenska är syftet med undervisningen att eleverna ska utveckla sina kunskaper i 

och  om  det  svenska  språket.  De  ska  få  en  möjlighet  att  skapa  tilltro  till  sin  egen  läs-  och 

skrivförmåga, och kunna anpassa den för olika syften. De ska få möjligheter att utveckla sitt språk 

för  att  tänka,  kommunicera  och lära.  Undervisningen ska  även stimulera  elevernas  intresse för 

läsning och skrivning, och man ska som pedagog ge elever möjligheter att formulera egna åsikter, i 

olika textgenrer. De ska även kunna skapa egna texter och bearbeta dem i en process tillsammans 

med en annan elev eller ensam.69 Under rubriken Läsa och skriva, står det hur eleven ska använda 

sig av olika lässtrategier för att analysera och tolka texter i olika genrer, men även skilda strategier 

för att skapa egna texter efter vissa språkliga regler. De ska helt enkelt anpassa sitt språk efter viken 

typ av genre de skriver, och använda sig av olika strukturer som dessa genrer har. De ska med hjälp  
65 Fahlén, L, s. 60
66 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s.8
67 Ibid, s.12
68 Ibid, s.14
69 Skolverket, 2011, s.222
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av dator redigera sina arbeten, de ska även förstå datorns olika användningsområden.70

3.2 IT I SKOLAN I DAG

Hylén hävdar att antalet datorer med internetanslutning i den svenska skolan har ökat, men inte alls 

i samma takt som i det övriga samhället. En mätning som är gjord 2009 hade 100% av datorerna i  

den svenska skolan tillgång internet. I en sammanställning av en undersökning gjord av Skolverket, 

1993- 2008, för att se antalet elever per dator, visar det sig att antalet elever per dator har minskat.  

1993 var totalt 38 elever i grundskolan per dator, men under de senaste åren har nya undersökningar 

gjorts som visat att det blivit en minskning på antalet elever per dator. Minskningen visar på en 

positiv utveckling men fortfarande finns i genomsnitt sex stycken elever som måste dela på en dator 

inom den  svenska  grundskolan.  Variationer  mellan  olika  grundskolor  förekommer  då  vissa  har 

bättre tillgång till datorer än vad andra har. Ungefär varannan svensk grundskola använder sig av 

datautrustning som är äldre än tre år, och skolorna menar att 50% av den utrustningen är äldre än tre 

år.71

    Under de senaste åren har många kommuner i Sverige satsat på att elever ska få tillgång till egna 

datorer i skolmiljön. Anledningen till att kommuner och skolor vill införa en dator per elev är för att 

höja elevernas studieresultat och för att förbereda dem inför det kommande arbetslivet. Det har visat 

sig i studier som gjorts att elever i ålder 13- 14, har bättre studieresultat när de har tillgång till egen 

dator i sin studiemiljö.72 Föhrer och Magnusson anser också att delandet av dator inte leder till 

bättre studieresultat, speciellt inte för elever i behov av särskilt stöd. De jämför delandet av datorer 

med att en handikappad delar rullstol med andra elever och undersökningar visar att dyslektiker blir 

stressade i en klassrumssituation där de måste dela datorer. De blir pressade att bli färdiga fort då 

många andra elever står i kö för att använda datorn och får därför inte den studiero de behöver.73 

Därtill påpekar Föhrer och Magnusson att vissa program som dyslektiker använder endast finns på 

datorer i speciallärarens rum. En undersökning visar att när datorsalar bokats för renskrivning av 

arbeten, där datorerna inte har de skrivhjälpmedelsprogram dyslektiker behöver, väljer dyslektiker 

ofta att inte gå till specialpedagogens rum. Dyslektikerna hävdar att de känner olust och rädsla för 

att  fråga läraren om de fick gå till  specialpedagogen för att  använda en dator som har  Dragon 

Dictate.74

    I en undersökning från 2009, har lärare fått svara på frågor angående IT-användning och en 

70 Hylén, J, s.225- 226
71 Ibid, s.35
72 Ibid, s.45-46
73 Föhrer, Ulla & Magnusson, Eva,, Läsa och skriva fast man inte kan -kompenserande hjälpmedel vid läs- och 

skrivsvårigheter, 2008,s. 122, 132
74 Föhrer, U & Magnusson, E, s. 134
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knapp  majoritet  ansett  att  deras  elever  blir  motiverade  av  att  använda  datorn  som  verktyg  i 

grundskolans senare år när de arbetar med uppgifter. 41% av lärarna anser dock att motivationen 

ökar ytterst lite hos eleverna när de får använda datorn, och 11% tycker inte att datorn som verktyg 

ökar  elevernas  motivation  överhuvudtaget.75 Lärarnas  attityder  till  användningen  av  IT som en 

resurs  i  undervisningen  är  också  en  bidragande  orsak  till  att  användningen  av  IT  kan  vara 

begränsad.  I internationella undersökningar som gjorts om lärares attityder till IT-användning har 

det visat  sig att  svenska lärare generellt  är  mer negativa till  att  använda sig av datorn som ett 

undervisningsverktyg, i jämförelse med andra lärare i andra nordiska länder. Svenska lärare anser 

att det material som finns på internet inte är tillräckligt tillförlitligt som källa eller håller väldigt låg  

kvalité i jämförelse med fysiskt publicerat material som exempelvis läroböcker. Tre av fyra lärare 

anser även att deras egen IT-kompetens är bristfällig. Den bristfälliga IT-kompetensen på skolorna 

samt dåligt stöd för IT-utveckling gör att användningen av IT i undervisningen påverkas negativt 

och användningen därmed minskas.76 Så är även fallet för specialpedagogiken. Specialpedagogerna 

anser att deras bristande kunskap om hur IT ska anpassas till undervisningen har gjort att de sett 

datorn och dess program som ett bra komplement snarare än ett huvudverktyg för undervisning. De 

anser även att om datorn ska användas mer krävs mer utbildning inriktat mot hur man använder IT i  

undervisningen och framförallt att det finns snabbtillgänglig teknisk support.77

3.2.1 SKOLVERKETS RAPPORTER FRÅN 2009\2010

Skolverket fick 2008 i uppdrag att kontinuerligt följa upp elevers och lärares IT-användning i skolan 

och  2009  kom  den  första  rapporten.  Rapporten  visar  att  det  går  fler  elever  per  dator  i  den 

kommunala  grundskolan  än  i  den  fristående.  Det  går  i  genomsnitt  sex  elever  per  dator  i  den 

kommunala skolan och 4,5 elever per dator i  den fristående grundskolan,  enligt mätningar som 

Skolverket gjort.78 Mätningen visar att ungefär en fjärdedel av grundskolans IT-utrustning är yngre 

än tre år. 21,6% av skolpersonalen menar att mindre än hälften av deras IT-utrustning är äldre än tre 

år gammal. Majoriteten av skolorna har framhävt att hälften eller merparten av deras datautrustning 

är äldre än tre år, och 12% av grundskolorna uppger att all  IT-utrustning som finns i den egna 

verksamheten är äldre än tre år.79 Sex av tio grundskolor i Sverige har IT-planer vad det gäller 

utrustning,  underhåll,  standard  och  kompetensutveckling.  Skolorna  har  oftast  helt  individuella 

planer som inte delas med andra skolor i kommunen. Grundskolan uppdaterar sina IT-planer mer 

75 Hylén, J, s.68
76 Ibid s.69- 70
77 Föhrer, U & Magnusson, E,,s. 139-141.
78 Skolverket, Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxen  

utbildning, 2009, s.5, 8-9
79 Skolverkets rapport, 2009, s. 9
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sällan än gymnasieskolan, som oftast uppdaterar sina IT-planer varje år. Undersökningen visar att 

majoriteten av de kommunala grundskolorna följer  upp och uppdaterar sin IT-plan varje år och 

38,8% säger att  de följer upp mer sällan.  Inom den fristående grundskolan följer 64% upp och 

uppdaterar sin IT-plan varje år medan 28% inom samma kategori säger att de följer upp sin plan 

mer sällan än vartannat år.80

    Rapporten för fram att tillgången till IT-support påverkar användningen av IT i verksamheten och 

undervisningen i grundskolan. En del av lärarna menar att de får den hjälp de behöver från IT-

support när behovet finns, men hälften av lärarna säger att de får vänta längre än en dag på att få 

hjälp om tekniken inte fungerar som den ska. Hälften av grundskolans lärare uppger alltså att de får 

vänta en längre period innan IT-supporten på skolan kan hjälpa dem med tekniska problem. Endast 

8,7%, av lärarna i grundskolan säger att de får hjälp av IT-supporten omgående när de behöver 

hjälp.81

    Rapporten från 2009 framhäver att tillgången på teknisk utrustning är en faktor som påverkar 

användningen av IT på grundskolorna. Grundskolelärare säger att deras arbete begränsas av den 

redan existerande utrustningen. Undervisningen begränsas av gamla datorer som inte fungerar som 

de ska och den otillräckliga tillgången på utrustning. Lärare har uttryckt sin frustration i mätningen 

över att datasalar som finns på den egna skolan ofta är uppbokade när behovet av användning finns 

eller att tekniken inte fungerar.82

    Personalens egen IT-kompetens är ytterligare en faktor som påverkar användningen av IT i 

grundskolans verksamhet. En del av grundskolelärarna anser sig själva ha mycket eller ganska bra 

kunskaper på IT-området. En del av lärarna anser dock att de själva behöver fortbilda sig inom IT 

för att få de grundläggande kunskaperna och andra anser att de kan tillräckligt om IT för att kunna 

använda  det  i  sin  egen  undervisning.83 De  tillfrågade  kommunala  grundskolelärarna  anser  att 

användningen  av  IT är  viktig,  dock  anser  något  mindre  än  hälften  att  IT är  ett  betydelsefullt 

undervisningsverktyg i den egna undervisningen. En liten del av de kommunala grundskolelärarna 

anser även att IT hjälper till att anpassa undervisningen efter elevers olika behov. Hälften av de 

tillfrågade  grundskolelärarna  anser  även  att  IT  underlättar  möjligheterna  att  anpassa  sin 

undervisning  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Fyra  av  tio  lärare  i  både  grund-  och 

gymnasieskolan, tycker att IT i den egna undervisningen ökar elevernas motivation och stimulerar 

deras  inlärningsprocess,  men  att  det  inte  fullt  lika  mycket  ökar  deras  IT-kompetens  och 

samarbetsförmåga med andra individer. Lärare i den fristående grundskolan anser dock i mycket 

80 Ibid, s.12
81 Ibid, s.13
82 Ibid, s.14
83 Ibid, s.15,17
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högre utsträckning att IT hjälper dem att anpassa sin undervisning efter elevers olika behov och 

elever i behov av särskilt stöd.84  Rapporten från 2009 lyfter fram anledningar till att lärare väljer 

bort IT som pedagogiskt verktyg. Lärare betonade att IT är bara är ett av alla verktyg som man kan 

välja och andra lärare anser att IT i undervisningen försämrar inlärningen och koncentrationen hos 

eleverna.85 Specialpedagoger däremot anser att datorn är ett värdefullt verktyg i undervisningen. I 

en  kvalitativ  undersökning  där  specialpedagoger  intervjuades  förespråkade  dessa  pedagoger 

användandet av datorn i den specialpedagogiska undervisningen. De menade att användandet av 

datorer  ökade  motivationen  och  självkänslan  hos  eleverna  och  deras  ökade  datorkunskap 

kompenserade deras läs- och skrivsvårigheter.86 Johansson påpekar i sin undersökning att elever i 

behov av särskilt stöd med datorns hjälp kan vara mer självständiga i sitt arbete. Specialpedagoger 

kan behövas till för- och efterarbete, men övrigt arbete görs av eleven själv, vilket leder till en ökad 

känsla av kontroll.87 Hon menar även att specialpedagoger anser att användandet av dator kan vara 

fördelaktigt  för  elever  i  behov av  särskilt  stöd  då  det  leder  till  förhöjd  elevaktivitet  och  ökad 

koncentration samt att det ger en möjlighet till den mängdträning framförallt dyslektiker behöver.88

I  den  andra  delen  av  utredningen  från  Skolverket  som  kom  2010,  visar  det  sig  att  elever  i  

grundskolans senare år oftast använder sig av datorn när de ska skriva uppgifter i antingen svenska 

eller samhällskunskap i skolan. 17% av de tillfrågade eleverna i årskurserna 7-9 använder sig ofta 

av datorn när de arbetar med ämnet svenska. 66% av eleverna använder den ibland eller sällan som 

hjälpmedel. Dock är det 17% av de tillfrågade eleverna som aldrig använder sig av datorn som 

hjälpmedel i undervisning i svenska. Skolverket ställde då frågan vad eleverna mestadels använde 

datorn  till  när  de  arbetade  med  den.  Det  visade  sig  att  de  mestadels  skrev  uppsatser  och 

inlämningsuppgifter och sökte information till sina uppgifter som de fått att arbeta med. 89

    När de ska skriva uppsatser och inlämningar visar det sig att 49% av eleverna i grundskolans 

senare år använder sig av datorn som ett verktyg.  42% av eleverna i samma årskurs anger att de 

ibland eller sällan använder sig av datorn som verktyg för att skriva uppsatser, inlämningsuppgifter 

och  andra  uppgifter.  Eleverna  i  grundskolans  senare  år  använder  sig  av  datorn  för  att  göra 

presentationer och redovisningsmaterial för redovisningar i klass. 38% av eleverna har uppgett i 

undersökningen att de använder sig ofta av datorn när de ska göra sådant material och 48% uppger 

att de ibland eller sällan  använder sig av samma verktyg när det kommer till samma uppgift. 90

84 Skolverket, 2009, s.20
85 Ibid, s.20-21
86 Föhrer & Magnusson, s. 151
87 Johansson, Maj-Gun, 1996, Datorstöd i läs och skriv, s. 24
88 Ibid, s.12-13
89 Skolverket, Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxen  

utbildning, 2010, s.8- 9
90 Skolverket, 2010, s.9- 10
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     I mätningar som Skolverket gjort har eleverna själva fått bedöma sin egen kompetens när de ska 

använda sig av datorn. Skolverket skriver att det inte behöver handla om faktisk kompetens utan att 

det handlar om att eleverna får chansen att värdera sig själva.  65% av de tillfrågade eleverna i 

grundskolans senare år, uppger att de själva är bra på att använda datorer. När man ser till dessa  

resultat visar det sig att eleverna har väldigt god tilltro till sin egen förmåga att använda sig av 

datorn,  det  är  endast  en  liten  del  som inte  alls  har  lika  stor  tilltro  till  sin  egen  förmåga  som 

resterande elever har.91

     Skolverket hävdar att de få studier som genomförts inom området IT-användning i skolan, har  

resulterat  i  positiva  effekter  hos  både  elever  och  lärare  när  de  har  använt  sig  av  IT  i 

skolverksamheten. En del lärare och många elever upplever att IT ökar motivationen hos eleverna 

och ökar möjligheterna för lärare att individanpassa undervisningen efter elevers olika behov och 

för elever i behov av särskilt stöd. I studier som bedrivits utomlands har det visat sig att genomtänkt 

användning av IT i klassrummet förbättrar elevernas studieresultat. Dock är det inte IT i sig som 

förbättrat  elevernas  studieresultat  utan  det  hela  beror  på  hur  IT  används  i  samband  med 

undervisningen i klassrummet. Är läraren intresserad att använda sig av IT i sin egen undervisning? 

Har läraren förmågan att använda sig av IT? Finns IT-utrustningen tillgänglig på ett sådant sätt som 

gör det möjligt att använda IT i klassrummet? Om svaret är ja på de ovanstående frågorna har 

eleverna goda förutsättningar att prestera bra i sina studier och på så vis uppnå bra studieresultat.92

3.3 INKLUDERING: PROBLEMATIK

Nilholm talar om de svårigheter som har uppstått i och med införandet av begreppet inkludering. 

Visionen med inkludering är att elever oavsett handikapp, ska få vara delaktiga i de aktiviteter och 

klassrumssituationer  som  uppstår,  och  när  man  talar  om  en  skola  för  alla  kan  även  andra 

beteckningar  komma fram, som exempelvis  en inkluderad skola eller  en integrerad skola.  Men 

inkludering  handlar  inte  om den  fysiska  placeringen  av  eleven  och  många  andra  pedagogiska 

lösningar har uppkommit för att hjälpa dyslektiker med sina problem.

Nilholm menar att en elev kan befinna sig i klassrummet med andra utan att vara inkluderad på 

något sätt. Inkludering handlar först och främst inte om den fysiska placeringen av elever i behov av 

särskilt stöd, anser Nilholm.93 Att placera ett barn i behov av särskilt stöd i en vanlig elevgrupp i den 

svenska skolan, är inte tillräckligt för att man ska kunna kalla det att inkludera. För att inkludering 

ska fungera bör en form av socialt deltagande och delaktighet ske. När elever även är med i en 

sådan delaktighet och gemenskap, då kan man tala om inkludering. Eleven ska känna sig delaktig i 

91 Ibid, s.10
92 Skolverket, 2009, s.18-19
93 Nilholm, C, s.7-8 
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den rådande situationen.94 

    Nilholm anser  att  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  ska  ses  som berikande  för  den  svenska 

grundskolan och de ska framför allt inte ses som problem och pedagogiska lösningar som pekar ut  

eleven  ska  undvikas.  Det  måste  finnas  pedagogisk  kompetens,  för  att  utbildningen  ska  kunna 

anpassas efter de förutsättningar eleven har för att de ska kunna inkluderas i skolan.95

     Brodin och Lindstrand problematiserar inkluderingsbegreppet och menar att de som förespråkar 

exkludering anser att elever i behov av särskilt stöd bromsar de övriga eleverna i ett inkluderat  

klassrum. Genom att  ta  ut  dyslektiker  och  övriga  elever  i  behov av  särskilt  stöd menar  de att  

resterande elever har en möjlighet att utvecklas framåt i en takt som passar dem och samtidigt får de 

elever som är i behov av specialpedagogiska insatser den hjälp de behöver i en ostörd miljö.96

    Persson menar att konsekvenserna kan komma att bli ödesdigra för eleverna i behov av särskilt  

stöd  om de  går  miste  om extra  resurser  för  att  kunna  kompensera  sina  brister,  om de  skulle 

inkluderas  i  en  klassrumssituation  där  det  specialpedagogiska  stödet  försvinner.  Persson  ger 

exempel på pedagogiska lösningar där elever i behov av särskilt stöd får undervisningen anpassad 

av en lärare med specialpedagogiska kunskaper.97 Hos specialpedagogen har dyslektiker inte bara 

tillgång till datorer utan även annan hjälp som vederbörande kan behöva. Specialpedagogen arbetar 

med stavningsövningar  och spel  som hjälper  dyslektikern att  träna  sig i  läsning och skrivning. 

Framförallt, menar Persson, får dyslektiker en lugn miljö att arbeta i där vederbörande kan arbeta i 

ett tempo som passar denne.98 Annan hjälp dyslektiker kan få av specialpedagoger är stöd och hjälp 

inne i själva klassrummet.99Han lyfter även fram att det finns få empiriska belägg för att inkludering 

skulle  vara  av  godo  för  eleven.  Han  menar  att  de  som  förespråkar  inkludering  porträtterar 

exkludering som någonting negativt och att man tar inkludering för givet som gott för eleven.100

    Brodin och Lindstrand menar dock att exkludering är ett sätt att gröpa ut och strida emot de  

demokratiska principerna som är grund för samhälle. Genom att exkludera elever menar de att man 

bortser från den rätt elever har till en likvärdig utbildning.101 Genom att utbilda lärare i vad olika 

funktionsnedsättningar innebär och hur man kan anpassa utbildningen så det passar både elever i 

behov av särskilt stöd och övriga elever, menar de att de problem som eventuellt kan uppkomma i 

en inkluderingssituation minskas.102

94 Ibid s. 31, 33
95 Ibid, s.17
96 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg, Perspektiv på en skola för alla, 2010,s. 157
97 Persson, B, s. 164 
98 Ibid, s. 66-67
99 Ibid, s. 74
100 Persson, B, s.35, 37
101 Brodin & Lindstrand, s. 157
102 Ibid, s. 162
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

4.1 DISKUSSION

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt resultat för att sedan komma fram till mina slutsatser 

och  svara  på  frågeställningen.  Jag  kommer  att  diskutera  hur  elever  med dyslexi  och  deras  IT-

tillgång  kan  påverkas  av  att  de  inkluderas  i  det  vanliga  klassrummet  utifrån  det  resultat  som 

presenterats tidigare i uppsatsen:

 Hur kan dyslektikers tillgång på IT-hjälpmedel påverkas av att den svenska grundskolans 

senare år har i uppdrag att inkludera elever med dyslexi in i det klassrum där övriga elever 

vistas?

4.1.1 EN NEGATIV INKLUDERING?

I svenskämnets kursplan, står det att eleven ska kunna läsa och skriva samt föra fram egna åsikter 

och tankar med hjälp av skrift och tal. De övergripande målen säger att elever i behov av särskilt 

stöd har rätt till hjälp för att uppnå de lägsta kraven som behövs för godkänt. Detta kan innebära att 

skolan möjligtvis  sätter  in en specialpedagog i  klassrummet för att  underlätta för eleverna med 

dyslexi. Dock säger Nilholm att man ska undvika att sätta in en specialpedagog i klassrummet då 

det  inte  handlar  om att  fysiskt  placera  in  elever  för  att  kalla  det  inkludering.  Att  sätta  in  en  

specialpedagog kan vara utpekande och eleven kan känna obehag av situationen. Som framkommit 

av Skolverkets rapport finns det fortfarande elever som måste dela på datorer. Det kan leda till att 

elever med dyslexi inte har den tillgången på datorer som de kanske skulle behöva för att kunna 

arbeta i ett inkluderat klassrum. Som Föhrer och Magnusson påpekar är det mycket stressande för 

dyslektiker att dela datorer eller arbeta med klassrummets enda dator. De får ingen arbetsro och kan 

därför  prestera  sämre.  Dyslektikers  IT-användning  kan  komma  att  påverkas  negativt  om  man 

tillsätter specialpedagoger i klassrummet eller att de blir tvungna att dela på en dator i ett inkluderat 

klassrum. Stressen att bli klar fort vid datorn för att andra ska ha tillgång till den kan få negativa 

konsekvenser,  exempelvis  att  de  undviker  att  använda  datorn  som  följd.  Tillsättandet  av  en 

specialpedagog i det inkluderade klassrummet kan vara utpekande för dem vilket kan leda till att de 

blir omotiverade att använda datorn som ett hjälpmedel då de har någon som sitter bredvid dem och 

talar om för dem vad de ska göra och hur de ska göra.

    Idag kan elever med dyslexi gå miste om hjälpmedel om de inkluderas i det vanliga klassrummet, 

eftersom att man kan se det som att grundskolan inte har tillräckligt med hjälpmedel i det vanliga 

klassrummet för att  tillgodose deras behov. Vissa program, som Dragon Dictate,  finns bara hos 
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specialpedagogen och dyslektiker kan känna rädsla och olust att fråga läraren om de får gå dit och 

skriva. Detta kan bero på att de känner sig utpekade då resten av klassen kan undra vart de tar vägen 

när de ska sitta och skriva. Och om elever med dyslexi inte får tillgång till utrustning som klarar av 

programmen de behöver, exempelvis Dragon Dictate eller OCR, kan de påverkas negativt eftersom 

programmen hjälper eleverna att hantera sin dyslexi, vilket talar emot inkludering. Vad som också 

kan tala emot inkludering är att även om inte datorer är tillgängliga på en skola, eller fungerar  

dåligt, finns andra hjälpmedel och annat stöd hos specialpedagogen som hjälper dyslektiker med sitt 

skolarbete. Även om det förvisso är utpekande för dyslektiker att gå ifrån klassen för att få hjälp är 

det inte lika utpekande som att ha en specialpedagog inne i klassrummet. Frågan är här vad som blir 

viktigast: inkludering eller specialpedagogiskt stöd?

4.1.2 LÄRARES ATTITYDER

     Lärares attityder till IT-användning i den egna undervisningen kan påverka dyslektikers IT-

användning i klassrummet om de inkluderas. Negativa attityder från lärarnas sida kan leda till att 

IT-användning uteblir  eller  att  den används på en minimal nivå,  vilket kan påverka elever med 

dyslexi på ett negativt sätt om de inkluderas i det vanliga klassrummet. Eftersom forskningen visar 

på att den utrustning som finns, den kompetens som lärare har samt hur IT-supporten fungerar inte 

är tillfredsställande, kan elever med dyslexi och deras tillgång på IT-hjälpmedel påverkas negativt.

    Hylén presenterar i sin undersökning att lärare är generellt negativa till datorn som verktyg. Detta 

kan bero på dålig IT-support. I Skolverkets rapport presenteras hur lärare får vänta längre än en dag 

för att få hjälp med teknik som krånglar och inte fungerar som den ska. Detta kan leda till att lärare 

inte kan hjälpa elever med dyslexi på ett sådant sätt som krävs, exempelvis med datorn.

    Rapporten från Skolverket har även visat att en del lärare blir frustrerade av den dåliga IT-

supporten, eller att datasalar som finns i grundskolan ofta är uppbokade när behovet av att använda 

dator finns. När sådana situationer sker kan lärare möjligtvis inte arbeta med datorn effektivt, och 

de kan framförallt inte arbeta med elever som har dyslexi. Krånglande teknik kan vara ytterligare en 

faktor som påverkar lärares frustration som  gör att de inte kan arbeta med elever och deras dyslexi 

om de ska inkluderas i det vanliga klassrummet. Det kan ta lång tid för IT-support att komma in 

med  lösningar  på  problem,  vilket  kan  resultera  i  att  elever  med  dyslexi  går  miste  om  ett 

inlärningstillfälle.

    Bristen på IT-användning i klassrummet kan även bero på dålig IT-kompetens bland lärarna. 

Rapporten från Skolverket har visat att lärare känner att de har ett behov av att fortbilda sig för att 

få kunskaper och förmågor att använda IT. Om lärare inte har dessa kunskaper eller förmågor kan 

det leda till att de inte kommer kunna hjälpa elever vidare i sitt arbete med datorn. I sig kan det 
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drabba elever med dyslexi negativt eftersom det inte finns någon som kan hjälpa dem om skolan 

inte ska tillsätta en specialpedagog i klassrummet. Vissa lärare anser även att datorn inte gynnar 

eleverna på något sätt utan det snarare påverkar dem negativt att använda sig av datorn som ett 

hjälpmedel.  En  del  lärare  tycker  att  användningen  av  datorn  försämra  koncentration  och 

motivationen. Dock har det visat sig att specialpedagoger tycker annorlunda och de menar på att 

dyslektikers motivation och koncentration ökar i och med att de använder datorer.  De menar också 

att användandet av datorer ger en positiv inverkan på dyslektikers självkänsla. För att inkludering 

ska vara framgångsrikt i ett klassrum är det uppenbart att lärare behöver utbildning för att känna sig 

säkrare och mer positivt inställda till användningen av IT i undervisningen.

4.1.3 INTE BARA NEGATIVT

 Att inkludera elever med dyslexi behöver inte endast vara negativt. Skolverkets rapport framhäver 

att en del grundskolor håller på med att införa minst en dator per elever i skolan i form av bärbara  

datorer som eleverna kan ta med sig överallt och till vilka lektioner som helst. Detta kan ge goda 

resultat då det har visat sig att elever får goda studieresultat när de använder sig av datorn.  För 

elever med dyslexi kan även detta påverka deras inlärningsprocess på ett positivt sätt. Lärare har, 

enligt Skolverkets rapport, sagt att datorn även underlättar för dem själva att planera och anpassa 

undervisningen efter dyslektikers specifika behov. Om alla elever kan få en dator kan elever med 

dyslexi känna sig delaktiga. Detta kan vara en bättre lösning än att det endast finns ett par datorer i 

klassrummet och elever måste köa för att få lov att använda den. Om alla elever har datorer kan 

dyslektiker arbeta i sin egen takt utan att känna sig pressade. De får då datorn som eget hjälpmedel 

och tillgång till de program som kan underlätta läsning och skrivning, som framförallt är viktigt 

inom svenskämnet.  Om elever har en egen dator kan de elever som har dyslexi arbeta med de 

hjälpmedel som finns tillgängliga för dem. Med ett installerat ordbehandlingsprogram kan eleven 

använda sig av synonymordlistor samt Ordpredikation, vilket Lundgren och Ohlis ger förslag på. 

De kan även använda sig av tangentbordsträningsprogram då de har en egen dator. Men för att 

använda sig av exempelvis OCR behöver eleven ha tillgång till en skanner, vilket oftast finns på 

skolor, men inte alltid i de enskilda klassrummen. Talsyntesen och Dragon Dictate programmen 

behöver även de extra utrustning men inte alls i samma omfattning som OCR. Får elever en egen 

dator, kan man ge elever med dyslexi den extra utrustningen som behövs. Om eleven är i behov av 

att använda sig av Talsyntesen kan vederbörande koppla in hörlurar så resterande av klassen inte 

påverkas när de arbetar, och ändå lyssna till vad datorn läser upp.  Om eleven behöver använda sig 

av Dragon Dictate, är en mikrofon till datorn ett måste då eleven ska tala in text på datorn. För 

undvika  utpekande insatser  helt  och  hållet  bör  den  svenska  grundskolans  senare  år  införskaffa 
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skannrar till  varje klassrum, hörlurar och datorer till  alla eleverna oavsett  om de är i behov av 

särskilt stöd eller inte.

    Skolverkets rapport visar att en stor del av eleverna i grundskolan anser sig ha bra IT-kompetens.  

Om elever och lärare hjälps åt kan de tillsammans utnyttja programmen bättre, vilket leder till ett 

ökat lärande. Därtill vidareutbildas lärare i viss mån, då de lär sig av eleverna. Genom att ge alla  

elever en egen dator kan elever med dyslexi känna sig delaktiga i den klass som de egentligen 

tillhör, och deras tillgång till IT-hjälpmedel behöver inte begränsas.

4.2 SLUTSATSER

Uppsatsen hade en fråga som skulle besvaras:

  Hur påverkas dyslektikers tillgång till IT som hjälpmedel av att den svenska grundskolans 

senare år har i uppdrag att inkludera elever med dyslexi in i det  klassrum där övriga elever 

vistas?

Utifrån resultatet och den diskussion som förts, har vissa slutsatser kunnat dras. Det har visat sig att 

elever med dyslexi och deras tillgång till IT-hjälpmedel kan påverkas negativt av att de inkluderas i 

den miljö där övriga elever vistas. På grund av den dåliga tillgången på datorer kan elever med 

dyslexi  inte  arbeta  med  sina  uppgifter  i  svenska  på  ett  effektivt  sätt  med  de  IT-baserade 

hjälpprogrammen i ett inkluderat klassrum.  

    Lärares attityder kan även de ha en negativ påverkan på användningen av IT vid inkludering, då 

lärare kanske inte  har  den kompetens  som krävs  för att  hjälpa elever  med dyslexi  vidare i  sin 

kunskapsutveckling med datorn som verktyg. Andra tycker att de hindras av att använda datorn i sin 

undervisning på grund av dålig IT-support och krånglande teknik eller uppbokade datasalar. Detta 

kan  ytterligare  leda  till  att  elever  med  dyslexi  och  deras  IT-användning  påverkas  negativt.  Att 

försöka  samsas  om en  dator  gör  att  dyslektiker  känner  sig  stressade,  och  att  antingen  gå  till 

specialpedagogens rum, eller att ha med sig en specialpedagog i klassrummet kan få dem att känna 

sig utpekade.

    En del grundskolor arbetar idag med att införa en dator per elev vilket har en positiv inverkan då  

det har visat sig i undersökningar att elever känner sig motiverade av att använda sig av datorn och 

även får  bättre  studieresultat.  En del  lärare känner  även att  de,  med datorns hjälp,  kan planera 

undervisningen på ett sådant sätt som gör den lämplig för elever med dyslexi. Det har även visat sig 

att dyslektiska elevers inlärningsprocess förbättras med datorns hjälp, och att då ge alla tillgång till 

en egen dator i ett inkluderat klassrum kan få dyslektiker att känna sig delaktiga och det får positiva 
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följder. Om alla elever får tillgång till en egen dator, tror jag att vi kommer att se positiv utveckling i 

inlärningsprocessen från elever och elever med dyslexi. Förr såg man kanske elever med dyslexi 

som handikappade. Men nu ser man dem som vanliga människor och individer, och:

I  framtiden  är  den  handikappad  

som inte kan använda en dator.103

5. SAMMANFATTNING

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur dyslektikers tillgång till IT-hjälpmedel påverkas av att 

de inkluderas i den miljö där övriga elever vistas. För att undersöka och få svar på frågan valdes 

litteraturstudie  som metod,  där  jag  framförallt  studerade  forskning  och  rapporter  som berörde 

ämnet. Avgränsningarna i arbete har varit mot ålder, dator, grundskolans senare år och svenskämnet.

    Resultatet visar en problematik med att inkludera elever med dyslexi i klassrummet. Elever kan 

känna sig utpekade om man tillsätter specialpedagoger i klassrummet. I undersökningen har det 

framkommit att det finns  få empiriska belägg för att inkludering skulle vara bra för elever med 

dyslexi. Det har även framkommit att elever med dyslexi som inkluderas i ett klassrum kan gå miste 

om hjälpmedel som annars erbjuds hos specialpedagogen som kan hjälpa elever att utvecklas.

    Undersökningen visar att elever i den svenska grundskolan fortfarande delar på datorer men att 

det har minskat avsevärt sedan datorn kom in i det svenska skolsystemet.  Datorn har även visat sig 

hjälpa lärare att anpassa sin undervisning efter elever i behov av särskilt stöd. För att elever ska 

kunna arbeta med datorn krävs det att de har rätt program till datorn för att arbetet ska vara givande. 

Ordbehandlingsprogram med olika tillbehörsprogram (synonymordlista som exempel) är till hjälp 

för elever med dyslexi då de kan arbeta på sina egna texter på ett sådant sätt som gör att de kan 

koncentrera sig på innehållet  och inte  själva formen. Datorn ger  en tyst  kritik som elever med 

dyslexi slipper ta illa upp av. Med hjälp av de olika programmen kan elever med dyslexi arbeta lika 

effektivt som sina klasskamrater.

    I  diskussionen kom jag fram till  att  dyslektikers tillgång till  IT-hjälpmedel  kan komma att 

påverkas negativt när de inkluderas i klassrummet, då det inte finns tillräckligt med resurser i dag 

som kanske  skulle  behövas.  Men  de  kan  även  påverkas  negativt  av  lärares  negativa  attityder. 

Lärarna kan få den negativa attityden från dålig teknik och IT-support. Diskussionen visar även att 

det  inte  endast  är  negativa konsekvenser  av inkludering i  klassrummet.  Elever  med dyslexi  får 

känna sig inkluderade i en klass med klasskamrater. Genom att den svenska grundskolan arbetar 

103 Lundgren, T & Ohlis, K, 1997, s.42
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med att införa en dator per elev kan situationen ändras till det bättre för elever med dyslexi, då de 

kan sitta i en och samma klass och slippa gå utanför klassrummet. Dock kan det dröja innan alla 

grundskolor har en dator per elev.
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