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Förord 
 
Denna uppsats om kompenserande hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter kunde 
mycket väl ha handlat om något helt annat. Ett lärarvikariat i en liten grupp på en 
högstadieskola råkade sammanfalla i tid och rum med ett examensarbete och ett 
samarbetsprojekt. Uppsatsen kan ses som en syntes av dessa tillfälligheter. 
 
En lockelse hos ämnet var att det kändes överskådligt. Den känslan var felaktig, jag hamnade 
mitt i en folkrörelse. Kanske borde jag ha förstått det när 25 procent av den vuxna, svenska 
befolkningen inte når den nivå på läsfärdighet man förväntas ha då man lämnar år nio i 
grundskolan. Det är faktiskt så illa att många har bara färdigheter motsvarande år tre eller 
fyra. Inte att undra på att det finns en livlig debatt om saken, inte bara i Sverige, utan även 
utomlands. En sökning på Internet av ordet ”dyslexia” ger just nu 431 000 träffar! 
 
Även om ämnet är allvarligt och problematiskt, var det roligt och intressant att göra studien. 
Till det bidrog i högsta grad de personer jag lärde känna med anledning av examensarbetet.  
 
Förutom de glada och intresserade elever som frivilligt ställde upp i undersökningsgruppen, 
vill jag tacka min vetenskaplige handledare Steffan Lind för att han, initierat, lugnt och 
metodiskt, hjälpt och stöttat mig under arbetet. Jag vill också tacka min praktikhandledare 
Ralf Näsvall, Christer Holmgren på Skoldatateket, samt alla andra pedagoger som bidragit 
med uppmuntran, råd och stöd. 
 

 

Boden i december 2003 

 
 
Tord Westfal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
 
Flera resultat från forskningsområdet läs- och skrivsvårigheter visar på en positiv effekt av 
datorbaserade kompensatoriska hjälpmedel. Föreliggande studie tar sikte på elevernas 
uppfattning av hjälpmedlen talsyntes och rättningsprogrammet ”Stava Rätt”. En negativ 
inställning från elevernas sida till utrustning och arbetssätt vore troligen förödande för 
metodens resultat. Denna kvalitativt inriktade undersökning i en så kallad ”liten grupp” visar 
att de flesta eleverna i undersökningsgruppen tycker att det är roligt och intressant att arbeta 
med verktygen. Vidare konstateras att de elever som brister mer i läshastighet än i 
läsförståelse har den största nyttan av hjälpmedlen.  Dessa elever är också mest positiva till 
dem. 
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Olika förutsättningar – Samma möjligheter 
 
Ett utvecklingsarbete i skolan med kompenserande läs- och skrivhjälpmedel 
 
 
Inledning 
 
På en av våra grundskolor finns en liten grupp år 7-9 med 13 elever, varav många med grava 
läs- och skrivsvårigheter. Under år 2003 ingår den lilla gruppen i ett samarbetsprojekt initierat 
av Hjälpmedelsinstitutet, Attention, FMLS och RBU kring kompenserande hjälpmedel kallat 
Skoldatateksprojektet.  
 
I projektet får eleverna i den lilla gruppen prova på olika datoranknutna kompensatoriska 
hjälpmedel för att om möjligt få samma utgångsläge som sina kamrater i vanliga klasser. Det 
rör sig om ett effektivare rättstavningsprogram till datorn (Stava Rätt) som tar hänsyn till de 
speciella problem som elever med läs- och skrivsvårigheter har. Vidare får eleverna använda 
utrustning för inskanning av text, OCR-program (Optical Character Recognition) för 
ordigenkänning, samt modern talsyntes, det vill säga ett datorprogram som kan omvandla text 
till tal. 
 
De aktuella elevernas bristande läs- och skrivförmåga är ett stort problem i deras lärande. 
Läshastigheten är generellt mycket låg och ordförståelsen är liten. För många elever i den lilla 
gruppen måste en stor del av läroböckernas text bearbetas. Ord, och särskilt uttryck, ibland 
helt alldagliga, måste förklaras eller omformuleras. Genomgångarna inför varje nytt avsnitt 
blir med nödvändighet mycket detaljerade för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig texten 
fullt ut. Högläsning och diskussion av stoffet är legio. Läroplanens krav om att läraren skall 
möta varje elev på hans eller hennes nivå kommer ofta i konflikt med tillgänglig tid och 
ekonomisk verklighet.  
 
När eleverna kompenseras för sina svårigheter, genom att texten läses högt och diskuteras, 
minskar skillnaden mot normalklassen, men arbetssättet är alltså tidskrävande och långsamt.  
 
Flera resultat från forskningsområdet läs- och skrivsvårigheter visar på en positiv effekt av 
datorstödda kompensatoriska hjälpmedel (Föhrer & Magnusson, 2000; Svärdemo-Åberg, 
1999). Uppläsning av läroböckernas text med hjälp av modern talsyntes kan, åtminstone till 
del, ersätta den tidskrävande manuella högläsning som verkar vara en viktig förutsättning för 
dessa elevers lärande och indirekt bidra till en mer individualiserad undervisning på det sättet 
att mer lärartid då kan avsättas för de svagaste eleverna. Omvänt borde talsyntes kunna öva 
upp skrivförmågan genom att eleverna får lyssna till den text de själva skrivit in på datorn. 
 
Föreliggande B-uppsats inom ramen för min PPU-utbildning ifrågasätter inte att de nämnda 
kompensatoriska hjälpmedlen förbättrar läs- och skrivförmågan, utan tar sikte på elevens 
uppfattning om dem.  För att metoden skall fungera praktiskt i skolarbetet över lång tid, måste 
eleverna acceptera att arbeta med redskapen. Hur ser eleverna på dem? Uppfattas de som 
stigmatiserande, neutrala, eller ger möjligen den avancerade datorutrustningen status? 
 
Vid den litteraturgenomgång som föregick undersökningen kunde i princip inga kritiska 
synpunkter på hjälpmedlen påträffas. De tveksamheter som förekom var av mer marginell art, 
som Myrbergs (2001) anmärkning att lärarens aktiva roll är mycket viktig vid användningen. 
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Det tycks alltså stå utom allt tvivel att hjälpmedlen fungerar bra. Frågan är bara, för vem? 
Vilka elever kompenseras av utrustningen? Kompenseras vissa elever bättre än andra?  
 
 
Läs- och skrivsvårigheter 
 
Läs- och skrivsvårigheter innebär svårigheter för många individer i dagens informationstäta 
samhälle. Enligt Nationalencyklopedin har var tionde individ i en normal befolkningsgrupp en 
nedärvd, grav dyslexi. Det innebär att två till tre elever i en klass på 30 barn har detta 
funktionshinder. Det är fråga om en funktionsnedsättning som yttrar sig i att individen får det 
svårt att hantera ord och bokstäver trots att han intellektuellt sett inte borde ha det (Lundgren 
& Ohlis, 1995).  
 
Över tiden har teorierna om dyslexins ursprung varierat. I det tidiga femtiotalet kom Bertil 
Hallgren med en avhandling som berörde dyslexins ärftlighet och nya undervisningsmetoder 
utarbetades. 1950 och 1960 - talens läskliniker var det gängse sättet att möta problemen då.  
Under sjuttiotalet förkastades teorierna om ärftlig dyslexi. Läs- och skrivsvårigheterna ansågs 
ha social bakgrund, eller bero på skolans undervisning. I dag omfattar de flesta uppfattningen 
att dyslexi har sitt ursprung i en ärftlig felutveckling. Nyligen hävdade en ärftlighetsforskare i 
en artikel i Aftonbladet, 27 september 2003, att man funnit en särskild ”dyslexigen” 
.  

                   
 
                  Figur1. Utdrag ur artikel om dyslexi. 
 
Trots att funktionsnedsättningen numera sägs ha genetiska orsaker, väljer de flesta i dag, 
något paradoxalt, att säga att ”personen är i läs i skrivsvårigheter” i stället för det mer 
definitiva att ”personen har läs- och skrivsvårigheter” eller dyslexi. Detta för att fokusera mer 
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på skolans arbetsformer och mindre på individens svårigheter, eller för att poängtera att 
problemen kan vara av tillfällig natur. 
 
Professor Stefan Samuelsson (2003) vid Linköpings Universitet skriver i en artikel på FMLS 
(Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) hemsida på Internet, att han i 
en undersökning av 226 elever funnit ”att 23 elever av totalt 226 (eller 10 %) har större 
problem med hörförståelsen jämfört med ordavkodningen. Dessa resultat tyder, kanske lite 
förvånande, på att antalet elever med förståelseproblem (23 elever) är i stort sett dubbelt så 
många som antalet elever med mer specifika problem med ordavkodning (13 elever).” 
 
I en nyligen utkommen forskningsöversikt från Skolverket ”Att förebygga och möta läs- och 
skrivsvårigheter” av Myrberg (2001), diskuteras skillnaden mellan begreppen dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter. Traditionellt definieras dyslexi som ”läs- och skrivsvårigheter som inte 
förklaras av brister i allmänbegåvning, ogynnsamma sociala eller pedagogiska 
omständigheter” (s.35). Myrberg (2001) menar att denna ”diskrepansdefinition” (s.35) är 
otillfreds-ställande då den inte genererar förklarande teori. Vidare är den otillfredsställande ur 
diagnostiseringssynpunkt då den förutsätter mätning av allmänbegåvningen. Hos mindre barn 
är IQ-skattningarna instabila. Det innebär att det är svårt att skilja ”äkta” dyslektiker från dem 
som har läs- och skrivsvårigheter på grund av en otillräcklig allmänbegåvning. Det är också 
fullt möjligt att människor med ”lägre begåvning än genomsnittet” (s.35) kan ha dyslexi. 
 
Det är som synes svårt att veta varpå läs- och skrivsvårigheterna beror. I föreliggande arbete 
används därför den neutrala beteckningen ”att vara i läs- och skrivsvårigheter”. 
 
Oavsett orsaken och vilken ståndpunkt i frågan man har som lärare, handlar det om att många 
elever mår illa och misslyckas i skolan och det är därför viktigt att så tidigt som möjligt 
kompensera för handikappet. 
 
Stadler (1994, s.22) har i boken "Dyslexi – en introduktion" sammanställt kännetecken på 
dyslexi, vilka citeras i det följande. 
 

Några kännetecken vid läsning är att man: 
 

• läser långsamt  
• läser trevande eller hackigt  
• läser allt för fort och gissar  
• stannar upp och läser om  
• utelämnar eller läser fel på små ord och ändelser  
• gör tillägg t ex helt - helst, igen - ingen, bagaren - bargaren  
• kastar om bokstäver t ex bar - bra, börd –bröd  
• vänder hela ord t ex som - mos, mot – tom  
• drar med tidigare ljud i samma ord t ex skrattade - skrattatade  

 
Sekundära symptom som följd av lässvårigheterna är att de: 
 

• har bristande läsförståelse  
• läser lågmält, ibland otydligt  
• känner obehag vid läsning  
• läser ogärna högt när andra hör på  
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Vid skrivning är det vanligt att de: 
 

• är osäkra på bokstävernas form och ljud  
• utelämnar vokaler  
• kastar om konsonanter  
• utelämnar ändelser  
• glömmer prickar och ringar  
• spegelvänder bokstäver och siffror  
• skriver dålig handstil på grund av svag motorik  
• skriver otydligt för att dölja sina stavfel 
 

Mycket kan göras för att förbättra skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Lundgren och Ohlis (1995) anvisar i boken ”Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och 
skrivsvårigheter” många allmänna och konkreta råd om hur undervisningen av dessa elever 
bör ske och hur skolmiljön bör vara beskaffad.  

 
• Sätt eleven i centrum och betrakta inte honom som ett problem. 
• Upprätta åtgärdsprogram. 
• Eleven är expert på sig själv. 
• Tag fasta på elevens starka sidor. 
• Sätt upp konkreta och realistiska mål. 

 
 
Hjälpmedel 
 
Utvecklingen av de kompensatoriska läs- och skrivhjälpmedlen följer i stort datorns allmänna 
utveckling. Flera av de problem som noterats vid tidigare undersökningar har att göra med att 
tekniken varit bristfällig. Den senaste versionen av talsyntes har bättre röstkvalitet än de 
tidigare. Just den dåliga röstkvaliteten ser Föhrer och Magnusson (2000) som ett problem i 
studien ”Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter” Det blir därför viktigt med förnyade undersökningar i takt med de tekniska 
framstegen. 
 
Eleverna kan i de flesta fall snabbt lära sig hantera utrustningen, det vill säga klara av att 
kopiera in lärobokens text med hjälp av scanner och OCR-program till datorn och därefter få 
den uppläst med talsyntes. Ordbehandlingsprogrammets synonymlexikon och eventuellt något 
fristående uppslagsverk på datorn skulle sedan kunna fungera som ett visst stöd vid 
genomgången. Självklart kan inte läraren med detta ersättas i sin roll att leda och fördela 
arbetet, uppmuntra och korrigera, sätta in materialet i ett samanhang, göra jämförelser, blicka 
tillbaka, se framåt, förklara ord och uttryck etc., men avlastningen ger en möjlighet att arbeta 
mer individuellt med de elever som har det svårast i skolan. 
 
 
Talsyntes 
 
Talsyntes är ett dataprogram som kan omvandla text till tal. Det kan röra sig om vilken 
markerbar text som helst som inhämtats till datorn eller producerats med hjälp av den. Talet är 
syntetiskt och uppbyggt av språkets smådelar, de så kallade fonemen. De modernaste 
programmen använder en difonsyntes byggd på fonem från inspelat tal. Fonem med 
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transitionsfas, det vill säga övergång, ”läks” syntetiskt ihop med nästa fonem. Det finns även 
helt syntetisk talsyntes, numera inte så vanlig, kallad formantsyntes. I det föreliggande arbetet 
har modern difonsyntes, både Infovox 230 och 330, använts. I företagets produktinformation 
på Internet, vilken citeras nedan, beskrivs den i undersökningen använda talsyntesen på 
följande vis: 
 

Infovox 230/330 mjukvarubaserade talsynteser 
 
Infovox 230/330 är helt och hållet programvaror som utnyttjar ett vanligt ljudkort 
av typen Sound Blaster. Infovox 230/330 är anpassade för Windows 95/98/2000 
och Windows NT. 
Infovox 330 är en difonsyntes. Den använder ett bibliotek med inspelade 
ljudfragment från mänskligt tal, vilket gör att det syntetiska talet låter mycket 
naturligt. 
• Styrmöjligheter av ljudparametrar såsom volym, tonhöjd och intonation. 
• Möjlighet att bygga och redigera användarlexikon för alla språk. 
• Texten kan läsas upp antingen mening för mening eller bokstaveras. 
• Reglerbar uppläsningshastighet, upp till 500 ord/minut. 
 
Språk och röster 
Infovox kan tala många språk - svenska, danska, finska, norska, brittisk engelska, 
tyska, franska och holländska. På svenska och tyska finns två olika röster att välja 
på; en mansröst (Ingemar resp Gerhard) och en kvinnoröst (Annmarie resp 
Helga) 
 

En inskannad text måste för att bli läsbar för talsyntesprogrammet, bearbetas av ett 
ordigenkänningsprogram, ett så kallat OCR - program  

 
Talsyntesen har haft en snabb utveckling under senare år. Tidiga versioner har kritiserats av 
användarna för enformigt, ”burkigt” och ”robotaktigt” tal. I boken ”Kompensatoriskt stöd vid 
studier för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter” drar Föhrer och Magnusson 
(2000) slutsatsen att den dåliga ljudkvaliteten bidrar till att användarna/eleverna tröttnar. Inte 
heller de allra modernaste versionerna ger ett helt naturtroget tal, betoningen kommer ofta fel 
och talet låter enformigt. Flera undersökningar framhåller dock att problemet är övergående. 
När man väl har vant sig försvinner svårigheterna: ”Det blir som en konsekvent dialekt.” 
(Flexicom: http://www.handitek.se/flexi/text/FlexiKom.htm). 
 
I produktinformationen från Infovox sägs vidare:  
 

Talsyntes kan användas som stöd, komplement eller ersättning av tal/språk vid 
behandling av personer med tal- och språkstörningar, hjärnskador, 
kommunikationssvårigheter, utvecklingsstörning med mera. I undervisning kan 
talsyntesen ge ett utmärkt stöd i bl a läs-, skrivinlärningen och talträningen. Med 
olika lösningar kan talsyntesen bli ett suveränt hjälpmedel. En framtida utveckling 
går mot ökat nyttjande av talsyntes både i skolans, vårdens och näringslivets 
värld. 
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Stava Rätt 
 

Stava Rätt är ett dataprogram för rättstavning, utvecklat för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Programmet ger mer hjälp än det inbyggda rättstavningsprogrammet i Word. En viktig fördel 
med Stava Rätt är att det ger skrivstöd med hjälp av exempelmeningar där orden och 
uttrycken finns med i ett sammanhang. I viss mån korrigerar Stava Rätt även sär- och 
hopskrivningar  (http://licenser.adm.gu.se/gu/pgm/stavaratt.html). 
 
 
OCR-program 
 
OCR betyder Optical Character Recognition. En bild av en text som skannats in, kan tolkas 
av ett OCR-program så att texten blir åtkomlig för datorbearbetning, det vill säga, det 
"översätter" text på papper till en för datorn läsbar text. En dator utrustad med 
talsyntesprogram kan därefter läsa upp texten . 
(http://www.psykologiforlaget.se/live_produktdatabas/prd_skola.asp?area=skola&le=7#).  
 
 
Myrberg (2001) menar att datoranvändning (inklusive användning av talsyntes) kan 
medverka till förbättrad läs- och skrivutveckling på flera olika sätt:  

 
• Tekniken kan i sig vara motiverande (s.19). 
• Datorprogrammen ger kontinuerlig feed-back utan att eleven behöver vidgå sina 

problem inför klasskamraterna (s.19). 
• Ger möjlighet att presentera texten både visuellt och auditivt, var för sig eller 

samtidigt. Myrberg refererar till Montali och Lewandowski (1996, s.19 ) som fann 
att bimodalt presenterad text kompenserar dyslektiker: ”dyslektiker som fick en 
text presenterad bimodalt (d v s i två sinneskanaler, t ex syn och hörsel samtidigt) 
förbättrade sina resultat på läsförståelseprov till samma nivå som icke-dyslektiker 
hade med en visuell presentationsform.” 

• I sina sammanfattande slutsatser säger Myrberg: ”Datorer motiverar elever att 
arbeta mer med sina svårigheter, och att försöka sig på svårare och längre texter. 
Möjlighet till talpresentation är viktig.” (s.20) 

• Myrberg påpekar nödvändigheten av aktiva lärarinsatser för att en önskvärd effekt 
skall uppnås. Stöd och uppmuntran är viktigt, i synnerhet för yngre elever i läs- 
och skrivsvårigheter, och de som har det särskilt svårt (s.20). 
 

Vad säger styrdokumenten? 
 
Barn med funktionshinder av olika slag, skall enligt våra styrdokument kompenseras för sina 
handikapp. I 1994 års Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, Utbildnings-
departementet, 1994) kan vi under rubriken ”En likvärdig utbildning” läsa, att undervisningen 
skall anpassas till elevens förutsättningar och behov. 

 
• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling…” (s.15) 

• ”Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

6



eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov.” (s.15) 

 
I Regel 6 i FN:s ”Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionshinder” sägs: 

 
• ”Staterna ska erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på 

grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning. Utbildningen bör vara integrerad med ordinarie 
utbildning.” 
 

I dagens informationssamhälle är läs- och skrivsvårigheter ofta ett besvärligt hinder i elevens 
utveckling. Det finns många olika sätt att angripa problemet, men trots det slutar alltför 
många skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt. Många menar att datorn, och tekniska 
hjälpmedel i anslutning till den, skulle kunna vara ett effektivt redskap för att kompensera läs- 
och skrivsvårigheter. 

 
Utvecklingsarbetet 
 
Min ursprungliga idé inför examensarbetet var att i positivistisk anda jämföra 
inlärningseffekterna av (1) tyst läsning, (2) högläsning och (3) läsning av text på dataskärm 
samtidigt som texten avlyssnandes med hjälp av talsyntes. Tanken var vidare att 
standardiserade lästest skulle användas för att objektiva jämförelser skulle kunna göras, dels 
av de olika metodernas effekt, dels för att kunna mäta eventuella förändringar över den tid 
som arbetet pågick. Av flera orsaker övergavs tanken på denna undersökningsmodell: 

 
• Den begränsade tidsramen.  
• Tidigare forskning visar tydligt att datorstödda kompensatoriska hjälpmedel är 

verkningsfulla. Myrberg (2001, s.20) redogör för en undersökning utförd av Olson 
och Wise (1992, s.107-144), där de ”elever som deltog i datorstödsprogrammet 
uppvisade dubbelt till fyrdubbelt så stora förbättringar i läsförmåga som barnen i 
kontrollbetingelsen”  

• Jämförelser över tid av läs- och skrivförmågan är svåra att göra då det är svårt att 
veta vad som bidragit till en eventuell förändring.  

• Problemet med att finna testmaterial av samma svårighetsgrad för alla. 
 

Den nu aktuella uppsatsen tar i stället sikte på en annan viktig parameter, nämligen elevernas 
uppfattning av de kompenserande datorstödda verktygen. En negativ inställning från deras 
sida till utrustning och arbetssätt vore troligen förödande för metodens resultat.   
 
Mitt utvecklingsarbete blir därför att, utifrån elevernas uppfattningar, utveckla användningen 
av hjälpmedlen tillsammans med barnen i undersökningsgruppen. I vilka sammanhang är 
hjälpmedlen användbara? Vilka elever blir hjälpta av dem?  
 
 
Tidigare forskning 
 
Det finns riklig svensk och utländsk forskning inom området datorstöd vid läs- och 
skrivsvårigheter och ämnet förefaller också ha ett stort allmänintresse i dag. En 
Internetsökning på svenska sidor med sökordskombinationen ”läs och skrivsvårigheter” gav 
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den 27 september 2003 närmare åtta tusen träffar och om ”läs och skrivsvårigheter” 
kombinerades med sökordet ”dator” erhölls ändå så många som 1500 träffar. Omfattningen 
gör ämnesområdet något svåröverskådligt och de nedan nämnda rapporterna utgör endast en 
liten del av utbudet i ämnet. Någon forskning där elevernas syn på de kompensatoriska 
hjälpmedel varit föremål för huvudintresset, har inte påträffats. 

 
I rapporten ”Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter”, utvärderar Föhrer och Magnusson (2000), i ett projekt på högstadiet och 
gymnasiet, nyttan av olika kompensatoriska hjälpmedel som fickminne, datorn som 
skrivhjälpmedel, scanner och talsyntes, C pen (läspenna), talböcker och läromedelskassetter, 
samt miniräknare. Författarna hävdar att ”kompensatoriska hjälpmedel bör bli en naturlig del 
i skolarbetet under hela skoltiden och förändras i takt med elevens behov och mognad”. (ibid. 
s.110) 
 
En viktig synpunkt från undersökningen är att hjälpmedlen i sig inte är undergörande, det 
krävs ”att man är studiemotiverad och kan arbeta självständigt, då det fordras tålamod och 
uthållighet att lära sig en ny programvara och ny teknik” (Föhrer & Magnusson, 2000). 
Under studiens gång blev det nödvändigt att byta ut hela undersökningsgruppen på grund av 
bristande motivation hos de elever som ingick i den. Den nya gruppen var mer 
studiemotiverad och drog större nytta av redskapen. Trots senare svårigheter i gymnasiet 
menade eleverna att de inte skulle ha nått så långt som de gjort, om de inte haft tillgång till 
hjälpmedlen. 
 
Eva Svärdemo Åberg har skrivit arbeten med särskilt intresse för denna uppsats: Dels 
rapporten ”Datorn som kompensatoriskt stöd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi” (1999a), dels licentiatsavhandlingen ”Datorstödd undervisning för 
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” (1999b). 
 
I ”Datorn som kompensatoriskt stöd …” sägs: ”Som ett komplement till stavningskontrollen 
kan talsyntes användas… En del använder talsyntesen bara vid skrivning då de lättare hör 
om de skriver och stavar fel… Talsyntesen kan uppmärksamma användaren på att en mening 
är syntaktiskt felaktig eller att fel ord har skrivits in i texten.” (1999a, s.2)  
 
En utmärkt forskningsöversikt har gjorts av Myrberg (2001) på uppdrag av Skolverket ”Att 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter” Av särskilt intresse för denna undersökning är 
Myrbergs betoning av lärarens aktiva roll vid sidan av de kompensatoriska hjälpmedlen. 
 
En annan bred resumé över ämnet datoranknutna kompenserade hjälpmedel är Torbjörn 
Lundgrens rapport för IT-kommissionens observatorium för IT, lärande, kunskap och 
kompetens, nr. 42/2001 ”IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi”.  
 
I boken ”Dyslexi” av Lundberg och Höjen (1999, s.265) tar författarna upp ”Hawthorne-
effekten” som ett problem vid utvärdering av pedagogiska åtgärder. Den innebär att lärarens 
entusiasm över det som är nytt på skolan (som de nya högteknologiska kompensatoriska 
hjälpmedlen) gör att de berörda eleverna får extra uppmärksamhet och omsorg. Eventuella 
förändringar behöver då inte bero på den nya metodiken utan mer avspegla lärarens nya 
inställning. Detta har naturligtvis stor betydelse för en undersökning som denna, där elevernas 
uppfattning skall granskas. 
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Inom ramen för Itis-projektet, det nationella programmet för IT i skolan, har många 
projektarbeten med inriktning mot läs- och skrivproblem blivit till. På Kungsbergsskolan i 
Linköping har Alvefjord, Kjellander, Nilsson, och Stäke (2001) gjort en undersökning 
”Datorstöd för elever med dyslexi”, där eleverna fick komma till tals i en enkät efter att ha 
provat olika kompensatoriska redskap. Av intresse för denna undersökning är de frågor (eg 
påståenden) som ställdes kring användningen av talsyntes och rättstavningsprogram. 
Resultatet från den delen av undersökningen visas nedan. Eleverna var, som framgår av 
tabellen, mycket positiva till användningen.  

 
Tabell 1. Elevernas åsikter om talsyntes och rättstavningsprogram i undersökningen 
             ”Datorstöd för elever med dyslexi” Alvefjord et al. (2001). 
 
                                  Stämmer  Stämmer inte 
 

Jag kan skriva bättre berättelser när jag använder talsyntesen    67%           33% 
Det går lättare att hitta egna stavfel med talsyntesen                  91%             9% 
Jag har användning för rättstavningsprogram både i                   79%           31% 
svenska och främmande språk. 

    
                 * Felräkning? 
 
 
Teoretisk anknytning - Den kvalitativa forskningsansatsen 
 
I föreliggande B-uppsats är den fenomenologiska teorin vägledning och inspirationskälla. 
Specialarbetet utgår från informanternas uppfattningar av de kompenserande verktygen, men 
gör inte anspråk på att fullt ut följa den fenomenologiska forskningsansatsen. Här finns även 
ett inslag av hermeneutik i tolkningen av intervjuerna: ”Vad är det vi ser och vad betyder 
det?” Visst ska vi lita på informanternas utsagor, men de måste tolkas för en fördjupad 
förståelse av fenomenen, i mitt fall mot en bakgrund av skrivningar i styrdokumenten och den 
forskning som tidigare redovisats.  
 
Ett renodlat fenomenologiskt förhållningssätt inom forskningen innebär alltså att utan 
omtolkningar fånga upplevelsen av ett fenomen. ”Man vill dels beskriva alla variationer av 
livsvärldsmönster man träffar på samt den centrala essensen som kommer igen i alla 
informanters livsvärldar. Det man bör komma ihåg är att forskaren som ställer frågor är en 
del av informantens livsvärld och detta kan tänkas påverka resultatet.” (Gunnarson, 2002) 
 
Syfte 
 
Syftet med arbetet är att studera elevers uppfattningar om kompensatoriska hjälpmedel, samt 
utifrån deras uppfattningar och den observerade nyttan finna de elever som bäst kompenseras 
av dem. 
 
Ett underordnat syfte är att undersökningen och dess resultat skall integreras i det vanliga 
klassrumsarbetet i svenska och samhällsorienterande ämnen så långt det är möjligt. Eleverna i 
undersökningsgruppen skall använda klassrummets dator och arbeta med samma uppgifter, 
samtidigt som de andra. Den enda skillnaden är alltså att eleven som deltar i undersökningen 
har tillgång till dator med scanner, rättstavningsprogram och OCR-program med talsyntes 
(samt hörlurar). 

9



Metod 
 

Kvalitativa intervjuer 
 
”Om jag är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller 
av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig.”  
(Trost, 1997, s.15) 
 
Jag avser att nå elevernas uppfattning av de datorstödda hjälpmedlen genom kvalitativa 
intervjuer i direkt anslutning till övningarna med redskapen. I konsekvens med det 
fenomenologiska förhållningssättet förbereds inga frågor till eleverna, de får komma naturligt 
efter hand som intervjuerna löper i enlighet med den form som hos Patton (1987, s.116-117) 
kallas ”Informal conversational interview”.  
 
Resultaten från intervjuerna, DLS-testen, samt övningarna med de kompenserande 
hjälpmedlen diskuteras med avsikten att finna eventuella samband mellan dem, som klargör 
varför de kompenserande hjälpmedlen fungerar, och vilka som bäst kompenseras av dem. 

 
 

Undersökningsgruppen 
 
Informanterna i undersökningen hämtades från årskurs 8 i skolans lilla grupp, år 7–9. Åttorna 
har erfarenhet av det sätt vi normalt arbetar på i Svenska och So. De skulle, om försöket slog 
väl ut, kunna dra nytta av metoden under det nionde året. 
 
Trost (1997) berör urvalet av intervjupersoner vid kvalitativa intervjuer:” i samband med 
kvalitativa studier är det vanligen helt ointressant med i statistisk mening representativa 
urval” (s.105). 
 
Trost förordar ett strategiskt urval där först ett antal variabler eller karakteristika av teoretisk 
betydelse identifieras; exempelvis kvinnor – män, ålder och utbildning.  
 
I uppsatsen används följande variabler: Kön, datorvana, samt läs- och skrivsvårigheternas 
omfattning. Datorvana som indelningsgrund motiveras av att vissa moment i proceduren 
kräver grundläggande datorkunskaper, det finns annars en risk att nybörjaren fokuserar den 
nya tekniken i stället för uppgiften. Ett mått på elevernas läs- och skrivförmåga kan fås, dels 
genom DLS – test, det vill säga ett i skolorna vanligt förekommande, standardiserat lästest, 
dels genom den fortlöpande bedömning av elevens insatser i svenskämnet som görs i skolan. 
 
Ett strategiskt urval enligt Trosts modell skulle då få följande utseende och innehålla åtta 
celler. 
 
Tabell 2 Undersökningsgruppen 

 
Kön                   Flickor                                   Pojkar 

 
LoS-svårigheter   Grava        Lätta               Grava        Lätta 

 
Datorvana         Stor  Liten    Stor  Liten         Stor  Liten   Stor   Liten 
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I lilla gruppen år 8 finns för närvarande sex elever. Fem av dessa anmälde intresse för att 
delta i studien, två flickor och tre pojkar. En elev ville inte medverka. Alla fem fick ingå i 
undersökningsgruppen då samtliga representerar var sin kombination av kön, läs- och 
skrivsvårigheter, samt datorvana. Därmed täcks fem av de åtta varianter som är möjliga med 
hänsyn till de valda variablerna. Vilka kombinationer som täcks in av undersökningsgruppen 
framgår av den kursiverade texten i ovanstående tabell.  
 
Två av de tre kombinationer som inte ryms i undersökningsgruppen är för övrigt knappast 
möjliga i praktiken; stor datorvana förutsätter nog i allmänhet ganska god läs- och 
skrivförmåga. 
 
Förberedande test 
 
Undersökningen påbörjades våren 2003 då samtliga elever i årskurs 8 fick göra ett så kallat 
DLS – test, ett standardiserat test som ger en bild av elevens läsförmåga uttryckt i Stanine.  
Psykologiförlaget som distribuerar testmaterialet beskriver det enligt följande:  

   
”Detta diagnostiska material är ett screeninginstrument som är lätt att 
administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers 
färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan 
det med fördel användas vid resursfördelning.”   

  
Stanineskalan är 9-gradig. Stanine 1-3 ligger under medelvärdet för åldern, Stanine 4-6 ligger 
inom medelvärdet och Stanine 7-9 ligger över medelvärdet. Läs- och skrivsvårigheter sägs 
föreligga om eleven befinner sig under Stanine 4.  
 
Ett fullständigt DLS-test omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och 
Läsförståelse. Av olika orsaker kunde några av eleverna inte genomföra samtliga delprov. 
Nedanstående tabell visar resultaten från de utförda deltesterna. Resultatprofilerna är något 
ojämna, i några fall når eleverna upp till medelvärdet för åldern, men ofta ligger resultaten 
långt under detta och tyder på grava läs- och skrivsvårigheter. 
 
 
Tabell 3. Resultat av DLS-test  i Stanine (namnen är fingerade) 
 
 
 
           Elev            Rättstavning       Ordförståelse      Läshastighet     Läsförståelse* 
 
          Kurt  3   5          2              1-2  
          Arvid 2   4          1              1-2 
          Anders 1   3          2              1-2 
          Lisa  -   3          1              2-3   
          Birgitta -   4          5              2-3 

   
* Beräknat på två av tre delprov. Då testet inte slutfördes anges här ett rimligt Stanine-
intervall för eleven med hänsyn till resultatet av de två utförda delproven. 
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Genomförande  
 
Under hösten 2003, i samband med en nio veckor lång praktik på en skola, gjordes den övriga 
undersökningen tillsammans med de fem utvalda eleverna i åttonde klass. Syftet med 
undersökningen var att undersöka elevernas inställning till de datoranknutna hjälpmedlen. För 
att förstå vad eleverna egentligen tog ställning till kommer ges en detaljerad redogörelse för 
undersökningens form och innehåll. Två användningsområden för datorutrustningen 
utvärderades tillsammans med eleverna. För att tydliggöra skillnaderna hålls de två 
undersökningsområdena åtskilda i fortsättningen.  

 
• Talsyntes som kompenserande hjälpmedel vid läsning 
• Uppsatsskrivning och egen rättning med hjälp av talsyntes och rättstavnings-

program 
 

Talsyntes som kompenserande hjälpmedel vid läsning 
 
Eleverna i undersökningsgruppen fick, i tur och ordning, med hjälp av talsyntes och hörlurar 
lyssna till ett kapitel ur deras vanliga lärobok i Svenska eller So, i de flesta fall samma kapitel 
som de andra eleverna i klassen arbetade med just då. Därefter skulle eleven besvara kapitlets 
faktafrågor. För den egna utvärderingen av metoden var det viktigt att försöket gjordes in situ: 
Arbetssättet måste fungera i den normala klassrumssituationen.  
 
I den mån eleverna behärskade det, skannade de själva in kapitlet från boken, bearbetade det 
med OCR-programmet och tog sedan över texten till ordbehandlingsprogrammet för att 
lyssna på den med hjälp av talsyntesprogrammet och samtidigt få den visuellt presenterad på 
datorskärmen i takt med uppläsningen. Inledningsvis behövde de flesta elever en hel del hjälp 
med de olika momenten.  
 
 
Uppsatsskrivning och egen rättning med hjälp av talsyntes och rättstavningsprogram 
  
Övningen innehöll följande moment: 

 
• Uppsatsskrivning med hjälp av dator och ordbehandlingsprogrammet Word 

2000. Uppgiften var att skriva en kort berättelse om något välbekant eller 
engagerande. Avsikten var att försöket i sin helhet skulle rymmas på en 
lektionstimme. Tiden för skrivandet varierade dock, från ungefär 30 minuter, till 
en och halv timme. Ordbehandlingsprogrammets rättstavningshjälp ”Stava Rätt” 
och talsyntesen fick inte användas under denna del av skrivarbetet. Detta för att 
efterlikna förhållandena under en normal skrivuppgift. När uppsatsen ansågs 
färdig fick eleven skriva ut den på datorns skrivare. 

• Utskrift och inlämning av uppsatsen. 
• Eleven utrustades med hörlurar och fick därefter lyssna på sin text med hjälp av 

datorns talsyntesprogram och samtidigt se den på datorns bildskärm. I samband 
med detta skulle eleven rätta så många fel som möjligt själv. 

• Utskrift och inlämning av uppsatsen. 
• Eleven rättade kvarvarande stavfel med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava 

Rätt”. 
• Utskrift och inlämning av uppsatsen.  
• Intervju med eleven.   
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Resultat 
 
Talsyntes som kompenserande hjälpmedel vid läsning 
 
Nedan redogörs för intervjuerna och de genomförda läsövningarna. Elevernas kommentarer 
omges av citationstecken. Frågor och uppmaningar till eleverna vid intervjutillfällena står 
inom parentes. Övrig information av betydelse omges av snedstreck. Under försökstiden 
byttes Infovox 230 ut mot den difonbaserade talsyntesen Infovox 330. Den senare har ett mer 
naturtroget och bättre ljud. 
 
Essensen av försöket är att eleverna i undersökningsgruppen tycker att det går bra att använda 
talsyntesen som stöd vid läsning. Några negativa omdömen kom emellertid fram: Det 
klagades på rösten som uppfattades som sluddrig, särskilt då i den äldre versionen av 
talsyntesprogrammet. När den äldre versionen byttes ut mot den nya märkte samtliga det och 
tyckte att den blivit bättre. Arvid, som använde utrustningen för första gången och inte hade 
något att jämföra med, tyckte inte om rösten i den nya talsyntesen.  

 
 

Kurt  
Svenska, Studieboken Ess i Svenska 8, s.5-8 ”Dolda meddelanden” 
 
”Skulle hellre läst själv!… Hörde inte vad dom sa.… Sladdrigt!… Bättre talsyntes! 
Jag hörde inte vad dom sa ibland. Inskanningen gick lätt men det skulle vara en 
bättre talsyntes. Jag tror man lär sig bättre själv! Med CD hör man vad dom sa. 
Hellre läser jag än gissar…Om någon pratar störs jag. Bättre med hörlurar.…Bra 
grej!…Pratar sakta men drar iväg ibland med flera ord på en gång …Det är kul att 
bli utvald till det här!…Lär mig skanna och sånt där, installera maskinvara. Jag lär 
mig och det är kul. Jag känner mig bara glad när jag sitter där.” /Infovox 230/ 
 
 
Birgitta  
Svenska, Studieboken Ess i Svenska 8, s.9-11 ”Har du förstått innehållet?” 
 
”Roligt! Man lärde sig nya ord. Det var skönt att höra när någon annan läste. Det 
gick bättre”.  /Löste uppgifterna snabbt och rätt. Infovox 230./  
 
 
Lisa  
Historia, Levande Historia 8, s.140 – 142 ”Columbus resa till Amerika”. 
 
”Lätt att förstå (Vad tyckte du om att sitta där?) Bra! Lärde mig bättre!” /Korrekta 
svar på två av tre frågor i övningsuppgiften/Det gick lättare att lyssna liksom, hänga 
me! (Och ljudet?) /Infovox 230/ Bra, förut var det en karl, nu var det en kvinna!  
Det var bra.” 
 
(Om du hittar ett ord du inte förstår, hur skulle du göra då?) ”I den dator jag var på 
kunde man man dra över ordet och… Det blir som en ordbok… På mammas jobb, 
mamma gick datakurs, fick jag leka och skriva nåt ord. Tror det går på telefon!… 
Jag tycker det är roligt att använda dator. Jag blir knasig när den är dålig. Doktorn 
/interaktivt medicinskt diagnosticeringsprogram/ är roligt!” 
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(Vad är det som är bra?) ”Man hör och ser om det är fel” /Uppfattar den bimodala 
presentationen/ (Det gick ju snabbt det där, vi har inte hunnit igenom hela avsnittet 
än) ”Mmm, X började läsa på guld när jag läst det tre gånger!” 
 
”Bilderna var borta. (Hur vet du att det ska vara bilder?) Hon/rösten/sa: Kolla på 
sidan 166 nånting. /tar boken/ På den här bilden! (Hur var det att sitta i 
klassrummet och göra det här. Blev du störd?) Om jag ska va i nåt rum har jag alltid 
musik på. Nä, det gick bra!” 
 
 
Anders  
Svenska, Studieboken Ess i Svenska 8 Sid 9-11 ”Har du förstått innehållet?” 
 
(Nå, hur var det där?) ”Ganska roligt, man behövde liksom inte skriva nåt, bara 
följa med. Man förstår texten liksom bättre när man hör, faktiskt (Nå om du jämför 
med att vi turas om att läsa högt, som vi brukar göra.) Fungerar i princip lika bra 
som att läsa uppgiften i klassen. (Har du några förslag att komma med?) Förbättra 
talsyntesen lite bättre. En del ord hörde man inte. Bättre röst kanske…En del ord 
hoppade man över. (Hur vet du det?) Jag läste och lyssnade på texten.” /Uppfattar 
det bimodala presentationssättet. Anders har inget alls emot att arbeta mer med 
talsyntes/ men det finns ju bara en dator! (Något mer?) Roligt att jobba med dator, 
utveckla den teknik som finns/tänker en stund/använda den teknik som finns.” /Löste 
båda uppgifterna till avsnittet utan problem./ 
 
 
Kurt  
Svenska, Studieboken Ess i Svenska 8 Övningsuppgift ”Finn två fel!” 
 
/Kurt blir frustrerad. Försöker först hitta de två felen i texten med tyst 
genomläsning, dock utan att lyckas. Blir ombedd av mig att skanna in texten för att 
sedan med hjälp av talsyntesen få texten uppläst. Inte heller det hjälper honom att 
finna något av felen, trots upprepade uppläsningar./ 
 
 
Birgitta  
Historia, Levande Historia 8, Sid 150 ”Columbus upptäckare eller inte”. 
 
(Hur gick det där?) ”Bra! Bättre än förra gången. Tydligare tal./Ny talsyntes 
Infovox 330. Gjorde tre av fyra frågor korrekt/Går bättre när jag själv läser! 
/Birgitta är en god läsare det är knappast underligt att hon föredrar att läsa själv/ 
(Var texten svår att förstå?) Nej! Följer alltid med i texten. (Du läser alltså bättre 
själv och du lyssnar när andra läser och följer med i boken.) Ja” 
 
/Skriftligt/  ”Jag tycker att det gick bra och jag tycker att det går bättre att sitta vid 
datorn. Men det är ju kul att läsa högt för andra. Det enda som gick lite galet var 
när dom sa V, i stället för femte. Jag hoppas att vi snart ska få sitta vid datorn fler 
gånger och göra fler uppgifter.” / Birgitta tyckte att rösten var tydligare den här 
gången./ 
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Kurt  
Historia, Levande Historia 8, Sid 150 ”Columbus upptäckare eller inte”. 
 
(Nå Kurt, hur var det där?) ”Likadant. Svårt att höra vad som sägs. Rösten bättre, 
men talsyntesen lika dålig/!/. Jag var tvungen att läsa igenom en gång/i boken/för 
att få svar på frågorna. (Mera!) ”Fort, simpelt. Först förstod jag inget, men sen gick 
det bra! /Kurt uppfattar att rösten blivit bättre. Infovox 330 har implementerats./ 
 
 
Lisa  
Historia, Levande Historia 8, Sid 150 ”Columbus upptäckare eller inte”. 
 
”Det var bra! Lätt att förstå. Jag tog som olika stödord./Svarade bra på tre av fyra 
frågor/Brukar lyssna på band.” /Flera elever i lilla gruppen har erfarenheter från 
mellanstadiet av att lyssna på inspelade läroböcker. De poängterar att ”den rösten 
var mycket bättre”/. 
 
 
Arvid  
Historia, Levande Historia 8, Sid 150 ”Columbus upptäckare eller inte”. 
 
”Det går väl bra. Lite svårt. Några ord säger dom inte. Tycker bara att dom 
mumlar.” /Det här var första gången Arvid provade utrustningen. Infovox 330./ 
 
 
Anders  
Historia, Levande Historia 8, Sid 150 ”Columbus upptäckare eller inte”. 
 
”Jag förstod allt, men lyssnade om några gånger för att göra det korrekt alltså. 
(Var det svårt att förstå?) Hyfsat! Det var trevligt. (Lärde du dig bättre?) Ja, jag 
förstod mycket bättre. (Ljudkvaliteten?) Hyfsat! Som vanligt! Tydligare röst! (Skulle 
du kunna tänka dig att arbeta så här på längre sikt?) Ja! (Du ser inga problem med 
det?) Absolut inte!/Utmärkta svar på de två första frågorna i övningsuppgiften/Det 
blir som i sexan när läraren hade talat in på band och så satt jag och lyssnade på 
det. Fast det var mycket tydligare. (Hur ofta gjorde du det?) Varje gång vi hade 
läxa!” 
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Uppsatsskrivning och egen rättning med hjälp av talsyntes och rättstavningsprogram 
 
Uppsatserna blev genomgående mycket korta och torftiga, det fria ämnesvalet till trots. 
Felstavade ord och grava grammatiska fel förekommer rikligt. I det avseendet finns det ingen 
skillnad mot det normala förhållandet vid uppsatsskrivning i gruppen. Trots svårigheterna 
förefaller det dock som om eleverna uppskattar att skriva på datorn och lyssna på texten med 
hjälp av talsyntes. /Texten i detta stycke innehåller 72 ord vilket kan jämföras med antalet ord 
i uppsatserna nedan/. 
 
Nedan redogörs för intervjuerna och de genomförda övningarna. Elevernas kommentarer 
omges av citationstecken. Frågor och uppmaningar till eleverna vid intervjutillfällena står 
inom parentes. Övrig information av betydelse omges av snedstreck. Felaktigheter i texterna 
har markerats med understrykning. 

 
 

Anders 
Ämne: ”Bulgarienresan” 
 
”Definitivt bättre än den förra versionen och man hörde mycket mer även om man 
inte kunde ordet. Mycket tydligare röst/Anders uppfattar att rösten är bättre/Hade 
mer ord i rättstavningsprogrammet, men det fattas ändå lite grann till.”  
 
(Vad tyckte du om att arbeta med rättning i tre steg?) ”Faktiskt roligt! Jag måste 
lära mig att hitta bokstäverna på datorn. Det är kanske för att jag är stressad. 
(Säger du att du är stressad?) När jag sitter i spel och ska skiva in nåt fusk, då är jag 
stressad.” 
 
(Vad säger du om den här metoden?) ”Det är ett tecken på att tekniken börjar gå 
framåt. Var det någon annan fråga? (Hur tycker du rent allmänt att det är att sitta 
vid en dator och arbeta?) Man blir lite mjuk i axlarna. Sen är det viktigt att man 
sitter med rak rygg.” /Som man frågar får man svar/ 
 
/Anders tar mer än en timme på sig att skriva ned den korta uppsatsen om resan till 
Bulgarien. Trots det blir det så mycket som 16 fel. Därefter lyssnar han flera gånger 
på texten med hjälp av talsyntesen. Utskriften innehåller nu 10 fel. Slutligen, efter 
det att texten bearbetats med rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt” återstår endast 
tre fel. Anders har hörbarligen mycket roligt åt talsyntesens uttal av ordet ”planet”, 
och felstavningen ”Dulgarien” väcker också munterhet.  
 
”Bulgarien resan 
Klockan 16.00 for jag till kallax äfter som de va mitt lifs fösta resa var jag stressad 
att komma med planet till Dulgarien. när vi gick in i planet såg jag att de var en 
rishög men stolarna va bekäma och man fick gratis dricka. de tog 3 timmar att flyga 
dit.” 
Efter första utskriften: 15 fel 
 
”Bulgarien resan 
Klockan 16.00 for jag till kallax äfter som det va mitt lifs fösta resa var jag stressad 
att komma med planet till Bulgarien. när vi gick in i planet såg jag att det var en 
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rishög men stolarna va bekväma och man fick gratis dricka. det tog 3 timmar att 
flyga dit.” 
Efter rättning med hjälp av talsyntes: 9 fel 
 
”Bulgarien resan 
Klockan 16.00 for jag till kallax eftersom det Var mitt livs fösta resa var jag 
stressad att komma med planet till Bulgarien. När vi gick in i planet såg jag att det 
var en rishög men stolarna var bekväma och man fick gratis dricka. Det tog 3 
timmar att flyga dit.” 
Efter rättning med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt”: 4 fel 
 
Lisa  
Ämne: ”På ett kalas” 
 
/Spontant efter övningen/ ”Alltså några dagar kvar till jag får min skateboard. (Nå, 
hur gick det?) Bra! (Utveckla!) Det gick bra för att man visste, såg mer, själv vad 
den skulle handla om. (Mer!) Det var lättare att skriva på datorn än för hand, det 
går fortare. (Just det. Får jag se på det tredje papperet?) /Lisa går igenom vad hon 
skrivit/Fära blev fel. På det andra fick jag rätt färg, exakt samma ord, exakt samma 
mening. Stor bokstav före namn, slutet på en mening… Jag har faktiskt haft alla 
dom där färgerna i håret samtidigt. Det var brorsan som sa det, du måste följa med 
till Bränna och handla och hjälpa till.” 
 
Lisa skriver en kort berättelse om hårfärgning, inspirerad av sin kamrat. Trots 
förlagan blir det många fel, både stavfel och grammatiska fel. Vid rättningen med 
hjälp av talsyntes hittar hon några fel, men det är först när Lisa använder ”Stava 
Rätt” som mängden fel minskar rejält. 
 
”på ett kalass 
jag ville fära mitt hår grönt, blåt, röt. och mamma sa att jag fick de så vi sate i gång 
att färg mit hår sen sa mamma att vi skulle och handla mat så jag for till bränna sen 
jick vi in på konsum. sen sa en kvinna att jag hade fint hår.hon frågade mej hur man 
gör de.då sa jag att de är enkelt jag tog bara en sprejflaska.” 
Efter första utskriften: 22 fel 
 
”på ett kalas 
jag ville fära mitt hår grönt, blått, röt. och mamma sa att jag fick de så vi satte i 
gång att färg mit hår sen sa mamma att vi skulle och handla mat så jag for till 
bränna sen jick vi in på konsum. sen sa en kvinna att jag hade fint hår.hon frågade 
mej hur man gör de.då sa jag att de är enkelt jag tog bara en sprejflaska.” 

Efter rättning med hjälp av talsyntes: 19 fel 
 
 

”på ett kalas 
jag ville fära mitt hår grönt, blått, rött. och mamma sa att jag fick det så vi satte i 
gång att färg mitt hår sen sa mamma att vi skulle och handla mat så jag for till 
bränna sen gick vi in på Konsum. sen sa en kvinna att jag hade fint hår.hon frågade 
mej hur man gör det.då sa jag att det är enkelt jag tog bara en sprejflaska.” 
Efter rättning med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt”: 10 fel 
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Birgitta  
Ämne: ”Rött hår”  
 
Birgittas enkla och korta berättelse innehåller endast tre stavfel. Ett hittar hon med 
hjälp av talsyntesen. Birgitta är en i sammanhanget duktig skrivare och den alltför 
enkla uppsatsen blir därför ett prov utan större värde. Tydligen skulle högre krav ha 
ställts på valet av uppsatsämne och uppsatsens längd för att övningen skulle bli mer 
utslagsgivande. 
 
”Rött hår 
Min lillasyster XXX färgade sitt hår rött, det blev inte så fint. Sen ville YYY (min 
andra lillasyster) också färga håret rött, ZZZ hjälpte henne att göra det. När QQQ 
(min plastlillebror) fick syn XXX:s och YYY:s hår ville även han färga sitt hår rött. 
XXX hjälpe han att färga det. När alla tre hade färgat håret rött såg dom ut som ett 
hårdrocks band, jag kunde inte låta bli att skratta.” 
Efter första utskriften: 3 fel 
 
”Rött hår 
Min lillasyster XXX färgade sitt hår rött, det blev inte så fint. Sen ville YYY (min 
andra lillasyster) också färga håret rött, ZZZ hjälpte henne att göra det. När QQQ 
(min plastlillebror) fick syn XXX:s och YYY:s hår ville även han färga sitt hår rött. 
XXX hjälpte han att färga det. När alla tre hade färgat håret rött såg dom ut som ett 
hårdrocks band, jag kunde inte låta bli att skratta.” 
Efter rättning med hjälp av talsyntes: 2 fel 
 
”Rött hår 
Min lillasyster XXX färgade sitt hår rött, det blev inte så fint. Sen ville YYY (min 
andra lillasyster) också färga håret rött, ZZZ hjälpte henne att göra det. När QQQ 
(min plastlillebror) fick syn XXX:s och YYY:s hår ville även han färga sitt hår rött. 
XXX hjälpte han att färga det. När alla tre hade färgat håret rött såg dom ut som ett 
hårdrocks band, jag kunde inte låta bli att skratta.” 
Efter rättning med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt”: 2 fel 
 
 
Arvid  
Ämne: ”Gokart” 
 
”Det var roligt, men svårt. Svårt att hitta på nåt. (Det blev ganska många fel först, 
men du rättade felen själv. Vad tyckte du om det?) Bra, att skriva och rätta själv. 
(Skulle du kunna tänka dig att jobba på det här sättet?) Vill hellre träna och skriva 
för hand. Skriva bra. Jag vill skriva fort.” 
 
Arvids korta uppsats är en provkarta på typiska skrivfel bland elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Han blandar ihop p och b och han har problem med 
dubbeltecknade konsonanter. Dessutom hittas flera grava grammatiska fel. 
Talsyntesen ger liten utdelning, men med hjälp av rättstavningsprogrammet blir 
texten förståelig. 
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”Tema: Gocart 
Upp och hopa sa mamma !Oaaaaaaaaaaaaaa jag är trött, och så var jag upe 
bädade sängen och kläde på mig gorde fika sate mig och såg på barn pogram,sen 
for jag till skolan. 
Vi började med svenska ord det gick väl sådär,jag lämnade mate boken till fröken 
och så var det dags för rast.Vi spelade uno. Kl 9:30 hade jag slöjd, vi gör en 
sbegel.Det var ingen god mat, soppa alt gröt men jag åt ändå.Vi hade rast till 11:50 
Nu blir det gocart.” 
Efter första utskriften: 22 fel 
 
”Tema: Gocart 
Upp och hoppa sa mamma !Oaaaaaaaaaaaaaa jag är trött, och så var jag uppe 
bädade sängen och kläde på mig gorde fika sate mig och såg på barn pogram,sen 
for jag till skolan. 
Vi började med svenska ord det gick väl sådär,jag lämnade matte boken till fröken 
och så var det dags för rast.Vi spelade uno. Kl 9:30 hade jag slöjd, vi gör en 
sbegel.Det var ingen god mat, soppa alt gröt men jag åt ändå.Vi hade rast till 11:50 
Nu blir det gocart.” 
Efter rättning med hjälp av talsyntes: 17 fel 
 
”Tema: Gokart 
Upp och hoppa sa mamma !Oaaaaaaaaaaaaaa jag är trött, och så var jag uppe 
bäddade sängen och kläde på mig gjorde fika satte mig och såg på barnprogram,sen 
for jag till skolan. 
Vi började med svenska ord det gick väl sådär,jag lämnade matte boken till fröken 
och så var det dags för rast.Vi spelade Uno. Kl 9:30 hade jag slöjd, vi gör en 
spegel.Det var ingen god mat, soppa alt gröt men jag åt ändå.Vi hade rast till 11:50 
Nu blir det gokart.” 
Efter rättning med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt”: 8 fel 
 
 
Kurt  
Ämne: ”Ett spel i jul” 
 
(Nå, Kurt, hur gick det där?) ”Inget särskilt! Det var som mitt ämne, mitt jobb. 
Hellre sitter jag själv. Jag har varit bättre på att komma på själv. Skrev böcker och 
läste upp för klassen. När jag gick i femman skrev jag en bok med 10 kapitel. Den 
boken har man ställt ut på skolan. Jag har varit jättebra på att komma på.” 
 
Kurts korta, besvärjelselika text innehåller 8 fel. Den innehåller tyvärr inte mycket 
mer än några udda ordvändningar (vilket i och för sig är positivt), samt en del 
datatermer. Den längre, mer komplicerade text som vore önskvärd för utvärderingen 
är tyvärr mycket svår att få fram. Kurt har just nu ett motstånd mot skrivning. 
 
”Ett spel i jul 
Jag har väntat och väntat till denna jul 2003 spelet hetter FAR CRY när det kommer 
ut då förändras några timmar i livet till ett party. 
Jag och mina kompisar kommer köra local area network (LAN) som det hetter. LAN 
är att man koplar två eller flera datorer och spelar med varandra ungefär som att 
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spela på internet fast man sitter nära varandra och har var sin dator. Det kommer 
att bli jätte  roligt. 
Jag känner redan spelet i min hand.” 
Efter första utskriften: 8 fel 
 
”Ett spel i jul 
Jag har väntat och väntat till denna jul 2003 spelet hetter FAR CRY när det kommer 
ut då förändras några timmar i livet till ett party. 
Jag och mina kompisar kommer köra local area network (LAN) som det hetter. LAN 
är att man koplar två eller flera datorer och spelar med varandra ungefär som att 
spela på internet fast man sitter nära varandra och har var sin dator. Det kommer 
att bli jätte roligt. 
Jag känner redan spelet i min hand.” 
Efter rättning med hjälp av talsyntes: 8 fel 
 
”Ett spel i jul 
Jag har väntat och väntat till denna jul 2003 spelet heter FAR CRY när det kommer 
ut då förändras några timmar i livet till ett party. 
Jag och mina kompisar kommer köra local area network (LAN) som det heter. LAN 
är att man kopplar två eller flera datorer och spelar med varandra ungefär som att 
spela på internet fast man sitter nära varandra och har var sin dator. Det kommer 
att bli jätte roligt. 
Jag känner redan spelet i min hand.” 
Efter rättning med hjälp av rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt”: 4 fel 

 

 
Tabell 4. Skrivövningen i sammandrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Elev       Antal ord         Tid     Antal fel efter          Antal fel efter        Antal fel efter 
               i uppsatsen      tim.   första utskriften       andra utskriften     tredje utskriften 

                   
 
Kurt 85           1                8                          8               4 
Arvid 86           1                  22                        17               8 
Anders 54           1,5               15                          9               4 
Lisa 73           1              22                        19             10 
Birgitta 74           0,5                 3                          2               2 
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Diskussion 
 
Intern och extern validitet 
 
Intern validitet berör frågan om den använda metoden mäter den egenskap som den var 
avsedd att mäta, det vill säga metodens trovärdighet (Svenning 1999, s 60). Leder de använda 
metoderna i denna studie fram till ett mått på elevernas uppfattning av hjälpmedlen, eller 
visar resultaten egentligen något annat? Är möjligen elevernas inställning till hjälpmedlen, en 
spegling av min inställning? Eller är det kanske det blotta faktum att eleverna 
uppmärksammas i undersökningen som avgör deras inställning. 
 
Ett känt exempel på att irrationella faktorer påverkat undersökningsgruppens beteende är den 
undersökning som ”åren 1924-1932 genomfördes på Western Electric Companys 
Hawthorne-avdelning. Avsikten var att kartlägga de faktorer (belysning, vila, arbetstid, 
temperatur etc.) som hade betydelse för produktiviteten hos arbetarna. Roethlisberger och 
Dickson, som utförde dessa studier, rapporterade (1939) att produktionen steg oavsett vilken 
faktor som manipulerades. Detta blev efter hand känt som Hawthorne-effekten: Det inträffar 
en förändring (förbättring) i prestationen därför att människorna vet att de blir observerade. 
Hawthorne-effekten har haft en enorm betydelse för psykologin generellt, och för 
industripsykologin i synnerhet.” (http://www.metoder.info/fmet/hawth.html) samt Mayo,E. 
(1933) The human problems of an industrial civilization (New York: MacMillan) ch.3. 
 
”Enbart det faktum att vi utför en mätning påverkar våra mätobjekt. Det finns en viss 
motsättning mellan att klart och tydligt informera de deltagande användarna om syftet och 
upplägget med experimentet och samtidigt minimera påverkan av mätsituationen.” 
(http://www.nada.kth.se/~konrad/GI/utv-mdi/tsld010.htm) 
 
Det är nog ingen tvekan om att de elever som deltagit i studien känt sig uppmärksammade på 
ett positivt sätt ” ”Det är kul att bli utvald till det här!”( Kurt). De har säkert också noterat att 
jag blivit glad när de gjort framsteg, detta trots att jag under övningarna försökt att anlägga en 
neutral attityd. Jag har också i görligaste mån försökt att undvika ledande frågor genom att 
lägga intervjuerna så nära övningarna som möjligt för att försöka fånga elevernas spontana 
och omedelbara uppfattning. Vilken betydelse min närvaro har haft är svårt att säga. 
Förhoppningsvis är det gott löd i de malmklumpar jag släpat upp till ytan, för att anknyta till 
Kvales (1997) lika poetiska som ovederhäftiga liknelse av intervjuaren som en malmletare:   
”Intervjuaren gräver (likt en malmletare) fram malmklumpar av data eller mening som är 
obesudlade av ledande frågor.” (s.11) 
 
Ett sätt att minska Hawthorne-effekten är att låta undersökningen sträcka sig över lång tid. I 
det här fallet var det omöjligt med hänsyn till förutsättningarna. Ett annat sätt är att skapa en 
kontrollgrupp. Någon sådan har inte funnits explicit, men de övriga eleverna i de tre klasserna 
skulle kunna betraktas som en sådan då de till stor del arbetat med samma uppgifter som 
deltagarna i undersökningsgruppen. Någon ”John Henry-effekt” bland de elever som inte 
deltog i experiment har inte visat sig, det vill säga den ökade ansträngning som kunde 
förväntas i kontrollgruppen har uteblivit och någon uttalad avundsjuka har heller inte 
förmärkts. 
 
Övningarna har inte väckt någon större uppmärksamhet hos de övriga eleverna. De har hållits 
inom ramen för vanliga lektioner och de har i de flesta fall behandlat samma ämne som de 
övriga eleverna arbetat med. Det är för övrigt vanligt att någon av eleverna i klassen sitter och 
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arbetar vid datorn under lektionen och att läraren har uppsikt över det arbetet. 
Undersökningen har alltså inte inneburit någon dramatisk förändring i det vardagliga arbetet i 
klassen. Det borde i så fall minska både den så kallade Hawthorne-effekten och John Henry-
effekten. 
 
Andra faktorer av betydelse för undersökningens resultat är Placebo- och Halo-effekterna, det 
vill säga att elevernas förutfattade mening om att hjälpmedlen är bra reflekteras i 
undersökningen, respektive att en positiv inställning till försöksledaren påverkar 
undersökningsresultatet. Även här är det svårt att veta vilken betydelse det haft för studiens 
resultat. En av eleverna (Kurt) har datorn som främsta intresse och möjligen kan det ha 
påverkat hans inställning. Å andra sidan har datorn stor lockelse för alla elever i 
undersökningsgruppen oavsett tidigare datorerfarenheter. 
 
Är mätinstrumenten, det vill säga informanterna pålitliga? Steffan Lind1 skriver:”Kan man 
lita på vad eleverna säger? Svaret är Ja. … Det ingår i fenomenologin som teoretisk 
underströmning (theoretical underpinning) till kvalitativ metod att betrakta människors 
uttalanden som "sanna"” 
 
Den externa validiteten är ett mått på undersökningens generaliserbarhet. Kan det förväntas 
att resultaten skulle bli de samma om studien genomfördes på en annan grupp elever?  
 
Ett vedertaget synsätt inom kvalitativt inriktad forskning är att kunskap och förståelse som 
erhålls inom en kontext kan bidra till ökad kunskap och förståelse inom en annan liknande 
kontext (Patton, 1988; Egerbladh, 1992). Ett liknande resultat skulle alltså kunna förväntas i 
en grupp vars sammansättning liknar den som här studerats.  
 
 
Resultatdiskussion, Talsyntes som kompenserande hjälpmedel vid läsning 
 
Två av de allra svagaste läsarna, Anders och Lisa, i undersökningsgruppen var de som var 
mest positiva till utrustningen och arbetssättet. De drog också uppenbar nytta av att få texten 
uppläst; övningsuppgifterna löstes på ett godtagbart sätt, vilket annars sällan händer.  
 
Birgitta och Lisa har den bästa läsförståelsen enligt DLS-testet; Stanine 2-3, mot de övrigas 
Stanine1- 2. Birgittas läshastighet 4 överensstämmer dock dåligt med hennes läsförståelse. I 
Lisas fall är förhållandet omvänt, hennes läsförståelse är bättre än hennes läshastighet. 
Resultatet skulle kunna tolkas så, att elever med låg läshastighet och överensstämmande, eller 
bättre läsförståelse, är mest betjänta av talsyntesen. Detta är kanske inte särskilt förvånande. 
När elever som Lisa med talsyntesens hjälp kompenseras för sina lässvårigheter kan de dra 
nytta av sin (läs)förståelse. Omvänt, det vill säga när den tekniska läsförmågan är god men 
förståelsen är ringa, hjälper det knappast med att lyssna på texten med hjälp av talsyntes för 
att den ska bli begripligare.  
 
Antagandet får stöd i en artikel av Samuelsson (2003) på FMLS hemsida, där han hävdar att 
läsförståelse och hörförståelse i stort sett samvarierar: ”genom att titta på sambandets 
utseende kan vi konstatera att hörförståelse med en relativt god säkerhet kan predicera en 
elevs läsförståelse (och tvärtom). Det betyder också att det i stor utsträckning tycks vara 
samma förmåga som ligger bakom både läs- och hörförståelse.”   

                                                 
1 Personlig kommunikation via e-mail 2003-11-06 
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Samuelsson (2003) hävdar också att det finns ett starkt samband mellan ordkunskap och 
läs/hörförståelse. I föreliggande arbete visar det sig dock, möjligen något förvånande, att en 
av de två elever i undersökningsgruppen som lyckades bäst på DLS-testets ordförståelseprov, 
samtidigt hade det sämsta resultatet på läsförståelseprovet! Motsvarande extremvärden 
förekommer emellertid också i Samuelssons undersökning av en normalgrupp elever.  
 
Det måste påpekas att undersökningsgruppen är liten och att försöken är alltför få för att dra 
några säkra slutsatser om vilka som är betjänta av talsyntesen vid läsning, men antagandet 
borde prövas i en bredare och djupare undersökning. Det kan säkert hävdas att resultaten är 
”övertolkade”, men inte desto mindre förefaller de rimliga: Meningsfull läsning förutsätter 
läsförståelse.  
 
Både Anders och Lisa har erfarenhet från mellanstadiet av bandade läroböcker. Det kan inte 
uteslutas att det bidrar till deras positiva hållning gentemot hjälpmedlen. Båda eleverna 
uppfattar den bimodala presentationen av texten och ser det som positvt. En annan, lika rimlig 
som trivial orsak till deras positiva inställning kan givetvis vara det faktum att de hade nytta 
av hjälpmedlen. De arbetade snabbare och lyckades bra med kapitlets arbetsuppgifter. 
 
Lisa blev klar med sin läsövning med talsyntesstöd, en bra stund före den övriga klassen som 
högläste samma avsnitt om Columbus resa till Amerika. Å andra sidan fick de andra eleverna 
en lång föreläsning om fattigsverige, hög nativitet och kort livslängd i fattiga länder, 
triangeltrafiken med slavar och bomull och tyg, nödår och gamla svenska kolonier samt 
vikten av att känna till händelserna 1492. Frågor och infall som uppkommer under den 
lärarledda undervisningen kan omedelbart dryftas medan intresset finns. En lärarledd lektion 
med många elever sätter i bästa fall igång en intresseskapande växelverkan. Den möjligheten 
finns inte på samma sätt vid datorn. Visserligen är det möjligt att lämna texten och söka 
tilläggsinformation i ett uppslagsverk på DVD eller CD-rom, eller givetvis på Internet, men 
det är nog få elever som är så studiemotiverade. Ett uppslagsverk likt den begreppsordbok 
som finns i ordbehandlingsprogrammet Word borde fungera bättre, det vill säga, en 
markering av ett ord i texten efterföljt av en nedtryckning av en funktionstangent skulle leda 
fram till en eller flera lämpliga artiklar i ett anpassat uppslagsverk på datorn.  
 
Kurt säger att han tycker det är roligt att använda datorn, men han är tveksam till talsyntesen 
och vill hellre läsa själv. Han märker att rösten blivit bättre i den nya versionen, men 
talsyntesen, oklart vad Kurt avser här, är dock lika dålig. Möjligen finns där ett 
avståndstagande till hjälpmedlet som inte kommer fram på en direkt fråga som: Hur tycker du 
det är att arbeta med talsyntesen? Det behöver inte alls innebära att han är negativ till datorn 
som sådan. Kurt, med sin datorvana, inser kanske att datorn är ett universellt redskap som 
lånar sig till mycket. Tycker han kanske i tysthet att just den här användningen är något 
stigmatiserande?  
 
Birgittas reaktion är inte oväntad. Hon är en i samanhanget god läsare. Varför lyssna till en 
entonig och robotaktig röst som ofta betonar fel när man kan läsa själv? Frågan är dock, 
förväxlar hon, och kanske även vi, teknisk läsförmåga med läsförståelse? 
 
Det måste till sist påpekas att samtliga elever i undersökningsgruppen löste 
övningsuppgifterna i anslutning till den upplästa texten på ett godtagbart sätt, vilket visar att 
metoden är ett användbart alternativ i undervisningen.  
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Resultatdiskussion. Uppsatsskrivning och egen rättning med hjälp av talsyntes och 
rättstavningsprogram 
 
Tre av fem elever var uttryckligen mycket nöjda efter skrivövningen på dator och den egna 
rättningen med hjälp av talsyntes och rättstavningsprogram. 
 
Talsyntesen, som verktyg vid den egna rättningen, resulterade i de flesta fall endast i 
marginella förbättringar. Om det berodde på problem med den auditiva perceptionsförmågan 
hos informanterna eller talsyntesens ofullkomlighet, eller något annat, utreds inte i detta 
arbete. Det måste dock sägas att även den senaste versionen av talsyntes, Infovox 330, vilken 
användes under skrivövningarna, uttalar alldeles för många vanliga ord fel. Exemplet ovan, 
planet (flygplanet) och planet (himlakroppen) belyser detta. Läsprogrammet kan, förefaller 
det, endast betona ordet på ett sätt. Utländska ord blir med den svenska speakerrösten oftast 
helt oigenkännliga, romerska siffror uttalas som bokstäver, och årtal läses upp siffra för siffra. 
 
Visserligen kan läraren korrigera talsyntesens uttalsfel genom att skriva in accenter där de 
fordras för att uttalet ska bli rätt, årtal kan skrivas in som de uttalas, och utländska ord kan 
skrivas fonetiskt, men det är tidskrävande och dessutom förtar det en del av värdet med det 
bimodala presentationssättet. Det normala förhållandet mellan företeelse, ord och uttal 
förändras och kan leda till begreppsförvirring, i synnerhet hos barn i läs- och skrivsvårigheter. 
 
I tidigare undersökningar kring kompenserande hjälpmedel (Svärdemo Åberg, 1999) har det 
hävdats att talsyntes kan vara verksamt vid elevernas egen rättning av sina skrivna alster. 
Alvefjord et al. (2001) som studerade elevernas inställning till datoranknutna hjälpmedel fann 
att 91 % av eleverna i undersökningsgruppen tyckte att det var lättare att hitta egna stavfel 
med hjälp av talsyntesen, samt att 67 % av samma grupp tyckte att de skrev bättre berättelser 
med hjälp av den. Samtidigt ansåg 79 % (eventuellt endast 69 %) att de hade nytta av 
rättstavningsprogrammet vid skrivuppgifter i svenska och engelska. I föreliggande under-
sökning har visserligen eleverna mycket nöje av talsyntesen i skrivningsarbetet, det finns 
något lustfyllt i att få sin text uppläst, men nyttan av den har inte varit stor, varken som 
instrument för den egna rättningen, eller som hjälpmedel för att skriva ”bättre berättelser” 
(ibid). Det skall dock hållas i minne att den nu aktuella undersökningen är utförd i en liten 
grupp där grava läs- och skrivsvårigheter är regel. Hur utrustningen fungerar i andra 
sammanhang med en lättare problematik i det avseendet, återstår att se.  
 
Rättstavningsprogrammet, ”Stava Rätt”, visade sig vara ett betydligt bättre redskap för 
elevernas egna rättningar av uppsatserna, trots att programmet inte i någon större omfattning 
tar hänsyn till ordens kontext. Efter den egna rättningen med ”Stava Rätt” hade andelen fel i 
texterna, i fyra fall av fem, minskat med 50 procent eller mer. I synnerhet Arvid, Anders och 
Lisa hade stor nytta av rättstavningsprogrammet.  
 
Antagligen skulle en omvänd ordningsföljd i försöket, det vill säga att talsyntesen användes 
sist, resultera i att fler fel hittades med hjälp av rättstavningsprogrammet och att skillnaden 
mellan metodernas värde för eleverna är ännu större än vad som framgår av denna 
undersökning. 
 
En fördel med rättstavningsprogram är just att eleven själv klarar att rätta de flesta stavfel 
som uppstår i skrivandet. Det måste upplevas kränkande för en elev i läs- och skrivsvårigheter 
att av läraren, eller rent av kamraterna, bli uppmärksammad på att närmare en tredjedel av 
orden, i den korta uppsats som han eller hon under lång tid arbetat fram, är felstavade. Det 
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faktum att ingen klagade över den något omständliga egna rättningen i tre steg, utan att man 
tvärtom tyckte det var roligt, är belysande och pekar på behovet av detta hjälpmedel. Att 
sedan läraren undslipper rollen som den som ständigt klandrar eleven, och i stället kan 
diskutera och utveckla form och innehåll i skrivandet, gör inte saken sämre.  
 
”Stava Rätt” har fortfarande brister. En allvarlig sådan är att programmet ifrågasätter 
stavningen eller användningen av en mängd enkla småord som eleverna i allmänhet, även de 
som är i läs- och skrivsvårigheter, inte har några som helst problem med att stava eller 
använda. Ordet ”för” kan nämnas som exempel. Det är förvirrande och tar upp alldeles för 
mycket tid. En annan invändning är att programmet, när det inte känner igen ett ord, alltför 
ofta föreslår ett helt vettlöst alternativ. Vid felstavningen ”garaset” (garaget) erhålls 
stavningsförslaget ”kallraset”. Programmet kan alltså inte känna av och dra slutsatser av 
ordets sammanhang, vilket rätt stavat ord som helst duger, men trots dessa anmärkningar är 
det ett kraftfullt verktyg för att förbättra stavningen hos elever i läs- och skrivsvårigheter.  
 
 
Sammanfattande slutsatser  

 
 

• Eleverna tyckte i stort sett om att arbeta med datorbaserade, kompenserande 
hjälpmedel.  

• Ingen av eleverna i undersökningsgruppen tyckte uttryckligen att hjälpmedlen var 
stigmatiserande.  

• Elevens inställning till hjälpmedlen förefaller att stå i proportion till den observerade 
nyttan av dem. 

• Integreringen av utrustning och arbetssätt i den normala klassrumssituationen blev 
odramatisk och problemfri, sannolikt för att eleverna i klassen sedan länge sett 
datorn som ett naturligt, vardagligt arbetsredskap. Ytligt sett fanns ingen större 
skillnad mot tidigare arbetssätt. 

• Talsyntesen kompenserar elever med bättre läs/hörförståelse än läshastighet.  
• Elever med god teknisk läsförmåga, men dålig läsförståelse har liten nytta av 

talsyntesen som kompenserande hjälpmedel vid läsning. Texten blir inte mer 
förståelig för att den läses upp. 

• Läs- och skrivsvaga elever har liten nytta av talsyntes som hjälpmedel vid egen 
rättning av skrivarbeten. 

• Rättstavningsprogrammet ”Stava Rätt” är ett effektivt redskap när eleven själv 
försöker korrigera det han eller hon skrivit. 
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Förslag till fortsatt forskning  
 
Denna studie indikerar att vissa lässvaga elever, de med bättre läsförståelse än läshastighet, 
skulle kompenseras av talsyntes. Skulle elever i allmänhet, med samma typ av glapp mellan 
dessa förmågor, oberoende av nivån, ha nytta av och utvecklas med hjälp av talsyntes? Det 
vore intressant att göra en undersökning utanför den lilla gruppens ram. 
 

På FMLS hemsida ges två goda argument för en sådan studie: 
 
Den amerikanske läsforskaren R Olson skriver i en artikel på FMLS hemsida (nov 2001): 
”Även läsare som utvecklas normalt kan vinna på god datorstödd undervisning. Detta skulle 
kunna höja den "normala" läs- och skrivnivån hos populationen som helhet.” 
 
”Sverige har internationellt sett en hög läsfärdighet, men 25 % av den vuxna befolkningen 
når trots det inte den nivå man förväntas ha då man lämnar årskurs nio. Många har bara 
färdigheter motsvarande årskurs tre eller fyra.” (FMLS hemsida, Spraka loss, 2001) 
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