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The purpose of this paper is to find out if technology within pedagogy can help pupils with dyslexia 

perform on the same level as their peers without using compensatory aid. Is it possible to replace 

the compensatory aids with the technology in question? Can the same technology also be used to 

support other pupils as well and in turn removing the stigma of needing compensatory aid?

To learn the answers to these questions I have done a qualitative text analysis. This analysis focus 

on technology in the form of podcasts and Web 2.0 based teaching platforms. The analysis also 

focus on pupils with dyslexia and what kind of help compensatory aids can be. The texts will be 

analyzed based on the concept of equivalence and Habermas's theory of technology as ideology 

The conclusions I have reached is that it is not possible to help all pupils with dyslexia with these 

forms of technology. Not in such a manner that the compensatory aid in question can be replaced. 

This is due to the fact that not every pupil with dyslexia need the same support. The technology do 

however offer aid and shows signs of being able to help the pupils perform.
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1. Inledning
När jag gjorde min praktik under VFU hösten 2010 fick jag veta av min handledare att det fanns en 

elev med dyslexi i klassen. Jag fick också förklarat att eleven hade avböjt olika former av 

kompensatoriska hjälpmedel, däribland daisy-böcker och datorprogram. När jag frågade min 

handledare varför svarade hon kort att vissa människor inte vill bli stämplade av en 

funktionsnedsättning om de kan undvika det. Detta leder mig till nuet och till det här arbetet. Vad 

jag undrar och därmed tänker undersöka är ifall det är möjligt att nyttja modern teknologi på ett 

sådant sätt att elever med dyslexi kan få det stöd de behöver. Ifall samma teknologi stödjer alla 

elever och att det därigenom sker att ingen elev separeras från det normativa bör det gå att skapa en 

likvärdig klassrumsmiljö.

Det finns mycket teknologi framtaget för pedagogiskt bruk ute i skolorna som och det är viktigt att 

veta ifall det är möjligt att dra nytta av detta. Finns möjligheten att med hjälp av teknologiska 

hjälpmedel skapa ett skolklimat där det i större grad är likvärdighet som gäller bland eleverna 

oavsett bakgrund och funktionsnedsättning.

Det faktum att elever av olika anledningar kan tänkas tacka nej till stöd i form av kompensatoriska 

hjälpmedel dokumenteras i flera olika separata moment i det under arbetets gång bearbetade 

materialet. Det kommer att behandlas både i den tidigare forskningen och i analys- och 

resultatdelarna. Detta innebär att det inte är en separat företeelse. Det finns ett skäl till att undersöka 

hur dessa elever kan få det stöd de har rätt till utan att känna att de eller deras klasskamrater 

uppfattar det som att de behandlas annorlunda. Det skulle kunna leda till att eleverna börjar se andra 

elever med dyslexi som annorlunda också.

”I välfärdsstaten är det en målsättning att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn ska få lika 

villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, anlag eller intressen.”1 

Detta citat hävdar jag är talande för vad inom skolvärlden professionen borde sträva för att uppnå. 

Dyslexi som det kommer att arbetas med inom detta arbete hör till vad Peder Haug, professor i 

pedagogik, refererar till som anlag. Då menar jag att det utifrån ovanstående citat kan utläsas att 

elev med dyslexi har rätt till en plats i klassrummet som kan betraktas som lika gentemot vad elever 

utan dyslexi har. Att ha en plats i klassrummet handlar inte bara om att eleven ska fysiskt närvara i 

klassrummet utan om att få möjligheten att känna att eleven trivs i skolan. Haug menar att ett mål 

att sträva efter är att alla elever trivs i skolan.2 För att ha en möjlighet till en skola där alla trivs och 

1 Haug, P, Pedagogiskt dilemma, 1998, s 14
2 Ibid
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får lika möjlighet är det viktigt att de som behöver hjälp kan få tillgång till den hjälpen utan att 

behöva bli stigmatiserad av den. Detta är något jag i denna undersökning ämnar bearbeta då jag 

finner tanken på att skapa möjligheten att frångå detta behov med hjälp av den teknologi som finns 

vara väldigt intressant och av vikt. Är det möjligt skulle det vara ett steg mot att komma till den 

skola Haug beskriver där alla elever trivs i skolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar
 Arbetets syfte är att utreda vilken nytta modern teknologi i form av lärplattformar och podcasts kan 

ha för elever med dyslexi. För att kunna få svar på frågeställningarna behöver flera separata 

moment undersökas. Det måste dels framgå hur lärare arbetar med teknologi och kompensatoriska 

hjälpmedel. Det måste även framgå vilka behov och förväntningar som finns på stöd för elever med 

dyslexi. Slutligen är det även av vikt att se vad för roll det ekonomiska perspektivet tar. 

En annan punkt av vikt är ifall dessa former av teknologi kan hjälpa klasser i helhet kan höja sina 

resultat. 

Är det möjligt att ge elev med dyslexi det stöd som de behöver utan att särskilja dem från övriga 

klassen på något sätt?

Kan den teknologi som undersöks vara nyttig och givande för alla elever?

1.2 Bakgrund
1.2.1 Vad är dyslexi?

Dyslexi förklaras av Nationalencyklopedin som specifika läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

svårigheter menar psykologiprofessor Ingvar Lundberg, som skrivit Nationalencyklopedins 

förklaring i frågan, är på grund av att hjärnan arbetar annorlunda när den kommer i kontakt med 

fonologiska uppgifter eller läsuppgifter generellt. Det finns många likheter bland effekterna för 

dyslexi och för läs- och skrivsvårigheter. Detta innebär att läsningen kan bli långsam och stavningen 

kan även den bli väldigt osäker. Med detta menas alltså att bara för att en person har läs- och 

skrivsvårigheter har denne inte dyslexi. Dessa två diagnoser har inte samma innebörd och har varsin 

egen terminologi. Läs- och skrivsvårigheter kan ha många olika förklaringar till varför individen 

besitter de svårigheterna. Nationalencyklopedin menar att dyslexi är en terminologi som är 

förordnad till de vars hjärna arbetar annorlunda i kontakt med läs- och skrivuppgifter. De studier 

Nationalencyklopedin utgår från gav dem även svaret att det finns starka anlag för dyslexi rent 
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genetiskt vilket tyder på att det är ärftligt.3  

Dyslexi är i sig väldigt brett och för att underlätta för analysen har jag valt att titta på en mer 

uppdelad form av dyslexi. I boken specifika läs- och skrivsvårigheter dyslexi skriver Hans-Jørgen 

Gjessing; professor i pedagogik att det finns fem primära former för dyslexi. Dessa är auditiv 

dyslexi, visuell dyslexi, audio-visuell dyslexi, emotionell dyslexi och pedagogisk dyslexi. 

Auditiv dyslexi handlar om att individen med dyslexi har ”speciella problem med symbolarbetet 

och automatiseringen på det språkligt-auditiva området...”4 vilket innebär att en individ med denna 

form av dyslexi förväxlar fonetiskt lika bokstäver och stavar sedan med förväxlade bokstäver. 

Något annat vanligt förekommande är inkompletta reversaler där enstaka bokstäver byter plats inom 

det tilltänkta ordet.

Visuell dyslexi bygger på samma svårigheter som auditiv dyslexi men tar en annorlunda form. 

Svårigheterna för en person med visuell dyslexi är bland annat att symbolhanteringen ofta leder till 

ett förhållandevis lågt lästempo då eleven till exempel kan behöva ljuda orden. En intressant 

skillnad gentemot den auditiva dyslexin är att varvid en person med visuell dyslexi även använder 

sig av reversaler. De är inte inkompletta utan de är istället kompletta. Orden blir därmed omvända 

så till exempel lav blir val.5

Audio-visuell dyslexi är en blandning av de aspekter som finns för en individ med visuell eller med 

auditiv dyslexi. Gällande hur vanlig denna typ av dyslexi är ger Gjessing blandad information. 

Visserligen hävdas det generellt att denna form av dyslexi är den vanliga formen medan att vara rent 

auditiv eller rent visuellt snarare hör till ovanligheten. Vad Gjessning däremot fått fram i egna 

undersökningar är att ”det visar sig ofta att när det auditiva underlaget förbättrats, försvinner de 

visuella feltyperna av sig själva.”6 vilket Gjessning tolkar på så vis att svårigheterna kommer ifrån 

det auditiva. Detta har sedan påverkat det visuella genom att en vana har skapats med det felaktiga 

vars härstamning är ifrån det auditiva.

Emotionell och pedagogisk dyslexi saknar det modalitetproblem Gjessning menar att de första tre 

3 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/dyslexi
4 Gjessing, H, Specifika Läs- och Skrivsvårigheter, 1978, s 56
5 Ibid, s 57
6 Ibid, s 58
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hjälpmedelformerna av dyslexi har. Istället handlar dessa former av dyslexi om andra orsaker till 

den specifika form av läs- och skrivsvårighet en individ med dyslexi har. Bland dessa finns till 

exempel ångest, motivationsbrist och olämplig undervisning.7

1.2.2 Vad är kompensatoriska hjälpmedel?

Kompensatoriska hjälpmedel är olika typer av sätt att hjälpa till för att stärka en svag förmåga hos 

individen. Denna svaga sida handlar i fallet med en individ med dyslexi främst om läs och 

skrivförmåga. Det finns både program och diverse teknologisk apparatur för att hjälpa de som har 

någon form av dyslexi. Dessa hjälpmedel varierar kraftigt i funktion baserat på vilken form av 

dyslexi programmet i fråga eftersträvar att hjälpa. Nationalencyklopedin använder en annan 

terminologi för den formen av program och teknologi. De refererar till kompensatoriska hjälpmedel 

med den mycket bredare rubriken handikapphjälpmedel. Deras definition på detta breda uttryck är 

att det handlar om en ”anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad”.8 

Peder Haug menar i Pedagogiskt dilemma att kompensatoriska hjälpmedel är en form av vad han 

refererar till som den kompensatoriska lösningen. ”Den bygger på tanken att man ska ge den 

enskilda individen möjligheter att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt 

tillrättalagd utbildning för att förstärka individens svaga sidor.”.9 Elever med olika former av 

diagnoser ska med andra ord få resurser till stöd för att kunna uppnå samma nivå som elever i 

samma åldersgrupp. När det gäller elever med dyslexi fokuserar dessa kompensatoriska hjälpmedel 

främst på att underlätta vid skrivande och läsande. Gunvor Damsby, enhetschef för SKED, skriver i 

Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet att det är viktigt att skilja på 

kompensatoriska hjälpmedel och träningsprogram. ”Träningen är nödvändig för att elever med 

dyslexi skall uppnå för honom/henne optimal läs- och skrivförmåga medan kompensationen 

underlättar att ta emot och få tillgång den kunskap skolan förmedlar.”10. Detta är relevant då 

skillnaden kraftigt påverkar vilken form av program som kan granskas och bearbetas under arbetets 

gång. Då målsättningen är att uppnå en likvärdig skola där alla kan uppnå samma kunskapsmål blir 

det av högre relevans att arbeta utifrån kompensatoriska hjälpmedel och inte utifrån 

träningsprogram.  

7 Ibid, s 54
8 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/handikapphj%C3%A4lpmedel
9 Haug, P, Pedagogiskt dilemma, 1998, s 17
10 Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 12
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
I bakgrunden beskrevs två synsätt kring definitionen på dyslexi. Den första är 

Nationalencyklopedins definition skriven av Ingvar Lundberg. Den andra är  Hans-Jørgen Gjessings 

definition. Deras definitioner skiljer sig åt på det viset att Nationalencyklopedin inte anser att 

emotionell och pedagogisk dyslexi är dyslexi utan istället hör till kategorin läs- och 

skrivsvårigheter.11 I bearbetningen av materialet kommer Nationalencyklopedins tolkning kring vad 

som är dyslexi att användas. Samtidigt används Gjessnings fördjupande syn kring visuell och 

auditiv dyslexi för att dela upp till vilken form av elever med dyslexi olika kompensatoriska 

hjälpmedel och de former av alternativa program som undersöks är till mest nytta.

En teori i bearbetningen av det material som undersöker den teknologiska aspekten är taget från 

sociologen och filosofen Jürgen Habermas arbete Technology and science as ”Ideology”.  

Motiveringen till användandet av denna teori är att jag hävdar att det finns ett behov av att ha en 

grund utifrån vilken det går att kritiskt ifrågasätta teknologi och dess användande för att undvika ett 

alltför teknopositivistiskt synsätt.. 

2.1 Technology and science as ”Ideology”
Technology and science as ”Ideology” är det arbete där Habermas vill belysa att den allt mer 

framskjutna roll teknologin får i vårt samhälle. Teknologin har tagit en roll som i allt större 

utsträckning är både kontrollerande och dominant vilket gör att den snabbt infinner sig i en roll 

inom det politiska.12 Den teknologiska ideologin växte fram då innovationer ger ekonomiska 

möjligheter.13 Den teknologiska sidan växte med andra ord till sig under det kapitalistiska 

samhällets skydd. Detta då det teknologiska synsättet liksom det kapitalistiska samhället byggde på 

att ha en hög produktion och rimliga ramverk för att kunna uppehålla produktionen. Denna form av 

kapitalism begränsades av staterna när de och olika företag började satsa allt mer på olika former av 

teknologisk forskning.14 Detta innebar att mycket av utvecklingen skedde under statlig kontroll. 

Sedan kom stunden då det teknologiska mer eller mindre tog över som en styrande ideologi. Denna 

teknologiska ideologi grundar sig på en form av rationellt tänkande. Denna form av rationellt 

tänkande handlar om att bygga logiken kring teknologin och vad denna bedömer möjligt och 

genomförbart.15 Ju mer det rationella tänket styrs av vad som är teknologiskt möjligt desto mer 

11 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/l%C3%A4s-och-skrivsv%C3%A5righeter
12 Habermas, J, Jürgen Habermas on Society and Politics: A reader, 2005, s 238
13 Ibid, s 253
14 Ibid
15 Ibid, s 254
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förlorar den kulturella traditionen plats menar Habermas. Religion är ett typexempel på det då det 

har gått från att ha varit den objektiva synen på hur världen är och bör vara till att ha blivit ett 

subjektivt sådant som ifrågasätts av den teknologiska ideologin.16 Habermas går så långt till att kalla 

det nya samhället för teknokratiskt. Den teknologiska ideologin är egentligen mycket mer än en 

ideologi då den inte faller tillbaka på en grund av illusoriskt önsketänkande han menar att vanliga 

ideologier gör.17 

Det som gör dessa tankar relevanta för detta arbete är främst Habermas idéer om det rationella 

tänkandet som bygger på vad teknologin bedömer möjligt. Denna form av tänkande stöder en 

sinnesbild där det teknologiska är svar på alla problem som finns då det är bara de som ett sådant 

rationellt tänkande kan ge svar på. Denna form av teknopositivism är intressant att titta på. Det 

framställs som att de teknologiska lösningar som finns är bra bra bara för att de är teknologiska. 

2.2 Likvärdighetsbegreppet
I Vadå likvärdighet av Tomas Englund, professor och ämnesansvarig för pedagogik på Örebros 

Universitet,  och Ann Quennerstedt, universitetslektor på Örebros Universitet, tas det upp en 

intressant poäng kring likvärdighetsbegreppet. Den poängen är att en första fråga som bör ställas i 

arbetet med jämlikhet är ”jämlikhet i vad?”.18 Den frågan, menar Guadalupe Francia, docent i 

pedagogik vid Uppsala Universitet,  att det är relevant att ställa inom likvärdighetstankar också, 

nämligen ”likvärdighet i vad?”. Genom att ställa den frågan belyses begreppets bredd. På vilket sätt 

vill jag bearbeta mitt material med begreppet likvärdighet? Den tolkning av begreppet likvärdighet 

som används avgör väldigt mycket. I dagens samhälle där mycket fokus läggs på resultat och att 

uppnå mål menar Ninni Wahlström, professor vid Örebro Universitet, att en syn på likvärdighet är 

att alla uppnår dessa mål.19 Denna tolkning innebär att oavsett vad som görs, så är det så att når alla 

elever samma kunskapsmål är det likvärdigt. Det sätt Francia förespråkar handlar om en form av 

social rättvisa baserad på distributiv och kulturell rättvisa.20 Det som gör att jag finner Francias 

tolkning mer relevant är att den distributiva rättvisan handlar om att alla elever ska ha rätt till lika 

resurser. Detta kan tyckas låta som en negativ påverkan på de elever som behöver mycket resurser 

och stöd men det finns fog att tro att ifall nivån sätts högt för vad alla ska få tillgång till kan det bli 

bra. Utifrån den distributiva rättvisan skulle en hög nivå innebära att de som behöver mest stöd 

också får det. Dessutom tror jag att även de elever utan svårigheter skulle höja sig med hjälp av de 

16 Ibid, s 249
17 Ibid, s 257
18 Francia, G, vadå likvärdighet, 2008, s 60 
19 Wahlström, N, vadå likvärdighet, 2008, s 120
20 Francia, G, vadå likvärdighet, 2008, s 60 
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resurser de då får tillgång till. Tyvärr är det som Wahlström säger att med nuvarande skolsystem har 

vi en begreppsförklaring att likvärdighet handlar om uppnådda kunskapsmål. Det Wahlström säger 

stärks även av Andreas Bergh, universitetslektor på Örebros universitet, ”i och med att 

likvärdighetsbegreppet allt mer begränsas till innebörden att alla elever ska uppnå godkända resultat 

så blir detta också liktydigt med vad som menas med god kvalité”.21 Detta innebär att det har funnits 

en viss förskjutning på begreppet. Det Wahlström fokuserar på inom begreppet är fortfarande 

liktydigt med mitt arbete tack vare att Wahlström använder sig av kunskapsmål istället för 

betygsmål. I detta arbete undersöks ifall likvärdighet kan uppnås med hjälp av teknologi som riktar 

sig mot hela klasser istället för individer. Av denna anledning kommer jag i analysmomentet av 

arbetet använda mig av Wahlströms tolkning. Jag finner den mest relevant och gör det enklare att 

bedöma ifall materialet uppnår likvärdighet. 

2.3 Kompensatoriska hjälpmedel
IT som kompenserande hjälpmedel

IT som kompenserande hjälpmedel är ett examensarbete som har granskat ett antal olika 

kompensatoriska hjälpmedel som uppkommit ifrån IT. Författarna är noga med att ta upp 

hjälpmedel som gett stöd till elever med olika former av dyslexi. För elever med visuell dyslexi 

granskar författarna SeeWord. Programmet SeeWord har en rad olika funktioner för att underlätta 

skrivandet. Det är möjligt att genomföra färgförändring för specifika bokstäver och programmet 

innefattar även ett rättarprogram. Detta program kan korrigera fonetiskt korrekta men skriftligt 

felstavade ord till korrekt stavade ord. Författarna tar även upp en form av multimedia de anser 

lämplig för användning för individer med auditiv dyslexi. Programmet kallas för Hyperstudio och 

bygger på att informationen inte ligger linjärt utan byggs upp med hjälp av bilder och länkar. Den 

studie författarna granskat har visat att genom arbete med detta program har ordförrådet utvecklats 

hos de undersökta. En annan studie författarna har kontrollerat fokuserar på elevers användande av 

taligenkänningsprogram. I en jämförelse med en kontrollgrupp visade det sig att elever som fick 

använda sig av taligenkänningsprogrammen påvisade bättre resultat än de som inte använde 

programmet. Dessa program menar författarna är lämpliga för individer med både visuell och 

auditiv dyslexi då syn och hörsel interagerar med varandra.22 

2.4 Web 2.0 baserade Lärplattformar
Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

21 Bergh, A, vadå likvärdighet, 2008, s180
22 Glans, A & Lindhart, A, IT som kompenserande hjälpmedel, 2005, s 19
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Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning är en undersökning vars 

fokus ligger på vilken inställning lärare har till lärplattformar. Detta är relevant då lärplattformar får 

en förhållandevis stor roll inom den forskning denna undersökning väljer att bearbeta då det är en 

stor del av användningsområdet kring Web 2.0. 

I resultatet av den genomförda undersökningen framgår att lärarnas inställning till LMS 

(lärplattformar) är att de är lämpliga för distribution av dokument till eleverna men att de i det stora 

hela saknar ett pedagogiskt användningsområde.23 De delar inom LMS som enligt studien kan vara 

av nytta ökar istället mängden arbete i jämförelse med att strunta i att använda sig av LMS. Det 

finns bland lärarna en tro att LMS som fält kommer att kontinuerligt utvecklas. Detta späder på 

oron till att användandet av LMS i stor utsträckning skulle öka arbetsbördan istället för att minska 

den. Dock finns det likafullt en tilltro på att det någon gång kommer att vara arbetsbesparande.24

Lärplattformar som ett stöd i lärarens arbete

Detta examensarbete fokuserar främst på hur olika lärplattformer används ute i olika skolor.

Arbetet fokuserar på användandet av ett flertal olika LMS och hur dessa kan användas i skolan. En 

intressant aspekt som belyses är det relevanta i att ha undervisning med teknologiska perspektiv. 

Det menas att det är eftersträvansvärt ur ett likvärdighet-/jämställdhetsperspektiv då vissa grupper 

får med sig större datorvana utifrån avancerade program gentemot vad andra elever får.25 I detta 

arbete framkommer det att LMS används primärt för administrativa skäl. De kommunikativa delar 

som finns inbyggda används lite eller inte alls.26 

Författaren tar även upp flera tankar kring varför det finns en problematik i att se LMS och annan 

teknologi som en form av automatisk lösning och de enda skälen till att de inte fungerar är på grund 

av lärarnas icke existerande teknologiska kunskaper.27 Drivkraften bakom användandet av 

teknologin är med andra ord inte lärarna utan istället ekonomiska intressen. Försäljare av teknologi 

säljer in sina idéer till skolor där det på ledningsnivå beslutas om hur fantastiska dessa teknologiska 

23Garrote Jurado, R,  Pettersson, T,  Christie, M, Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre  

utbildning, 2007, s 16

24Ibid, s 20

25Kellén, & Linderyd, Lärplattformar som ett stöd i lärares arbete, 2010, s 5-6

26Ibid, s 7

27Ibid, s 10
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instrument är.

Begreppet teknopositivism tas upp och det handlar om hur det existerar en övertro på att teknologi 

ska kunna göra allting mycket bättre bara genom att vara teknologi. Dessa förväntningar försvårar 

istället arbetet långsiktigt då det tillkommer förväntningar som inte uppnås och därmed kommer 

besvikelse.28

2.5 Teknologi och dyslexi
Special teaching in higher education

Special teaching in higher education är en bok som arbetar med hur lärare kan bemöta elever med 

olika svårigheter, såväl fysiska som inlärningsbaserade. Denna bok är relevant då den har ett 

moment som bearbetar elever med dyslexi och hur möjligheterna att ge dessa elever stöd ser ut. Den 

fokuserar även på hur situationen kan se ut utifrån elevens ögon. Boken bygger upp en bild där det 

framkommer att det finns ett systemfel i hur arbetet med elever med dyslexi sker. Hur elever tar till 

sig känslan av att de är dumma för att de inte klarar av att göra samma saker andra elever utan 

dyslexi klarar av. Den slutsats boken drar och visar upp är att det viktigaste är inte ifall stöd finns, 

det är ifall det används på ett sätt som sammanfaller med lärarens pedagogiska planer. När läraren 

inte har en tanke kring hur en elev med stöd ska kunna nyttja stödet optimalt kommer det ej heller 

att fungera optimalt. Vissa aspekter måste förändras och anpassas för att till fullo ge eleven med 

dyslexi det stöd som de bedöms behöva.29  

2.6 Dyslexi
Specifika läs- och skrivsvårigheter dyslexi

Specifika läs- och skrivsvårigheter dyslexi handlar om dyslexi och är skriven av Hans-Jørgen 

Gjessing. Boken handlar om en dysleximodell Gjessing har skapat och involverar olika former av 

dyslexi. Dessa former av dyslexi utgör Gjessings modell har presenterats tidigare i detta arbetes 

bakgrund. Det relevanta för detta arbete som inte tillhör modellen är hur lärare bör genomföra det 

praktiska arbetet med elever med dyslexi. Inom detta praktiska arbete tar Gjessing upp vikten av att 

påbörja sitt arbete med en elev på den plats där eleven är och inte där det finns förutbestämda tankar 

kring var eleven borde vara.30 Att jobba individuellt med eleven är av vikt då eleven ofta har andra 

behov av stöd och hjälp än vad övriga klassen har. Det är även viktigt att alternera arbetsformer så 

att det inte blir genomgående inläsning som form av kunskapsinhämtning.31 Detta sätter elever med 

28 Ibid, s 38
29 Cotrell, S, Special teaching in higher education, 2003, s 123
30 Gjessing, H, Specifika Läs- och Skrivsvårigheter, 1978, s 157
31 Gjessing, H, Specifika Läs- och Skrivsvårigheter, 1978, s 159
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dyslexi i en jobbig sits i jämförelse med andra elever. Det är även av vikt att på något vis 

kompensera de svaga sidorna hos eleven på något sätt. Detta kan genomföras med hjälp av 

kompensatoriska hjälpmedel men även med hjälp av elevens starka sidor.32 Dessa starka sidor är 

tänkta att hjälpa eleven att lära sig de moment eleven har svårighet med..

32 Ibid, s 160
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3. Metod
Den metod jag har valt att arbeta med är en form av kvalitativ textanalys. Pär Widén, prefekt på 

Lärarutbildningen vid Malmö Högskola, skriver i Handbok i kvalitativ analys att det finns olika 

dimensioner att fokusera på i genomförandet av den tilltänkta analysen.33 De dimensioner jag ämnar 

fokusera på i mitt arbete är den tredje dimensionen och den problematiserande dimensionen. Den 

tredje dimensionen innebär att texten ska analyseras ”med syfte att skapa förståelse för någon del av 

det omgivande samhället...”34. Rent praktiskt innebär detta att målsättningen är att genomförandet 

av analysen ska leda till ökad förståelse för hur elever med dyslexi skulle kunna ha det med hjälp av 

det analyserade materialet. Den problematiserande dimensionen är dock den dominanta metoden 

som följs i arbetet. Den problematiserande dimensionen innebär att med hjälp av teorier formulerar 

de analytiska frågorna så att de har grund i dessa teorier. ”Detta bidrar till att analysen innefattar 

teoretiskt drivna analysfrågor.”35 Detta innebär att analysprocessen kommer att vara starkt kopplad 

till de teorietiska utgångspunkterna i arbetet. Betydelsen för undersökningen blir att undersökningen 

i fråga får en starkare vetenskaplig koppling och högre validitet då teori och begreppsförklaring 

valts utifrån vetenskapligt publicerade publikationer. 

Det material som ska analyseras är i två delar. Det första är studier om teknologins 

användningsområden inom pedagogiken. Den andra är litteratur kring dyslexi och kompensatoriska 

hjälpmedel. Dessa material ska analyseras utifrån begreppet likvärdighet och Habermas teori om 

teknologi som ideologi. Målsättningen med undersökningen är att se ifall det finns någon koppling 

mellan vad modern teknologi bedöms kunna göra och ifall det skulle kunna ersätta kompensatoriska 

hjälpmedel på en klassbredd skala. Undersökningen bearbetar även ifall teknologins användande 

rent generellt kan bedömas likvärdig.  

3.1 Metodval
Anledningen till att jag valde att arbeta utifrån en kvalitativ textanalys var att det material som var 

mest lämpat för att besvara min inledande fråga var de studier i ämnet jag kunde komma över 

genom en serie sökningar i ERIC, DIVA och på LIBRIS. Intervjuer eller observationer hade istället 

lett till att jag hade fått bearbeta andra människors syn på situationen eller att jag skulle få göra 

tolkningar av vad jag såg. Inga av dessa skulle ge svar på vad jag undrade över. Motivet till att valet 

att arbeta med den tredje dimensionen var för att det skapade möjligheten att tolka hur elever med 

33 Widén, P, Handbok i kvalitativ analys, s 138
34 Ibid, s 140
35 Ibid, s 145
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dyslexi har det i skolan, hur de skulle kunna ha det och vad som kan förbättra både deras och de 

andra elevernas situation. Motivet till att valet att arbeta med den problematiserande dimensionen 

var att den dimensioner som gav mig störst möjlighet att nyttja en problematiserande syn på 

teknologin utan att redigera syftet. Med dessa dimensioner skulle det vara möjligt att tolka hur 

elever med dyslexi har det i skolan, hur de skulle kunna ha det och vad som kan förbättra både deras 

och de andra elevernas situation. 

När det gällde val av teori för att kunna på bästa sätt nyttja den problematiserande dimensionen var 

tankar tagna från Technology and science as ”Ideology” av Habermas ett enkelt val. Detta då 

Technology and science as ”Ideology” innehåller många ifrågasättanden kring tron på teknologi 

och det sätt vår tillit till den har ökat systematiskt med tiden. Mycket av litteraturen om dyslexi och 

kompensatoriska hjälpmedel fokuserar på olika former av databaserade hjälpmedel eller andra 

former av teknologiskt stöd. Detta innebar ett behov av att ta in en form av motpol som kunde sätta 

de tankarna i perspektiv och utgöra ett sätt att analysera det skrivna utan att bara acceptera det 

skrivna som självklart.

3.2 Urval
Det finns två separata grenar av forskning jag ämnar undersöka och analysera. Detta innebär 

givetvis även att jag använder mig av två separata former av urvalskriterier då endast en form av 

urvalskriterier inte skulle ge mig det material jag behöver för att kunna genomföra arbetet. Det 

första kriteriet jag ämnar förklara handlar om den teknologiska aspekten medan det andra kriteriet 

handlar om den dyslektiska.

De studier som har sökts fram inom ERIC, Libris och DIVA genom avancerad sökning med 

nyckelorden ”technology” och ”pedagogy”. Ytterligare sökningar i samma databaser skedde med 

tilläggsnyckelordet ”innovation”. Inom sökningen av Libris och DIVA användes även svenska 

motsvarigheter till dessa sökord för att inte utesluta svensk litteratur inom ämnet. Vid sökning inom 

ERIC har det även klickats i att forskningen måste vara peer-reviewed för att säkerställa en högre 

nivå av kvalitet. Utifrån detta har sedan ett urval skett efter en relevansbedömning för ämnet efter 

att ha läst igenom abstractsen. Denna relevansbedömning har byggts på ifall studien undersöker 

användandet av teknologi i pedagogiken eller ifall det till exempel fokuserar på hur det går att 

undervisa i teknologi på nyskapande sätt vilket faller in inom samma sökramar. För att försäkra att 

det är någorlunda ny teknologi och inte studier om stencilmaskiner har jag valt att begränsa 

sökningen av studier om teknologi till 2010 och senare. Detta menar jag bör motverka en del av 
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problematiken som finns med att teknologin utvecklas fort. Ett annat urvalskriterie framkom med 

tiden och sorterade bort vissa undersökningar var valet av definition för likvärdighetsbegreppet. I 

och med nyttjandet av Wahlströms tolkning av likvärdighetsbegreppet innebar att alla elever kan 

uppnå ett visst kunskapsmål fanns det ett visst behov att använda sig av undersökningar där det 

fanns någon form av diskussion kring inhämtad kunskap från teknologin. Dessa urvalskriterier har 

lett mig till att de verk jag ämnar bearbeta för undersökningen är Inspired by technology Driven by 

pedagogy och New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching 

about exotic ecosystems.

När det kommer till det dyslektiska urvalskriteriet var det av vikt att få fram information om 

kompensatoriska hjälpmedel för att det skulle gå att göra delen av teknologi relevant för de 

frågeställningar detta arbete har. Jag valde att, till skillnad från det teknologiska urvalskriteriet, 

enbart söka efter information i Libris i detta fall. Anledningen till att sökningen i ERIC föll bort var 

för att jag ämnade förankra arbetet i den svenska synen på hur arbetet med elever med dyslexi 

genomförs. Inom den teknologiska aspekten var detta inte något behov då den fanns till för att 

skildra hur det skulle kunna vara. Inom denna aspekt är målsättningen att gestalta hur det är och 

därför blev det lämpligt att primärt bearbeta material med grunden i Sverige. Tidsaspekten var inte 

heller av lika stor vikt gällande detta urval då det faktiska användandet av olika former av teknologi 

inte sker i samma hastighet som utvecklandet av den. Med detta i åtanke sattes ingen kort tidsram 

på samma sätt som det gjordes utifrån det teknologiska urvalskriteriet. De sökord jag valde att 

använda var ”kompensatoriska hjälpmedel” och ”dyslexi”. Detta ledde mig fram till 

Kompensatoriska datorprogram - en dyslektikers möjlighet och Implementering av 

kompensatoriska datorprogram i undervisningen. 

Det sökande som har genomförts i DIVA har primärt varit för att finna material som kunnat fungera 

som tidigare forskning inom ämnet och inte som tilltänkt material för analys. Sökningen följer, som 

tidigare nämnts, samma sökord och mönster de två andra urvalskriterierna har haft för att samma 

typ av material ska framkomma.

3.3 Material
Inspired by technology Driven by pedagogy är en publikation presenterad av OECD CERI 

(Organization for Economic Co-operation and Development respektive Centre for Educational 

Research and Innovation). OECD är, enligt dem själva, ett forum där regeringar kan söka lösningar 
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på gemensamma problem.36 Detta innebär, grovt simplifierat, att publikationen ifråga är något som 

tagits fram för att ge svar på funderingar kring hur teknologi och innovationer inom den fungerar. 

Rapporten i sig är uppdelad i tre moment, ett för förklaring kring teknologi, ett för förklaring av fall 

från Australia och Singapore och avslutningsvis ett moment för vad de kallar lovande fält för 

forskning. 

New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about exotic  

ecosystems är skriven av Jennifer L Hill och Amanda Nelson och är publicerad i Enviromental 

Education Research vol 17. Jennifer L Hill är ”deputy head of the Department of Geography and 

Environmental Management and University Learning and Teaching Fellow at UWE, Bristol”37 

medan Amanda nelson är ”head of the Information Unit at QAA”38. UWE är Univeristy West 

England medan QAA är Quality Assurance Agency for Higher Education. Fokuset inom 

publikationen ligger på Hills speialiserade forskningsämne nämligen hur det är möjligt att nyttja 

podcasts för att förbättra lärandet.

Kompensatoriska datorprogram - en dyslektikers möjlighet och Implementering av 

kompensatoriska datorprogram i undervisningen är båda skrivna av samma författare, den 

legitimerade logopeden Gunvor Damsby. Damsby är enhetschef för SKED, Skånes Enhet för Elever 

med Dyslexi. Båda rapporterna är utgivna av Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering och 

Hjälpmedel, region Skåne. Fokuset inom rapporterna ligger på de olika sidorna av kompensatoriska 

hjälpmedel, antingen implementeringen av dessa eller av hur de kan ge stöd till elever. Inom dessa 

verk förekommer det ett flertal intervjuer med diverse lärare och specialpedagoger för att granska 

deras arbete med kompensatoriska hjälpmedel.

36 Www.oecd.org
37 Hill, J.L and Nelson, A, New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about  

exotic ecosystems, s 406
38 Ibid, s 406

                                                                                                                                                           14 



4. Materialgenomgång
Ett exempel av den teknologiska utvecklingen utifrån det bearbetade materialet Inspired by 

technology driven by pedagogy är Web 2.0. Teknologin Web 2.0 handlar om att i större utsträckning 

skapa en webb där det är möjligt med social kontakt via specifika plattformar. I skolvärlden ses 

detta främst i form av de olika lärplattformar som finns ute i skolorna. Inom de program skolorna 

har och använder sig av finns möjligheter till kommunikation mellan elever och lärare och 

förmågan att lägga upp filer och länkar gör att utbyten av arbeten och idéer möjliggör ett arbetssätt 

som inte är låst vid en specifik tid eller plats. 

Ett annat intressant moment som tas upp i Inspired by technology driven by pedagogy är de 

slutsatser de drar i studien. I sektionen de själva kallar ”lessons learnt” framkommer det att det i de 

nordiska länderna saknas en kunskapsbas för att utnyttja den teknologiska utvecklingens framfart 

inom det pedagogiska fältet. Kopplingen mellan teknologi och pedagogik är inte per automatik stark 

alls utan det är bara de mest ivriga förespråkarna för teknologin drar nytta av den vilket innebär att 

teknologin inte dras nytta av på bred form.39 Vidare dras även slutsatsen att det saknas en balans 

mellan den teknologiska utvecklingen och den pedagogiska och finansiella verkligheten.40 

Teknologiska innovationer kan ej heller påstås vara innovationer förrän dessa börjar brukas i 

praktiken menar studien. Detta innebär, enligt studien, att en stark kunskapsbas är viktig och att 

utövarna inom både fälten för pedagogik och teknologisk utveckling har en förmåga att se områden 

för nytta för nya teknologiska innovationer.41

I Employing video podcasts in learning and teaching about exotic ecosystems undersöks ifall 

användandet av podcasts hjälper elever med inlärningen. En podcast är ”An audio broadcast that 

has been converted to MP3 or other audio file format for playback in a digital music player.”42. 

Detta innebär att användandet av podcasts handlar om att lägga upp filer med information som 

bedöms relevant för den undervisning som genomförs. Dessa podcasts kan vara antingen ljudfiler 

vilket är den ursprungliga formen det användes i men har allteftersom teknologin gått framåt tagit 

till sig möjligheten att använda bild också. Men i denna undersöknings fall användes podcasten där 

det nyttjades visuell representation med inspelat röstmaterial över.43 Dessa podcasts kunde sedan 

39OECD, Inspired by technology driven by pedagogy, s 144

40Ibid, s 145

41Ibid, s 145

42http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=podcast&i=49433,00.asp
43Hill, J.L and Nelson, A, New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about  

exotic ecosystems, s 395
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eleverna titta på via skolwebben eller ifall de hellre ville ladda ned podcasten och titta på den på 

andra platser. För att bredda möjligheterna fanns även konverterade filformat upplagda för eleverna 

så att de skulle kunna ladda ned filerna och spela i mp3 spelare, smartphones och läsplattor. Det 

visade sig i undersökningen att det var lite av en nyhetens behag över konceptet då allteftersom 

kursen gick sänktes antalet visningar och nedladdningar på podcasten. Samtidigt visade det sig att 

eleverna inte heller höll samma nivå på senare moment där de inte tagit hjälp av podcasten i 

jämförelse mot de moment där de använde sig av podcasten. Att eleverna själva uppskattade 

alternativet framkom i enkäter till eleverna efter fullgjord kurs.44  

Det framkommer i studien Implementering av kompensatoriska datorprogram att de vanligaste 

kompensatoriska hjälpmedlen är fingersättningsprogram, talsyntes och rättstavningsprogram i 

engelska och svenska.45 I Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet framkommer 

det att under den testperiod som förekom i den specifika studien var det mest använda 

kompensatoriska hjälpmedlet ViTal. ViTal kan läsa upp vad som skrivs eller vad som står i texter på 

datorn.46  I Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet framgår det att det näst mest 

använda programmet är 10 Fingrar. 10 Fingrar är en form av fingersättningsprogram vilket Damsby 

bedömer vara mer av ett träningsprogram än ett kompensatoriskt hjälpmedel som finns för att stödja 

inlärningen av den kunskap skolan vill förmedla. Flera specialpedagoger som intervjuats i 

Implementering av kompensatoriska datorprogram finner det jobbigt att elever med 

kompensatoriska hjälpmedel inte kan fortsätta nyttja dessa program i vanliga klassen. Hos 

specialpedagogen finns det sällan datorer eleven kan arbeta vid vilket flyttar eleven till andra platser 

och tar bort tid från elevens undervisningstimmar. Detta innebär att om teknologi skulle finnas som 

skulle kunna hjälpa hela klassen samtidigt skulle detta problem försvinna. Eleven skulle kunna vara 

i klassrummet precis som lärare vill och dessutom skulle eleven nyttja datorn på ett sätt för att höja 

elevens förmåga.

”Några specialpedagoger på högstadiet tycker att eleverna blir utsatta 

av att få en diagnos och sedan behöva gå ifrån klassen för att träna in 

kompensatoriska hjälpmedel. De menar att eleverna  befinner sig i en 

känslig ålder och värjer sig mot allt som avviker från det normala. Det 

44Hill, J.L and Nelson, A, New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about  

exotic ecosystems, s 402

45Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 33

46Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 21
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upplevs som ”skämmigt” och eleverna har inte råd att förlora tid från 

klassrumsundervisningen då de inlett jakten på betyg.”47 

Detta innebär att det finns en problematik inom skolväsendet då det bedöms som negativt att 

behöva få hjälp och stöd. Att stöd kan nekas av eleven då eleven istället vill satsa på att höja sina 

betyg skapar ett surrealistisk kontraproduktivt synsätt. Hjälpmedlen ska hjälpa eleven att uppnå 

högre betyd, inte hindra eleven för att få dem. 

På temat stigmatisering framkommer det i  Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers  

möjlighet att elever i äldre åldrar, främst tjejer, är obekväma med att framstå som annorlunda på 

grund av sin dyslexi.48 I diskussionen tas det upp att frågan mer handlar om attityd och att med rätt 

inställning från läraren går det att vända denna rädsla till en form av motivation genom att skapa 

förståelse i klassen för vad dyslexi innebär för den som har det.49 Damsby antyder att en eventuell 

lösning på dels denna stigmatisering och dels på den dumstämpel dyslektiska elever kan sätta på sig 

själva vore att introducera kompensatoriska hjälpmedel i en ung ålder. Då kan dessa hjälpmedel 

vara inlärda när eleven kommer upp i ålder och det skulle förefalla naturligt för andra elever.50

En sak tydliggörs i resultatet av Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet. Det 

finns tre saker som de lärare som arbetat med kompensatoriska hjälpmedel i studien vill 

rekommendera till andra lärare inför deras arbete med kompensatoriska hjälpmedel. Den första av 

dessa tre punkter är utbildning, de i studien deltagande lärarna menar att det är av väldigt stor vikt 

att lärarna förstår de kompensatoriska hjälpmedel de ämnar använda sig av. ”Att få tid avsatt för 

egen inlärning skattar lärarna högt.”.51 Med andra ord är det viktigt att utöver att läsa in sig på vad 

manualerna till produkterna anser är nödvändigt är det även av vikt att vänja sig vid praktiskt 

användande av produkten. Den andra punkten kallas för ”schemaläggning, inträning och 

dokumentation”. Med detta menar lärarna att eleverna borde få tid avsatt i schemat varje vecka 

under inlärningsfasen för programmen så att de kan lära sig att använda dessa och att eleverna inte 

ska förväntas göra detta under sin egen fritid.52 Det är även av vikt att sätta tider för dokumentation 

och uppföljning så att det går att verifiera att eleven verkligen tagit till sig programmen och att det 

inte uppkommer några problem allt eftersom. Den sista punkten handlar om ansvar och 

47Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 35-36
48Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 19

49Ibid,s 29

50Ibid, s 29

51Ibid, s 24

52Ibid, s 24
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framförhållning. Med det menar de tillfrågade lärarna att det är av vikt att veta vem det är som har 

ansvar för olika frågor då det är möjligt att undvika problem framförallt under uppföljningen.53

Den forskning som tas fram och driver den teknologiska utvecklingen i skolan framåt är främst ICT, 

Information and Communication Technology. Detta innebär att den teknologi som kommer fram är 

främst riktad för att underlätta upptäckten av information. Inriktning fanns även på den 

kommunikativa delen mellan elever och mellan elever och lärare. Genom att fastställa att det är vad 

det är går det även att fastställa vad det inte är. ICT är inte en drivande praktisk teknologi. Det är 

inte teknologi där eleven kan arbeta själv utan mål och utvecklas genom det utan teknologin handlar 

snarare om att ge eleven verktyg för att kunna bearbeta, lösa och kommunicera kring de olika 

arbeten läraren ger. 

53Ibid, s 25
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5. Analys
5.1 Uteslutning
Något vanligt förekommande i intervjuer med specialpedagoger är deras oro för elevens reaktion 

vid den tidpunkt där eleven får en diagnos och måste lämna klassen för att arbeta på annan plats 

med det kompensatoriska hjälpmedlet. Det är inte heller ovanligt att läsa om elever med dyslexi 

som vägrar stöd då det skulle märka dem som annorlunda. I vissa fall även påverka elevens 

möjlighet att sträva efter högre betyg då det tar tid att lära in de kompensatoriska programmen.54 

Utifrån dessa problematiska situationer går det att dra slutsatsen att systemet som existerar inte är 

fullt likvärdigt. Undantaget för detta är om alla elever med dyslexi som agerar på detta vis är 

högpresterande och uppnår kunskapsmålen trots sin dyslexi.  Detta är dock inte ett realistiskt synsätt 

och utifrån Wahlströms tolkning av begreppet likvärdighet som en grund på kunskapsmålsbaserat 

lärande. Det innebär att likvärdighet inte skulle kunna uppnås ifall så lite som en elev inte skulle 

kunna uppnå dessa kunskapsmål. Att en elev sätter stort fokus på betygen framkommer när vissa 

elever uppger att de är obekväma med att ta tid från deras vanliga skoltid för att lära sig hur olika 

typer av kompensatoriska hjälpmedel fungerar. Eleverna skulle då minska den tid de har för att 

arbeta upp sina betyg inför gymnasievalet.55 Detta är ett tecken på att diagnosen i fråga kommer vid 

en olämplig tidpunkt och att det stöd eleven borde haft sedan länge först framkommer vid en 

tidpunkt då betygen är viktigast. Detta innebär att om det är möjligt med nyttjande av generell 

teknologi skulle denna situation inte behöva uppstå då ingen skulle behöva säras från klassen eller 

framstå som annorlunda. Huruvida dessa former av teknologi sedan har kapaciteten att genomföra 

denna generella höjning är något som fortsättningsvis kommer att analyseras i detta arbete.

Damsby menar i  Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet att en tänkbar lösning 

för att få bort stigmatiseringen är att göra eleverna vana vid kompensatoriska hjälpmedel redan från 

ung ålder.56 Detta är visserligen sant men det skulle inte vara till nytta i de fall där diagnosen ställs 

under elevens sena skolgång. Det skulle vara möjligt att minska stigmatiseringen ifall det vore 

möjligt att med säkerhet fastställa diagnoser redan i tidig ålder, i början av skolgången, men så är 

uppenbarligen inte fallet. Med det i åtanke tror jag att det är eftersträvansvärt att försöka uppnå 

möjligheter att skapa en situation där elever med dyslexi kan få en likvärdig skolgång genom att 

underlätta deras chanser att uppnå de kunskapsmål som utgör likvärdigheten enligt Wahlström. 

Detta skulle rent praktiskt innebära att utifrån Damsbys definition av kompensatoriska hjälpmedel 

54 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 36
55 Ibid, s 36
56 Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 28
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som han själv använder skulle inte de träningsprogram som finns vara relevanta för strävan att 

uppnå de kunskapsmål som utgör likvärdighet. Betyder detta att likvärdighet innebär att strunta i att 

ge elever möjlighet till att träna upp sin förmåga för att minska effekterna av sin 

funktionsnedsättning då detta inte ses som hjälpsamt för att förbättra elevernas förmåga att ta in 

kunskap från skolan ur ett kortsiktigt perspektiv? Krasst sett ja, ifall det ska hårddras. Med vad 

Haug menade med social rättvisa som en viktig del av skolan i åtanke blir det tydligt att det inte 

innebär social rättvisa att medvetet undvika att ge en elev så bra möjligheter som det finns kapacitet 

till att ge eleven att klara sig utanför skolan.57 Sett ur ett större perspektiv är det rimligt att se den 

sociala rättvisans del i likvärdighet blir en kontrollfunktion för att se till att inga felaktiga beslut tas 

i hänsyn till likvärdighet. 

Vissa föräldrar som intervjuats har varit besvikna på användandet av kompensatoriska hjälpmedel 

då de trodde att de skulle ”ta bort handikappet”.58 Detta skiljer sig från lärarna som intervjuats i 

samma studie vilka var nöjda med resultatet. Med andra ord finns det en viss problematik till 

förklaringen till hur kompensatoriska hjälpmedel används. Detta visar på en vilja att hjälpmedlen 

ska skapa en situation där eleven inte visar av de negativa aspekterna av sin funktionsnedsättning. 

Föräldrarna har alltså en önskan att deras barn ska vara som andra barn och passa in i gruppen. De 

känner sig med andra ord inte nöjda med det lärarna är nöjda med att eleverna får det stöd de 

behöver för att kunna lära sig saker. Föräldrarna vill att deras barn inte bara ska ha 

utbildningsmässig likvärdighet utan även en social sådan där barnen är som ”vanliga barn är”.

Tron på att de kompensatoriska hjälpmedlen ska ”ta bort” problematiken är en klar 

teknopositivistisk tankegång där föräldrarna tar för givet att teknologin ska kunna hjälpa deras barn 

att bli ”normala”. Haug skriver i Pedagogiskt dilemma att grundpoängen inom att ge elever 

kompensatoriska hjälpmedel är att särbehandla dessa elever för att kunna hjälpa eleverna att nå en 

högre nivå.59 Detta kan då rimligen stärka synen på dessa barn som annorlunda och inte ”som 

vanliga barn är”. Det finns med andra ord en uppenbar risk att användandet av dessa 

kompensatoriska hjälpmedel kan vara stigmatiserande vilket har framkommit i flera av de olika 

verk som har lästs inför bearbetningen av materialet.60 Vad som utelämnas i undersökningen är ifall 

föräldrarna har fått de kompensatoriska hjälpmedlen insålda på så vis av de specialpedagoger som 

har haft med barnet att göra och att de därför är av den uppfattningen eller ifall de på egen hand lagt 

till sig denna syn på kompensatoriska hjälpmedel. 

57 Haug, P, Pedagogiskt dilemma, 1998, s 14
58 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 28
59 Haug, P, Pedagogiskt dilemma, 1998, s 18
60 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 36
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Rimligt att ha i åtanke är att det användande av teknologi som har bearbetats i mitt material 

visserligen skulle hålla eleverna i klassrummet med varandra för att bruka icke träningsbaserade 

kompensatoriska program. Det skulle skapa en situation där de inte behöver känna sig annorlunda 

men den skulle inte heller på något sätt minska föräldrarnas oro för att deras barn inte är som andra. 

Användandet av podcasts eller Web 2.0 baserade lärplattformar skulle inte ”ta bort handikappet” 

heller vilket, utifrån intervjuer, verkar vara vad flera föräldrar tror.61 Det är också värt att göra 

skillnad på kompensatoriska hjälpmedel och kompensatoriska hjälpmedel. De kompensatoriska 

hjälpmedel som finns till för att underlätta skolgången är de som detta arbete undersöker ifall de kan 

ersättas. De kompensatoriska hjälpmedel som fokuserar på att träna upp elevens förmåga för att 

kunna vara mindre beroende av kompensatoriska hjälpmedel däremot är inget som kan ersättas 

utifrån det material som har bearbetats i undersökningen. Fingersättningsprogram är ett bra exempel 

på ett sådant program. Ett sådant program existerar inte för att öka kvalitén av arbetena som görs nu 

eller för att nå något specifikt kunskapsmål. Fingersättningsprogram handlar istället om att skapa en 

vana för att skriva på ett tangentbord på ett sådant vis att de svårigheter som följer med dyslexin 

inte ska vara lika märkbara. Med detta i åtanke går det att dela in kompensatoriska hjälpmedel i två 

moment, det första strävar efter att höja elevens förmåga att ta till sig kunskap som det är nu och 

därmed studera på samma villkor som sina klasskamrater. Det andra är kompensatoriska hjälpmedel 

som fokuserar på att vänja eleven vid dyslexi och ge eleven en förmåga att klara sitt liv även utanför 

skolan. Den del som ifrågasätts i detta arbete är den del där fokus ligger på elevernas förmåga att 

prestera på samma villkor som sina klasskamrater då detta är mer i linje med Wahlströms tankar 

kring likvärdighet där alla elever kan och ska uppnå ett satt kunskapsmål.

5.2 Teknologi
Det är användbart för elever med vissa typer av dyslexi att kunna lyssna på förinspelat material. De 

elever där det finns en problematik vid läsning skulle kunna spara tid och glädje på att lyssna in 

materialet istället för att försöka sig på att läsa in materialet. Genom Web 2.0 anpassade program är 

det möjligt att ha till exempel föreläsningar (podcasts) upplagda vilket skulle vara till nytta för fler 

än bara elever som har dyslexi vilket påvisas i studien om podcasts. Användningen av podcast 

skulle primärt stödja elever med en form av dyslexi som gör att de har svårt att ta till sig vad de 

läser. Då det hör till ovanligheten att de vanliga skolböckerna finns som daisy-böcker skulle det 

innebära att elever med sådan dyslexi skulle antingen behöva sitta med pennskanner och/eller 

väldigt mycket tid för att kunna läsa genom boken. Annars skulle det uppkomma svårigheter att 

kunna ta till sig de moment som är av vikt för den läxa eller det prov som eleverna ska ha. Genom 

61Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 28
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användandet av podcast skulle det vara möjligt att istället ge elever med en sådan form av dyslexi 

och även andra elever en annan form av inlärningsmöjlighet och därigenom skapa en mer likvärdig 

form av undervisning. Den problematik som finns skulle dock vara att detta ställer krav på lärarens 

tid då en initial kostnad i tid skulle finnas för att möjliggöra detta överhuvudtaget. Den ställer även 

krav på att det finns datorer i skolan som elever kan använda utanför ordinarie skoltid så att de kan 

tillgodogöra sig kunskapen som finns i podcastsen på de tider som är bäst anpassade för dem. 

Genom användande av Web 2.0 baserade skolnät är det visserligen möjligt att tillgodogöra sig dessa 

podcasts hemifrån men detta skulle vara under en förutsättning att eleven har en dator hemma. 

Varvid det är allt mer ovanligt att elever saknar dator hemma så finns det fortfarande en klassaspekt 

i frågan. Detta ökar nödvändigheten att skolan har datorer tillgängliga för alla elever även utanför 

ordinarie skoltid så att alla faktiskt kan utnyttja dessa försök att skapa en likvärdig 

kunskapsinhämtning.

Granskas konceptet med podcasts utifrån ett perspektiv baserat på Habermas tankar om teknologins 

roll finns det framförallt en koppling som är intressant att göra. Dessa podcasts skulle mer eller 

mindre bli extra föreläsningar eleven kan ta del av vid den tidpunkt som passar den bäst utöver den 

vanliga undervisningen. Det är med andra ord en form av extraundervisning det går att hävda 

tidigare har skett i klassrummet med blandad framgång. Det blir med andra ord även ett sätt att 

fånga upp de elever som inte hänger med i klassrummet utöver de som har svårigheter med att läsa. 

Men det är också en sanning utifrån den förflyttning mot ett allt mer teknokratiskt samhälle på detta 

vis vänder oss mer mot teknikanvändande lösningar och gör oss blinda mot alternativa andra 

lösningar. En sådan lösning skulle kunna vara mer tid med läraren men då förefaller det mycket 

smidigare med podcastlösningen. Den är lättare för läraren när det kommer till tiden som behöver 

läggas ned, framförallt i grupper där det finns flera elever som skulle behöva stöd. Det blir även mer 

fokus på elevens eget ansvar och ger eleven mer frihet i när och hur det material podcasten utgör 

ska bearbetas. Detta kan ses som en fördel gentemot att vara fast vid ett klassrum vid en specifik 

tidpunkt.

 

Något intressant att ha i åtanke är att varvid en bra Web 2.0 baserad lärplattform kan göra underverk 

för elever i hur de får stöd av läraren om läraren gör det bra är att ifall inte lärplattformen i sig är 

anpassad för elever med dyslexi kan det ta tid och möda att navigera sig fram till de aktuella delar 

av lärplattformen eleven ämnar söka sig till. Detta tar inte bort nyttan av Web 2.0 baserade 

lärplattformar men det innebär att det bör finnas en medvetenhet om att systemet inte är perfekt och 

att det finns fortfarande en inneboende problematik i det hela.

Användandet av främst podcasts visar att det kan förbättra likvärdigheten inom utbildningen då det 
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uppenbarligen hjälper elever att uppnå de kunskapsmål som har satts innan kursen. När det istället 

handlar om Web 2.0 baserade lärplattformar är det inte lika tydligt utifrån det bearbetade materialet. 

Jag skulle hävda att det ger en större möjlighet till likvärdig utbildning även om den inte på egen 

hand ger något till eleverna. Vad den ger är möjligheter till att ge eleverna ett smidigt sätt att 

inkorporera bland annat podcasts inom de skolbaserade medierna lärare och elev har tillgång till.

Ett annat problem är att de program som finns inte alltid fungerar.62 Detta handlar om att de inte 

startar som de ska eller att specialpedagogerna inte får programmen att göra det dem vill att de ska 

göra. Detta passar in i den tidigare diskussionen kring träning inom den tilltänkta teknologin. Trots 

detta anser många specialpedagoger att merparten av de kompensatoriska hjälpmedlen inte fungerar 

helt tillfredsställande.63 Fokus ligger på nationella prov, betyg och sedan kan det förekomma 

allmänna datastrul vilket gör att de databaserade kompensatoriska hjälpmedlen fungerar ”sämre”. 

Det sista av dessa tre problem skulle även gälla för alternativ teknologi då en dator som till exempel 

inte startar varken kan nyttja kompensatoriska program eller andra program. Ett användande av 

generell teknologi skulle öka det beroende av datorer och liknande gentemot vad som redan finns. 

Om vi godtar de tankar Habermas framställer om att det kontinuerligt sker nya innovationer inom 

teknologins fält och att detta hela tiden driver utvecklingen framåt innebär det att även teknologin i 

skolan kommer att kontinuerligt drivas framåt. Frågan som måste besvaras är ifall det finns ett 

inneboende värde i att eftersträva en effektivisering av den undervisning som sker med hjälp av 

teknologi. Den undersökning som hade gjorts med podcasts har visat att när eleven får möjlighet till 

att nyttja podcastsen ökar det deras förmåga att memorera information i ämnet.64 Det ger också alla 

elever med möjlighet att komma åt podcasten möjligheten att ta del av den kunskap om finns med 

podcasten när och hur den specifika eleven vill.

Problematik inom konflikter mellan program och dator var något relativt vanligt förekommande 

enligt studien som genomfördes i Kompensatoriska datorprogram – En dyslektikers möjlighet.65 Det 

menades att det fanns begränsningar i många skoldatorer i form av kapacitet eller ej fungerande 

delar. Detta gjorde att delar av de kompensatoriska hjälpmedel som skulle installeras på datorn och 

därigenom undersökas inte kunde undersökas på fullt ut förrän dessa problem hade åtgärdats. En 

lärare utan datorvana skulle med andra ord behöva hjälp av support för att överhuvudtaget kunna 

installera programmet korrekt vilket inte heller lär öka viljan hos läraren att arbeta med 

programmet.

62Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 32
63Ibid, s 41
64Hill, J.L and Nelson, A, New technology, new pedagogy? Employing video podcasts in learning and teaching about  
exotic ecosystems, s 404
65 Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 21
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Teknologin skolorna köper in och nyttjar blir en form av kontrollmekanism. Habermas menar att 

teknologi i grunden handlar om kontroll och dominans och en form av kontroll tar den trots allt i 

skolorna. Precis som den ekonomiska problematiken gällande kompensatoriska hjälpmedel eller vid 

övrigt teknologi som finns till för elever existerar även en problematik kring rädslan att eleven ska 

vara mer van vid teknologin än läraren.66 Denna tanke är något som gör vissa lärare obekväma i sitt 

användande av teknologin. En del av försäljningen av teknologin till lärarna i synnerhet kan handla 

om hur lättanvänt programmet är och hur mycket nytta det skulle kunna vara både för elev och 

lärare. Här är det möjligt för den teknopositivistiske att se en simpel lösning där ny 

användaranpassad teknologi skulle kunna minska gapet mellan lärare och elev och samtidigt höja 

båda. Det är dock som Habermas skriver bara ett sätt att leta efter ett svar inom en redan given ram. 

Ett annat alternativ skulle givetvis vara fortbildning för lärare med problem att använda sig av den 

typ av pedagogisk uppläggsplan som nämndes tidigare. Detta skulle dock bara vara en 

omfördelning av resurser sett ur ett kort perspektiv och en ekonomisk förlust sett ur ett längre 

sådant vid de tillfällen teknologi ska köpas in. Ifall det slängs tillräckligt med resurser på ett 

problem med teknologisk grund är det möjligt att lösa det problemet. Det fungerar på precis samma 

sätt utan att ha en teknologisk bakgrund. Ifall det slängdes tillräckligt med resurser på vilket 

skolrelaterat problem som helst skulle även det kunna lösas.

Med Gjessnings förklaring om hur olika former av dyslexi fungerar i åtanke blir det tydligt att det är 

främst de elever med visuell dyslexi som drar nytta av podcasts. De elever med visuell dyslexi är de 

elever med dyslexi som har störst svårighet med att läsa och det är i de fallen podcasts kan hjälpa 

mest. Detta då dessa innebär att eleven med visuell dyslexi kan lyssna istället för att läsa in den 

kunskap läraren vill att eleven ska uppnå för att kunna nå de uppsatta kunskapsmålen. För elever 

med visuell dyslexi i synnerhet innebär detta att ett brett användande av podcasts kan ge elever med 

visuell dyslexi en del av det stöd som behövs för att eleven ska kunna uppnå en likvärdig utbildning 

baserat på det likvärdighetsbegrepp Wahlström skrev om. En elev med auditiv dyslexi skulle dra 

lika stor fördel som en elev med visuell dyslexi utifrån de parametrar Gjessning satte upp kring vad 

skillnaderna mellan dessa former av dyslexi är.67 Eleven skulle dock fortfarande kunna ha viss nytta 

av dessa podcasts. Detta baseras på det faktum att det i studien som undersökte podcastsens nytta 

framgick att ett nyttjande av podcastsen effektivt ökade elevernas förmåga att ta in den relevanta 

kunskapen de behövde. Då den fungerar rent generellt med elever utan dyslexi innebär det att 

66 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 66
67 Gjessing, H, Specifika Läs- och Skrivsvårigheter, 1978, s 53
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klassbrett användande av podcastsen skulle kunna vara hjälpsamt och fungerande. Med andra ord 

finns det täckning för tolkningen att användandet av podcasts skulle vara hjälpsamt för alla men att 

det bara skulle kunna ersätta viss form av stöd för elever med en viss typ av dyslexi, det är med 

andra ord ingen fullt fungerande generell lösning.

5.3 Kunskapsbas
I intervjuer med lärare framkommer det att det är vanligt att lärare inte är medvetna om hur olika 

kompensatoriska hjälpmedel fungerar.68 De beskriver inköpsprocessen om kompensatoriska 

hjälpmedel som sådan att skolan köper in de kompensatoriska hjälpmedlen men att det aldrig sker 

mer än någon kort genomgång av programmen.69 Detta leder till att lärarna inte har någon större 

kunskap alls om hur programmen egentligen fungerar. Denna process påminner om hur processen 

kring hur teknologiska hjälpmedel rent generellt tas in i skolvärlden. Teknologin säljs in genom att 

teknopositivistiska individer uppskattar deras värde enormt eller att de helt enkelt har en bra säljare. 

Det är med andra ord så att lärarna har, precis som Habermas förvarnat om, letat efter svar inom 

teknologins fullkomlighet och funnit ett svar som passar in. Sedan blir det en krock när lärarna inte 

har kompetensen för att till fullo utnyttja hjälpmedlen. Om lärarna sedan även, som det 

framkommer i intervjuerna med lärare som genomförts i studien, saknar en pedagogisk 

uppläggsplan för att kunna få in hjälpmedlen i undervisningen kommer det inte heller att fungera. 

Detta återspeglas i de examensarbeten i ämnet som har lästs igenom då lärares besvikelse över hur 

de ska använda sig av olika former av teknologi oftast handlar om att det inte finns en pedagogisk 

drivkraft bakom införskaffandet av teknologin. Innebörden av det är att många av lärarna som får 

tillgång till teknologin inte använder det för att de har en plan med det utan bara använder det för att 

det finns vilket inte på något sätt förhöjer kvalitén på den undervisning läraren bedriver.

I Inspired by technology driven by pedagogy fortsätter det på samma spår. Även där finns det 

dragna slutsatser att med en bristande kunskapsbas kommer inte teknologin kunna användas fullt 

ut.70 Fokuset där läggs på att innovationer verkligen blir innovationer vid den tidpunkt som en given 

innovation tas i allmänt bruk. Med detta i åtanke blir det lätt lämpligt att ifrågasätta hur mycket av 

de teknologiska innovationer som har tagits fram verkligen är innovationer. Att bedöma just Web 

2.0 som en form av teknologisk innovation blir enkelt då det är ett växande system som blir allt 

vanligare i skolor. Men med en bristande kunskapsbas och avsaknad av en pedagogisk uppläggsplan 

blir det problematiskt vid införskaffandet av dessa innovationer som inte kan bli innovationer förrän 

de har börjat brukas på ett kompetent sätt. Det läggs fram en problematik som skapar frågan ”när 
68 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 65
69 Ibid, s 29
70 OECD, Inspired by technology driven by pedagogy, s 144
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bedöms det att en teknologisk innovation brukas?”. Ifall det bedöms som att en teknologi brukas när 

den finns på plats i skolan och används lite halvhjärtat av lärare utan någon form av pedagogisk 

uppläggsplan kommer teknologin i bruk förhållandevis fort, så fort säljare kan sälja in teknologin 

till skolan. Om det istället är så att teknologi brukas vid den tidpunkten då den ger en förbättring till 

lärarens undervisning så är det viktigt att det är med individer med tillräcklig kunskapsbas för att 

det ska gå att säga att teknologin brukas. Detta innebär att det finns en tydlig koppling till hur lärare 

i vissa fall ser på kompensatoriska hjälpmedel då de helt enkelt inte alltid förstår dessa fullt ut. 

Denna bristande kunskapsbas gör att de inte kan nyttja dessa hjälpmedel till fullo för elevens bästa. 

Detta stämmer även med andra former av teknologiska innovationer och det blir inte något konstigt 

att påstå att det lärarna inte förstår eller kan lägga upp en pedagogisk uppläggsplan för kommer de 

inte heller att ha någon nytta av. 

Vad som framkommer som är intressant utifrån Habermas perspektiv om huruvida vårt samhälle är 

teknokratiskt är att det trots allt inte är en såpass teknokratisk plats i skolan vilket annars hade varit 

möjligt att tro. Visserligen söks svaren inom teknologin och utvecklingen av vad som används i 

skolorna är kontinuerligt förändrande men det är också så att det inte finns fullkomlig kompetens 

för att dra nytta av teknologi. Detta antyder att anpassningen till en form av teknokratiskt samhälle 

inte är fullkomlig. Det rationella tänkande som styrs av teknologin finns med andra ord på plats i 

skolor men den teknologiska kompetensen saknas. Till synes lite lustigt då det annars tenderar att 

vara kompetensen som leder till ett tänkande. Detta motsäger lite vagt att det handlar om rationellt 

tänkande då det rationella tänkande som Habermas lägger fokus på. En av de stora poänger 

Habermas gör är att det är mer än en ideologi, det är något det går att ta på.71 Ifall kompetensen att 

förstå teknologin saknas blir tron på den teknologiska ideologin snarare en form av religion vilket 

innebär en blind tro.72 Detta innebär att de individer som inte besitter kompetensen för att bruka 

teknologin men ändå nyttjar den är människor som räknar med att saker och ting funkar för att det 

är teknologi och att de därmed själva inte behöver ha en aning. Detta innebär en intressant poäng 

huruvida det är lämpligt med generellt användande av teknologi i skolor överhuvudtaget. Om det 

finns underlag för att lärare utan en pedagogisk uppläggsplan för användande av teknologi inte kan 

dra nytta av teknologin i sin undervisning, varför bör de då ha den? Den generella teknik det har 

skrivits om i texten kanske inte borde vara speciellt generell gällande vilka den når ut till utan bara 

generell i sin utformning medan bara de med specifika pedagogiska uppläggningsplaner får bruka 

teknologin då det uppenbarligen bara är dessa som till fullo drar nytta av den.

71 Habermas, J, Jürgen Habermas on Society and Politics: A reader, 2005, s 257
72 Ibid
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Det är inte bara i den studien problematiken med svaga teknologiska kunskaper framkommer. Även 

i Inspired by technology driven by pedagogy görs en poäng av att den existerande kunskapsbasen 

för en fortsatt utveckling av teknologi inom pedagogiken inte riktigt finns tillgänglig73.  Då det trots 

detta pratas varmt om användande av teknologiska lösningar på problem stärker detta Habermas 

tankar om ett allt mer teknokratiskt uppbyggt samhälle.

Gällande den rådande kunskapsbasen är det intressant läsning i Kompensatoriska datorprogram – 

En dyslektikers möjlighet där det framkommer att en majoritet av lärarna behövde hjälp att installera 

programmen på datorerna då de inte kunde diagnostisera problematiken som låg till grund för att 

programmet inte kunde installeras eller användas fullt ut.74 Det i sig är inget större problem, det 

brukar finnas någon med koll och kunskap om IT som sköter generellt arbete med skoldatorer. Det 

problem som belyses av detta kommer sedan när studien i fråga tar upp hur lång tid det har tagit för 

de olika lärarna att få hjälp med att installera programmet och få det i ordning. Det visar sig i 

studien att de flesta fick hjälp samma vecka medan två fick vänta mer än en vecka för att kunna få 

hjälp.75 Detta innebär att problem kan uppstå under tiden då dessa hjälpmedel ska installeras och 

skapa en fördröjning i när det kan börja användas. Med andra ord leder denna bristande kompetens 

till att en överlämning av ansvar i genomförande sker och läraren själv utvecklar inte sin egen 

förmåga för att hantera problemet. Det finns också en viss ekonomisk aspekt inom detta och det är 

att ifall det är den lärare som har beställt licensen för teknologin inte klarar av att installera den går 

det att ifrågasätta ifall detta specifika inköp har en teknopositivistisk motivering. Sedan går det 

självklart att ifrågasätta ifall någon som inte klarar av att installera ett program är lämpad att vara en 

av de få med tillgång till användandet av nämnda licens.

5.4 Ekonomi
Det framkommer i studien att det finns kritik mot den ekonomiska sidan av de kompensatoriska 

hjälpmedlen.76 Det kostar helt enkelt för mycket att hålla sig med alla olika former av teknologier 

och program. Detta trots att de tillfrågade specialpedagogerna är rörande överens om de 

kompensatoriska hjälpmedlens förträfflighet och nödvändighet.77 Det tar helt enkelt upp frågan, vad 

får det kosta att alla elever för samma förutsättningar att kunna hantera skolan? Det visar också 

73 OECD, Inspired by technology driven by pedagogy, s 153

74 Damsby, G, Kompensatoriska datorprogram, 2007, s 21

75 Ibid                                                                                                               
76 Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 30
77 Ibid, s 18
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nyttan med den primära frågeställningen, ifall det är möjligt att använda klassbred teknologi för att 

ersätta kompensatoriska hjälpmedel så att alla elever kan höjas och få lika förutsättningar. Poängen 

är att skolor lägger redan pengar på kompensatoriska hjälpmedel och på olika former av teknologi 

som de känner är nödvändig. Skulle det vara möjligt att sammanfoga de två kostnaderna är det 

möjligt att kostnadsmassan skulle få mindre kritik då det trots allt är pengar som är till gagns för 

alla elever och inte bara vissa vilket verkar vara en del av den problematik som finns just nu. Med 

det i åtanke är det värt att fundera kring hur olika former av teknologi kan höja elevers prestation. 

För att det ska kunna fungera krävs det att läraren har en pedagogisk plan för hur teknologin ska 

användas då det annars inte leder till något användbart.78 I dessa ekonomiska moment finner vi 

tydliga drag av vad Habermas har att säga i sin teori. Habermas förklarar att den teknokratiska syn 

vi har på världen driver på tankarna att teknologin kan lösa alla våra problem. Detta är något av 

drivkraften i utvecklingen med de kompensatoriska hjälpmedlen som tas fram och används i 

skolorna. Vad Habermas säger är också att bakom denna teknokratiska världssyn finns det också 

kapitalism som ligger som grund till hur ideologin kring teknokrati fungerar.79 Genom att 

ekonomiska intressen finns med finns det också pengar att tjäna för någon vilket gör att det finns en 

ekonomisk kraft som styr utvecklingen och på vilket sätt de kompensatoriska hjälpmedlen säljs. 

Flera intervjuade specialpedagoger menar att det finns ett problem med att kostnaden är hög på 

kompensatoriska program.80 De har kostat per program vilket har gjort att tillgängligheten inte har 

varit speciellt stor, fem exemplar av ett program är inte något som kan bedömas vara ovanligt på 

olika skolor81. Nu med en mer centraliserad webb har det blivit allt vanligare att kommuner köper in 

en kommunlicens som sedan alla datorer kopplade mot kommunnätet kan använda sig av. Det är 

inte endast positivt med detta dock då vissa specialpedagoger menar att de program som främst 

använder sig av kommunlicensen skulle innebära en kvalitetsförsämring gentemot vad som finns för 

närvarande.82 Detta innebär att det finns förändringar inom det ekonomiska fältet och den 

existerande problematiken de intervjuade specialpedagogerna tar upp blir lite av en fråga om ifall 

kommunlicenser handlar om någon rabatt för en sämre produkt, vilket de tillfrågade verkar tro. 

Detta skulle innebära att de som kör med en licens per program skulle framstå som av högre kvalitet 

utifrån de perspektiv specialpedagogerna satt upp i de genomförda intervjuerna. 

Inspired by technology driven by pedagogy tar upp vikten av de skillnader mellan pedagogiska och 

teknologiska innovationer. Den stora skillnaden i täthet mellan de två påverkar balansen kraftigt 

mellan dessa. Anledningen Inspired by technology driven by pedagogy fokuserar på som viktigast är 

78Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 67
79Habermas, J, Jürgen Habermas on Society and Politics: A reader, 2005, s 257
80Damsby, G, Implementering av kompensatoriska datorprogram i undervisningen, 2008, s 30
81Ibid, s 31
82Ibid
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visserligen nyfikenheten kring teknologin som gör att det är där innovationerna kommer tätast.83 

Baserat på Habermas tankar att bakgrunden till teknologisk innovation oftast är av ekonomisk natur 

går det inte heller att utesluta att det är troligare att det finns en ekonomisk vinning att göra inom 

det teknologiska fältet mer än det pedagogiska. De innovationer som görs inom fältet för 

kompensatoriska hjälpmedel liksom för vanliga datorprogram innebär ekonomiska hopp för de som 

skapar dessa förändringar. Dessa ekonomiska hopp innebär sedermera ökade kostnader för skolorna 

då dessa innovationer inte är gratis och som brukligt sitter det även med en högre prislapp för det är 

ju trots allt nyare och bättre än det som hade den förra prislappen. Kanske är det bland dessa 

program vi främst finner de som tar betalt för en licens per program istället för kommunlicenser.

83OECD, Inspired by technology driven by pedagogy, s 144
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6. Sammanfattande diskussion
För att återgå till syftet med undersökningen, är det möjligt att ge elever med dyslexi det stöd de 

behöver utan att särskilja dem från övriga klassen? Svaret på det blir trots allt nej. Det framgår att 

det går att göra detta för elever med vissa former av dyslexi men detta kommer inte klara av att 

hjälpa alla elever. De elever som drar nytta av podcasts och en noga uppdaterade Web 2.0 baserad 

lärplattform är de elever som har svårigheter att ta till sig kunskap genom läsning. Denna form av 

dyslexi, visuell dyslexi främst, kan dra mycket nytta av en sådan form av arbete. Men med ett 

sådant upplägg är det inte möjligt att nå ut till alla elever med dyslexi då dyslektiska elever vars 

svårighet främst sitter i skrivandet inte skulle få någon nytta av sådan teknologi. Detta skulle 

innebära att vissa elever med dyslexi fortfarande skulle få dras med att vara stigmatiserad genom 

deras användande av kompensatoriska hjälpmedel. På sikt skulle detta kunna innebära att denna 

teknologiskt baserade förändring inte skulle kunna leda till någon form av likvärdigt skolklimat, 

även om det finns skäl att tro att den skulle innebära en förbättring för en del. Då frågeställningen 

fokuserade på ifall det var möjligt att förbättra för helheten blir det med denna kunskap i 

bakhuvudet omöjligt att säga något annat än att med den undersökta teknologin inte är möjligt att ge 

elever med dyslexi det stöd de behöver utan att särskilja dem från övriga klassen.

Det finns skäl att se över ifall likvärdighet uppnås utifrån en form av social rättvisa baserat på vad 

som framkommer i det bearbetade materialet. Den distributiva rättvisan som Francia talar om är 

uppenbart ouppnåelig. Redan som det är nu finns det en problematik med att skolor har de resurser 

som krävs av dem. För att den distributiva rättvisan ska vara fullkomlig så skulle alla med ett behov 

av hjälp få denna hjälp och det blir uppenbart i läsningen av materialet att det inte finns tillräckligt 

med resurser som det är. Varje form av teknologiskt hjälpmedel kostar pengar och dessa pengar 

finns inte alla gånger tillgänglig. Detta innebär att det även bör finnas funderingar kring ifall det 

existerar lika villkor mellan olika skolor. Olika ekonomiska satsningar gör att olika skolor har olika 

förutsättningar att bygga upp den stödberedskap som behöver finnas för att kunna ge den sociala 

rättvisa som önskas av både Francia och Haug. 

En annan detalj som stärker poängen med att det inte skulle vara möjligt med en teknologisk 

övergång är att det bara skulle byta ut vilken form av teknologi eleven var beroende av. Vad som 

framkommit i flera av de rapporter i undersökningen är att det finns en bristande teknologisk 

kompetens för att till fullo nyttja kompensatoriska hjälpmedel på bästa sätt. Denna bristande 

kompetens skulle fortfarande finnas där ifall teknologin skulle bytas ut. Varvid jag skulle vilja tro 
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att det är lätt att lära lärare att använda tillgångar som podcasts och lärplattformar på ett sätt som 

förebygger svårigheter så har jag ingen empiri som täcker upp den förhoppningen och det är därmed 

inte mer än en förhoppning. Som den kontrollmekanism Habermas beskriver teknologin som skulle 

det i slutändan inte bli en större förändring än att ett byte genomfördes och bytte ut ett beroende för 

ett annat. De ekonomiska aspekterna inom användandet av teknologi gör också att viss problematik 

uppstår. Varvid användande av Web 2.0 allt mer blir standard och podcasts inte har någon 

licenskostnad blir det inga ökade kostnader. Det går att hävda att de extra timmarna lärare måste 

lägga ned för att skapa eller hitta lämpliga podcasts skapar ett behov av att anställa någon extra 

lärare för att arbetsbördan under den perioden där grundarbetet genomförs skulle vara nödvändigt. 

Men detta är bara en positiv syn innan det tas i åtanke att det fortfarande inte går att ta bort 

kompensatoriska hjälpmedel då den undersökta teknologin inte löser något problem. Ifall inget 

kompensatoriskt hjälpmedel avskaffas och träningsprogrammen kommer fortfarande behövas så 

avskaffas inte de heller. Innebörden blir att för att nyttja den undersökta teknologin optimalt skulle 

det istället för att vara kostnadsbesparande handla om en merkostnad alternativt väldigt tidspressade 

lärare. Om lärarna saknar teknologisk kompetens, vilket förefaller väldigt vanligt utifrån det 

bearbetade materialet, verkar det inte rimligt att genomföra någon form av förändring alls. En lärare 

som har en pedagogisk uppläggningsplan kan rimligtvis dra nytta av teknologin på ett sätt där de 

inte drunknar i det vanliga lärararbetet samtidigt som de arbetar upp kunskap och förmåga att nyttja 

teknologin utifrån deras egna uppläggningsplan. 

Den andra frågeställningen var ifall den teknologi som undersöks vara nyttig och givande för alla 

elever. Svaret är ja. I de test som genomförts har det visserligen visats att det är fullt möjligt att dra 

nytta av framförallt podcasts på bred front. Detta innebär dock inte att podcasts skulle kunna 

fungera istället för kompensatoriska hjälpmedel för elever med dyslexi. Ej heller går det att 

fastställa att det skulle innebära en genomgående hjälp att hjälpa elever få en likvärdig utbildning då 

den inte ger alla elever samma möjligheter att uppnå de fastställda kunskapsmålen även ifall de 

hjälper de flesta på traven. Vad det egentligen handlar om är att detta skulle innebära ett visst stöd 

och viss hjälp, men inte något som systematiskt höjer alla elevers betyg. Det hade varit väldigt 

enkelt att sätta tilltron till att teknologin i fråga skulle vara kapabel till detta men vid närmare 

inspektion blir det trots allt tydligt att eleverna fortfarande behöver välja att använda sig av 

teknologin också och ifall de väljer att spendera sin tid på annat än att plugga spelar det heller ingen 

roll hur väl fungerande teknologin är. Den blir i de fallen inte använd. Värt att ha i åtanke är att vid 

efterforskning om teknologi som främst används utanför skolan är att elever som innan valde att 

inte studera kanske fortfarande väljer att inte studera. Det finns ingen säkerhet att de eleverna 
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kommer att börja studera bara för att en ny form av teknologi finns tillgänglig.  

6.1 Vidare Forskning
Vad som gick upp för mig under detta arbetes gång är att det skulle vara intressant att se vilken form 

av generell teknologi som kan användas för att stödja dyslektiska elever vars primära svårighet 

ligger i skrivandet. Finns det program som skulle kunna fungera genom att forma en standard och ta 

bort behovet av speciella licenser som är låsta till specifika datorer och därmed ökar 

stigmatiseringen av dessa elever då de säras från den vanliga gruppen.
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