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Sammanfattning 

Den här C-uppsatsen är en studie om dyslektikers kommunikativa interaktion med 

kompenserande specialgjorda datorprogram för träning i sitt användande av att skriva olika 

sorters texter. Ämnets olika nyckelord är det som är relevant för denna C-uppsats. 

 

Denna studies undersökningar har skett genom intervjuer med en speciallärare och en 

specialpedagog som är en form av experter på detta område och kan extra fakta om de olika 

eleverna (respondenterna). De har intervjuats för att få koll på vad de tycker och anser om 

specialgjorda datorprogram som jag undersökt. De har även fått svara på en enkät med 

liknande frågor som i intervjuerna. En annan metod som används för denna C-uppsats är en 

sorts semiotisk kvalitativ innehållsanalys för att påvisa hur de specialgjorda datorprogrammen 

ser ut. 

 

När det gäller en sorts avläsning till resultatet har den skett med en avläsning av Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell fast till en egen modell samt via en kvalitativ analys som 

beskriver de specialgjorda datorprogrammens uppbyggnad. 

 

Den främsta slutsatsen som fram kom är att denna C-uppsats kommit fram 

användarnas/elevers och speciallärares och attityder och tankar kring sitt användande av dessa 

specialgjorda datorprogram som är Oribi Spellright och Vital, via den egna omgjorda 

Shannon & Weaver modellen. 

 

Denna C-uppsats är relevant inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området för 

den använder sig av Shannon & Weavers kommunikationsmodell samt en form av ett 

interaktionsmoment mellan människa och dator.  

 

Nyckelord: Dyslexi, Kommunikation, Specialgjorda datorprogram, Interaktion 
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Abstract  

This paper essay is a study about dyslexia communications and interaction with compensating 

special made computer programs for training to write texts. This study has this kind of 

different keywords because they are relevant for this paper.  

 

The study’s different survey methods have been performed by interviewing two special 

teachers because they are experts on the subject and know a lot of facts about the pupils (the 

respondents). They also have been interviewed so I know what they mean and consider about 

the special made computer programs. They also have done a survey with similar questions 

like the interview. One other method I use for this paper essay is a kind of semiotic qualitative 

analysis about how the special made computer programs look like. 

 

About the reading to the result of this paper, it has been a reading with the Shannon and 

Weaver’s communication model but like an own kind of model and by a qualitative analyse of 

de special made computer programs to se how they works.  

 

The first conclusion that came up during the paper essay, are the users/pupils and special 

teachers attitude and thought about their uses with the special made computer programs that 

are Oribi Spellright and Vital. By read it of an own kind of model that are similar with the 

Shannon & Weaver model. 

 

This paper essay has relevance in the media and communication studies because it uses the 

Shannon and Weaver’s communication model, by a kind of interaction. 

 

Keyword: Dyslexia, Communicaction, Special made Computer programs, Interaction 
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1. Inledning 

Här i inledningen finns uppsatsens bakgrund, syfte och problemformuleringar. Det som jag 

har försökt visa genom detta inledande kapitel i uppsatsen är varför jag valt det ämne jag valt 

och vilket syfte och problemfrågeställning jag har till ämnet. Denna C-uppsats handlar om 

dyslektikers användande av specialgjorda datorprogram för personer med dyslexi. Jag 

behandlar även frågor som hur dyslektiker själva ser på hur de använder de specialgjorda 

datorprogrammen samt attityder kring sitt användande, hur speciallärare ser hur specialgjorda 

datorprogram fungerar för individerna med dyslexi som studerar på en gymnasienivå. 

 

1.1 Bakgrund 

Mitt val av ämne har jag gjort för att jag vill försöka återge min egen kontakt med dyslexin. 

För att jag har själv upplevt hur det är att ha dyslexi och försökt lära mig använda 

specialgjorda datorprogram i en liten utsträckning. Det som är C-uppsatsen syfte på en 

språklig nivå är att den ska ge en läsvänlig och trovärdig bild av ämnesvalet och att det ska 

vara trevligt och enkelt att läsa om ämnesvalet. Genom olika teorier och olika metoder som 

beskrivs i senare kapitel skall jag försöka göra en bra uppsats inom de ramarna och det 

ämnesområdet jag valt. 

 

Anledningen till att ämnet passar inom det Medie- och Kommunikationsvetenskapliga 

forskningsområdet, är att jag undersöker ämnet via ett teoriskt användande av Shannon & 

Weavers kommunikationsteorimodell med deras del om meddelande och budskap samt 

feedback fast som en egen form med omgjord modell från den riktiga Shannon & Weaver 

modellen. Samt att undersöka vad det som är en form av interaktionen mellan människa och 

dator ser ut ur ett kommunikativt synsätt. För som jag anser det finns det återkoppling av 

ordet interaktion som en sorts synonym till ordet kommunikationssamspel mellan människa 

och dator som är mera som ett hjälpmedel för dyslektiker. 

 

Eftersom det finns en rad olika grader och olika orsaker till dyslexi och inlärningsmetoder för 

dyslektiker har jag bara försökt att avgränsa mig på en av inlärningsmetoderna, som är 

specialgjorda datorprogram. Men själva graderna av dyslexi är svårt att formulera här i 

bakgrunden till själva uppsatsen. Om man skulle vilja läsa mera om vad det mest typiska är av 

dyslexi finns det i teorikapitlet och där står det mesta om dyslexi annat att det är något annat 
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än att det är bara en grövre form skriv- och lässvårigheter. För att förstå de olika begreppen 

kring dyslexi jag skriver om. Kan det vara bra att lära sig de, även fast de kanske inte behöver 

sitta fast i hjärnan på läsaren men att man har fått lite mera förförståelse till detta ämne. För 

att ha lite förförståelse till detta ämne måste man också veta hur stor del av populationen som 

uppsatsens undersökningsgrupp kommer att belysa. Jag har genom snabb undersökning av 

olika litteraturer påvisa att jag har kommit fram till och genom den senaste källan som är 

nationalencyklopedin från 2008 visar den att mellan 5-10 % av Sveriges befolkning har 

dyslexi. En sak som kan vara relevant är att pojkar oftare har dyslexi än flickor.(NE:2008) 

 

1.2 Syfte 

Med detta arbete vill jag också lämna vidare information och är skriven för personer som 

också har liknade form av dyslexi för att se om det finns någon metod som de också senare 

kan använda sig av för att lära sig bättre och vad individer med ett liknande handikapp tycker 

om den inlärningsmetoden som denna C-uppsats ska belysa, alltså denna C-uppsats resultat 

genom avläsning av en egen gjord kommunikationsteorimodell för att undersöka attityderna 

och den känslomässiga interaktionen med specialanpassade datorprogram anses bra eller 

dåligt för individer som har olika former av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.3 Frågeställning 

Den problemfrågeställning jag ställde mig i början till detta arbete var dessa: 

 Vad anser dyslektiker själva om de olika inlärningsmetoderna via ett specialgjort 

datorprogram? 

 Vad anser specialpedagoger/speciallärare om dessa specialgjorda datorprogram, som 

ett hjälpmedel för en grupp av dyslektikerna? 

 Hur känner en användare att det specialgjorda datorprogrammet fungerar? 

 Vilka attityder har eleverna och speciallärarna till specialgjorda datorprogram? 

Det som jag också tänkte när det gäller att göra en undersökning av ämnet var att fundera ut 

en användbar metod för att göra en undersökning inom detta ämnesval. Det som jag kom fram 

till, som var den mest användbara metoden, var intervjuer och en liten enkät med användarna 

alltså personerna med dyslexi, intervjuer med deras speciallärare kommer att fungera som ett 

sorts expertutlåtande av hur elevernas olika dyslexigrader är och vad är det som gör det 

specialgjorda datorprogrammet bra för vissa av personerna med dyslexi och liknande.   
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2. Teori/Litteraturgenomgång 

Detta kapitel reder ut begrepp som kan vara oklara. Det som också ingår i denna del är en 

genomgång av den relevanta litteratur som används. Det som jag kommer att skriva om i 

denna del vad som är kommunikationsteori. Jag beskriver även Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell och sedan hur den kommunikationsmodellen kan användas genom en 

liten omjustering, så att den bildar en form avläsningsreferens av tolkning av min empiriska 

studie och som får stöd ett genom Shannon & Weavers kommunikationsmodell och bildar en 

bra och bredare plattform för mitt resultat. 

 

Efter kommunikationsteorigenomgången kommer det en genomgång om dyslexi, vad dyslexi 

är, hur dyslexi ser ut med olika orsaker och vilka olika grader det finns av dyslexi. Efter 

dyslexigenomgången och till sist kommer det lite om vad interaktion är en form av 

kommunikation och vad interaktion är. 

 

2.1 Kommunikationsteori 

När det gäller kommunikationsteori i allmänhet brukar man ofta prata om olika 

avläsningsmodeller för hur kommunikationer inom massmedievärldens olika 

kommunikationstekniker kan se ut. Enligt Windahl (1979) är den allra vanligaste och den 

mest grundläggande modellen, den som brukar kallas Lasswells modell med de olika delarna i 

kommunikationsteorimodellens användande. Dessa delar är att en sändare skickar ut ett 

budskap/meddelande via ett medium/kanal till en mottagare med någon form av effekt och 

kan se ut på följande sätt:  

  

Fig. 1 Lasswells modell för kommunikation (Windahl:1979) 

 

Denna modell är alltså den vanligaste när det gäller kommunikation och det kan vara två 

människor som samtalar, det kan vara en reklamfilm, det kan vara en annons av något slag 

och det kan även vara ett specialgjort datorprogram för dyslektiker. Men eftersom detta bara 

är en av de första och enklare varianterna av kommunikationsmodeller är den inte helt 

tillförlitlig när det gäller den avläsningen av hur ett specialgjort datorprogram för dyslektiker 

fungerar. Men enligt Lasswell går modellen att beskriva genom dessa begrepp till ett mera 

begripligt sätt genom dessa ord: ”Vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem, med vilken 

Mottagare Effekt Meddelande/Budskap Sändare Medium 
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effekt?”(Windahl:1979:16) som gör den tillförlitlig när det gäller avläsning på någon form av 

enklare kommunikation.  

 

2.1.1 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

Den modell som är den mest framträdande i någon form av avläsning kring hur ett 

datorprogram fungerar enligt en kommunikationsmodell, är Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell som har ett mer utförligt sätt att visa hur kommunikation sker mellan 

olika kanaler, sändare och mottagare. Enligt medieforskaren John Fiske (2003) är denna 

grundläggande modell som är väldigt enkel och linjär och lockar till att göra om den för att 

visa hur kommunikation och fungerar tillförlitligt för någon form av 

kommunikationsmodeller och avläsning av kommunikation inom olika medier. 

(Fiske:2003:17) Även om denna kommunikationsmodell är från 1940-talets slut är den 

fortfarande reliabel att använda för avläsningen av kommunikation i främst avläsning av olika 

sorters medier och deras kommunikation med mottagaren. 

 

Fig. 2 Shannon & Weavers modell för kommunikation med återkoppling/feedback (Fiske:2003) 

 

Till skillnad från Lasswells kommunikativa modell (se fig.1) har det i Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell gjorts ett tillägg. Det var dessa tillägg som är bland annat att 

meddelandets signaler med att det även framkommer en sorts brus. Som betyder att man kom 

på att mottagaren kanske använder sig av ett annorlunda avläsnings språk. Som till skillnad än 

vad sändaren kanske trodde att mottagaren har alltså att människan avläser olika saker för att 

man har olika sorters bakgrunder. Något som dock inte finns med i Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell, är feedback/återkoppling. Med feedback menas att när väl 

meddelandet har nått sin destination brukar man alltid få en återkoppling av något slag till sin 

källa, ett exempel på detta är när en föreläsare skickar ut information till sina studenter och att 

de senare får yttra sig i det som de har lärt sig tillbaka till föreläsaren. (Fiske:2003:36-37) 

Informationskälla 
Sändare  Mottagare Destination 

Brus 

Meddelande 
Signal

  

Mottagen 

Signal Meddelande 

Återkoppling/

Feedback 
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2.1.2 Egen kommunikationsmodell 

Det som är bäst att göra för en egen typ av kommunikationsmodell är att gör en omjustering 

orden så att de bildar andra synonymer samt av de olika ordens innebörd i Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell (se fig.2) samt med Lasswells kommunikationsmodell (se 

fig.1). För att förstå denna modell med de nya omjusteringarna av orden måste man först 

förstå innebörden i Shannon & Weavers kommunikationsmodell samt Lasswells 

kommunikationsmodell, annars kan man lätt bli förvirrad och inte direkt förstår vad som 

kanske menas med återkoppling, datorprogrammet/hjälpmedlet och de olika pilarnas 

innebörd. 

 

Fig. 3 Egen modell för en avläsning av kommunikation av specialgjorda datorprogram för dyslektiker 

 

Här följer en förklaring till avläsning av den här modellen och den ser ut på följande sätt: Hur 

väl det senare tas emot av användaren och hur återkopplingen/feedbacken. Denna 

kommunikationsmodell fungerar för dyslektiker som använder sig av det specialgjorda 

datorprogrammet, hur väl användarna anser datorprogrammet hjälper dem med meddelandets 

grad och vilken känslomässig återkoppling som sker. Det är efter denna modell som det 

kommande resultat av de olika undersökningarna kommer att styras och försöka leta ut fakta 

från. Det resultat som den också ska försöka påvisa är dessa olika saker: vilket som är de 

specialgjorda datorprogrammens meddelande, vilka programmen är, vilka som är mottagarna, 

vilket som är återkoppling och vad användarna själva anser om sin egen inlärning och hur 

speciallärare tänker kring användarnas inlärning. 

 

Program/ 

Hjälpmedel/ 

Sändare 
 

Dyslektiker/ 

Användare/ 

mottagare Användarens 

inlärning 

Programmets 

meddelande 
 

Återkoppling/

Feedback 

Tillverkare av 

Programmet 

Programmets 

meddelande 
 

Tillverkarens 

meddelande 
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2.2 Dyslexi begrepp 

Till att börja med är ordet dyslexi är svårt att definiera för att det inte finns någon direkt första 

förklaring till ordet, men en synonym till dyslexi kan vara att man har ett biologiskt tillstånd 

som har med grövre läs- och skrivsvårigheter att göra. Men det finns även andra tecken som 

visar att man har någon av orsakerna men inte har dyslexi. För att bli beskriven som 

dyslektiker måste man ha en diagnos. Men det finns andra faktorer som visar på att man bara 

kan ha antagligen läs- och skrivsvårigheter eller båda två av svårigheterna. Ordet dyslexi har 

dock många olika innebörder och de olika orsakerna till dyslexi kan bero på de två olika 

typernas olika grader som innebär att det antagligen är läs- eller skrivsvårigheter eller en 

sammansättning av de båda. 

 

Det finns även många olika inlärningsmetoder som man använder sig av om man har någon 

form dyslexi. Det som är dyslexins innebörd är att man har svårt att skriva, svårt att läsa eller 

att man har båda svårigheterna. (Gillberg & Ödman:1995) Något som också påvisas av 

Christopher Gillberg och Maj Ödman i boken Dyslexi - Vad är det? är att dyslexi är ett av 

västvärldens vanligaste funktionshandikapp och att det är mellan 5-10 % som har det. Enligt 

dem kan dock frekvensen vara svår att avgöra beroende på vilken ålder de elever och barn 

har, som man utför den sortens undersökningar på. Det framgår också enligt Gillberg och 

Ödman att när man blir äldre och väl gått förbi alla hinder kan man ha kompenserat sin 

kunskap och anser sig inte direkt ha dyslexi i lika stor grad som när man var yngre. (Gillberg 

& Ödman:1995) 

 

Ett annat par forskare; Torleiv Höien och Ingvar Lundberg definierar dyslexi på ett liknande 

sätt och något förenklat att ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, 

förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet”. De menar även att dyslexi går att 

gruppera in i mindre undergrupper alltså olika typer eller grader av dyslexi. (Höien:2001:21) 

Dessa grader går att läsa lite mer om i kapiteldel 2.2 i detta kapitel, om vad de olika 

gruppernas innebörd är och vilka sorts handikapp man har i den specifika gruppen. De 

inlärningsmetoder som fungerar bäst för de olika undergrupperna/typerna i teorin kommer att 

berättas om i kapitel del 2.3 i detta kapitel. 
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2.2.1 Orsaker till dyslexi 

Det finns olika varianter av orsaker för det grövre handikappet dyslexi eller bara enklare läs- 

och skrivsvårigheter. I denna del kommer jag att beskriva de olika orsakernas kännetecken 

som brukar visa sig när man har dyslexi eller någon form av läs- och skrivsvårigheter. Enligt 

dyslexiforskaren Anne-Lise Rygvold finns det fyra större orsaker som är dessa: biologiska, 

språkliga, perceptuella eller miljöbetingade orsaker (Rygvold:2001). Dessa fyra olika orsaker 

kommer att beskrivas i denna följande kapiteldel och man kan ha. Detta är till för att man ska 

få en sorts förförståelse om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter om man inte vet om orsaker och 

olika typer när man gör forskning och läser om forskning inom dyslexins forskningsområde.  

 

2.2.1.1 Biologiska orsaker 

Biologiska orsaker är en av de främsta orsakerna till att man har dyslexi, mest för att denna 

form av funktionsnedsättning är genetiskt ärftligt. När man forskar om dyslexin som ett ärftlig 

men brukar man främst göra studier med familjer eller studier mellan två tvillingar. 

Forskningen kring som tillhör de biologiska orsakerna till dyslexin är främst inriktad mot att 

man mäter hjärnas aktivitet och funktioner i jämförelsestudier mellan genomsnittliga 

befolkningens individer och befolkningen av individer med dyslexi, för att se om det finns 

några skillnader mellan de två olika grupperna. Det man än så länge genom forskningen på 

detta orsaksområde kommit fram till är att de vet hur de olika gruppernas hjärnkapacitet 

fungerar och att de har olika nedsättningar vid dyslexi. Att dyslexi skulle vara ärftligt är något 

som har varit svårt att fastslå men forskning har visat att det finns likheter mellan dyslektiska 

föräldrars gener och deras dyslektiska barns gener. (Höien:2001:167-203 samt 

Rygvold:2001:20) 

 

2.2.1.2 Språkliga orsaker 

Det som menas med att dyslexi kan ha språkliga orsaker är att man som barn inte utvecklat 

sin förmåga att använda sig av sitt skriv- och lässpråk inom en normal tids utveckling i 

skolan, eller att man kan ha svårt med att lära sig ett nytt språk. Men den språkliga orsaken till 

dyslexi är enligt Rygvold (2001) att den skriftliga avkodningen är defekt och har liknade 

samband med biologiska och miljömässiga orsaker till att denna orsak har uppstått. Vad som 

också menas med språkliga orsaker är att man ofta brukar ha svårigheter att tolka hur ord är 



 - 13 - 

 

uppbyggda när det gäller läsningen och hur man bygger meningar när det gäller skrivspråket. 

Ett exempel på detta finns i kapitel 2.2.2 i delen med skrivsvårigheter. (Rygvold:2001:21-23) 

 

2.2.1.3 Perceptuella orsaker 

När man forskar kring perceptuella orsaker till dyslexi brukar det sägas att denna orsak till 

dyslexi är att det är en sorts varseblivningen av både är visuell och/eller auditiv skala hos 

individen med handikappet som är en sorts minskad förmåga av att använda sig av sin 

iakttagelseförmåga. En kortare och enklare förklarning till de olika formerna av 

varseblivningen kommer nu, det som menas med visuell varseblivning är att individer med 

dyslexi har ett sämre kortidsminne än vanligare hos den genomsnittliga befolkningens 

individer än av befolkningens individer som har dyslexi. När det gäller den auditiva 

varseblivningen brukar det vara att individer med dyslexi framförallt brukar ha problem med 

uppfattning av talat språk som också kan inverka på den fonologiska bearbetningen av 

ordavkodning. (Rygvold:2001:23-25) 

 

2.2.1.4 Miljöbetingade orsaker 

Den sista av orsakerna till dyslexi är att det kan ha med miljöbetingade orsaker att göra, som 

bildas under svårigheter med för mycket miljöombyten under barndomen inom skolmiljö eller 

hemmiljön. Det vill säga att man inte får någon direkt bra uppfostran av att kunna använda sig 

av en god lärandemiljö utan att man påverkas av andra olika miljöfaktorer när man försöker 

lära sig. Ett exempel på det kan vara att man byter skola eller lärare alltför många gånger. 

(Rygvold:2001:25-26) 

 

2.2.2 Typer av dyslexi 

Tidigare nämnde jag att det finns två specifika större huvudtyper för dyslexi, den ena är 

lässvårigheter, den andra är skrivsvårigheter. Det är relevant och ha med dessa för 

avläsningen av denna C-uppsats för att man som läsare inte alltid vet vad dyslexi är. 
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2.2.2.1 Lässvårigheter 

Den ena typen av dyslexi är när man har svårigheter med läsningen som sitt handikapp, och 

enligt Rygvold i boken Barn med behov av särskilt stöd, (Rygvold:2001:43-44) och att det är 

någon av dessa nio olika svårigheterna: 

 Man har svårigheter med att läsa enskilda ord som man tagit ur ett sammanhang. 

 Man har svårigheter med att läsa nya, obekanta ord. 

 Man har problem med bokstavsföljder när man läser (exempelvis ordet tavlor blir 

talvor) 

 Något som också vara typiskt med det är att man kastar om bokstäverna när man 

läser. 

 Även om man läst ordet högt för sig själv innan blir det ändå fel avläst i minnet. 

 Man läser av småord som liknar varandra fel, exempel på det är orden det, den och 

de osv. 

 Man har svårigheter med att ge orden en visuell betydelse, vad de innebär. 

 Man brukar ha en allt för snabb eller allt för långsam läshastighet, och det blir 

hoppigt man läser högt ur en text. 

 Man läser bara det man är tvungen att läsa, annars läser man helst inget alls. 

 Den mekaniska avkodningen är fel. Man hoppar alltså över bland annat punkter 

och stora bokstäver och läser bara utan att vila mellan de olika meningarna. 

 

2.2.2.2 Skrivsvårigheter 

Den andra typen av dyslexi är att ha problem med skrivsvårigheter. Det är enligt Rygvold 

boken Barn med behov av särskilt stöd (Rygvold:2001:44-46) det några av dessa nio olika 

svårigheter:  

 Att man skriver orden som de låter fonetiskt till exempel är att man skriver ”kåp” 

istället för kopp. 

 Detta gäller även att man förenklar ord som bland annat styggt blir ”stykt”. 

 Man brukar ofta utelämna bokstäver och stavelser i ord, ett exempel på detta är att 

man skriver rama istället för ramla. 

 Att man lägger till bokstäver som inte ska vara med i ordet. 
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 Man sammanskriver ord i stor utsträckning, ett exempel kan vara att man skriver 

”engång” istället för en gång. 

 Man har problem att skriva bokstäver i ord efter diktamen, vanligaste exemplet på 

det här är att man blandar ihop ord som har med bokstäverna b så att det blir 

bokstaven d, samt att man har problem med att skriva av när det gäller att diktera. 

 Man har problem att sätta igång att skriva en egen text, man brukar alltså fastna 

direkt innan man ska börja skriva något.  

 Man brukar ha en otydlig handstil som är ett tecken på osäkerhet om ett ords 

stavelse 

 Att den grammatiska meningsbyggnaden brukar bli helt omkastad i meningar. 

 

Det är främst till dessa typer av dyslexi som man gör någon form av specialgjorda 

datorprogram, så dessa är de mest relevanta att titta på i den här undersökningen. Det ska även 

tilläggas att varje individ som har dyslexi, har en unik form av den för att den är olika från 

person till person. Även fast dem liknar varandra i viss mån så är vissa också olika som jag 

beskrivit nyss. 

 

2.2.3 Inlärningsmetoder för dyslexi 

Eftersom dyslexi är ett sorts funktionshandikapp som kräver anpassad inlärning så finns det 

en rad av olika inlärningsmetoder för att få anpassade inlärningar för sin typ av dyslexi. Några 

av dessa inlärningsmetoder kommer jag att behandla i denna del av teorikapitlet för att dels få 

veta vilka av de olika metoderna som finns för att man ha den förförelse till vad det är som 

finns för hjälp vid dyslexi. Men det är bara en av dessa inlärningsmetoder som är relevant för 

denna undersökning och det är kompenserade specialgjorda datorprogram för dyslektiker. De 

andra metoderna som är relevanta för förförståelsen till dyslexi är att vid den anpassade 

inlärningen av lässvårigheter är bland annat att man kan använda sig av specialanpassade 

ljudböcker.(Rygvold:2001) Vid användning av anpassade uppläsningar av olika böcker finns 

det talböcker som kan spelas upp i olika hastigheter med ett hjälpmedel som kallas 

daisyapparat. Det är en uppspelningsmaskin som hjälper till med den här formen av dyslexi så 

att man kan öva genom att lyssna och läsa samtidigt utifall man skulle ha problem med det. 

(TPB:2008) 
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När det gäller anpassad inlärning för skrivsvårigheter finns det bland annat ett specialgjort 

datorprogram som hjälper en att skaffa sig ett sorts bildmanus för att skriva en längre text 

innan man startar med skrivandet. Dessa två metoder är bra för skrivsvårigheter som form av 

inlärningsmetod.(Rygvold:2001 ; Föher & Magnusson:2003) Man ska också öva med sitt 

handikappshjälpmedel för att det man lärt sig inte ska försvinna på direkten. Man måste öva 

och öva för att bli bättre och senare att bli av med sitt handikapp.(Gillberg:1995:70-72) Något 

som Föhrer och Magnusson (2003) menar att alla specialanpassade hjälpmedel för dyslexi 

inte är anpassade eller funktionella för alla individer/användare. Det som kan hjälpa en 

individ kanske istället försämrar resultatet hos en annan. (Föhrer, Magnusson:2003) 

 

2.3 Interaktion 

När jag väl skrivit om kommunikation och dyslexi måste jag även ta upp om samspelet mellan 

människa och dator som är en sorts interaktion och det främsta som undersöks när jag gör 

mina forskningar. Vad menas då med ordet interaktion? Enligt Nationalencyklopedin är det en 

samverkan/samspel som är en sorts process där olika grupper eller individer genom sitt 

handlande ömsesidigt påverkar varandra. (NE:2008) I vårt fall handlar det om samspelet 

mellan en individ och en dator (ett datorprogram) och är en form av människa-dator-

interaktions samverkan/samspel mellan dem olika grupperna och de samverkar genom en 

form av kommunikation. Den modell som är hur de samverkar mellan varandra som jag har 

försökt visa i den egna kommunikationsmodellen för att få till en avläsnings resultat även av 

interaktionen (se fig.3), som uppstår vid människa-dator-interaktionen mellan datorprogram 

och människa.  
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3. Metodgenomgång  

När det gäller metoder som man ofta brukar använda sig av inom dyslexiforskningen har 

forskarna Torleiv Höien och Ingvar Lundberg, utifrån enligt egna äldre studier kommit fram 

till att man får ut det bästa resultatet genom att göra forskningen efter någon av dessa olika 

metoder som kan vara antagligen etnografiska observationsstudier, fallstudier, 

jämförelsestudier, longitudinella studier (alltså att man följer individers utveckling), 

experimentella studier eller att man undersöker hur det är med nya dyslexianpassade tekniker, 

hur de fungerar i verkligheten hos användarna. (Höien:2001) 

 

I detta kapitel av kommer jag att gå igenom de olika metoderna som jag har tänkt använda 

mig av när det gäller själva undersökningarna för resultatet. Jag kommer också att påvisa vad 

som man kan vara fördelar respektive nackdelar med att använda den metoden samt vilka 

etiska regler som man kan tänkas följa när man använder dessa forskningsmetoder. Den 

metod jag kommer att använda mig mest av är kvalitativa intervjuer med två olika grupper, en 

respondentgrupp som är elever med dyslexi. Den andra är två informanter som är två 

speciallärare som även är de som ger formen av ett expertutlåtande. En annan metod som jag 

också kommer att använda mig av är en typ av kvantitativ enkät som kommer att fungera som 

en form av mall för de kommande intervjuerna med respondenterna. Efter det beskrivits hur 

en kvalitativ innehållsanalys av ett datorprogram går till. Sedan följer en kort sammanfattning 

av metodkapitlet, samt information om trianguleringen, alltså vad det är och hur det använts i 

undersökningen. 

 

Jag har kommit i kontakt med de olika respondenterna samt experter så har den skett via 

mailkontakt med en specialpedagog på en resursenhet för personer med dyslexi och/eller 

problem med läs- och skrivsvårigheter (Skriv- och lässtudio; SoL) på Roden gymnasiet i 

Norrtälje. Specialpedagogen har frågat om det är okej för respondenterna att delta detta 

forskningsprojekt. Specialpedagogen och specialläraren har även godkänt sig själva som en 

form av experter inom detta ämne. Hur resultatet till den kommande datainsamlingen av 

intervjuer och enkäter uppstod går att läsa i kapiteldel 4.3. 
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3.1 Intervjuer 

Användandet av personliga intervjuer, är tänkta att vara kvalitativa och fungera beskrivande 

av verkligheten och utförs genom frågor till respondenter som är väl insatta på ämnet och ger 

forskningsstudien en mera avspegling av den verkligheten som finns hos enskilda 

individer/respondenter i en forskningsstudie. (Larsson:2007) I den här undersökningen är 

dessa respondenter/individerna personer med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Det som 

intervjuerna med dessa individer tänkt påvisa är hur deras verklighet med deras 

kommunikativa och känslomässiga interaktion med specialgjorda datorprogram för 

dyslektiker fungerar. Det är de som tillhandahåller den fakta som ska avspeglas i det 

kommande resultatet. Detta gäller även det expertutlåtande från en informant väl insatt på 

ämnet. 

 

3.1.1 Intervjustudiens faser 

När man bygger upp en kvalitativ intervjusituation brukar den delas in i olika faser som visar 

hur en normalt genomförd intervju ser ut. Enligt Lars-Åke Larsson (2007) är det nio stycken 

olika faser men jag har bara tänkt använda mig av sex stycken av dessa: 

 

3.1.1.1 Tematisering 

Först kommer tematisering som innebär att man ska försöka beskriva syftet, vad och varför 

man ska göra de olika intervjuerna och ibland även hur intervjuerna ska genomföras 

(Larsson:2007). Detta har gjorts i inledningen av detta kapitel. 

 

3.1.1.2 Planering 

Nästa fas är planering som är en sorts designprocess av vart man ska göra interjuverna 

någonstans och om hur intervjuerna kommer att byggas upp genom någon av de olika 

strukturer som finns. (Larsson:2007:) Denna undersöknings planeringsdel är dessa följande 

olika saker. Platsen som intervjun ska genomförs på är den verkliga miljön där 

respondenterna använder sig av det som undersöks och innebär att respondenterna få besvara 

några frågor. (Se bilaga.1) Jag anser dessa vara semistrukturerade men även ganska 

strukturerade. Att de är strukturerade menas att frågorna som ställs är blandade både öppna 

som gör att man får lite mera utförligare svar och några strukturerade som gör att frågorna har 
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bara ja eller nej alternativ att svara på. Intervjuupplägget möjliggör även att det kan komma 

följdfrågor på de enklare frågorna. (Larsson:2007:55) 

 

När det gäller hur man kan ställa forskningsintervjufrågor finns det även två stycken andra 

strukturer att använda sig av. Först är det strukturerade frågor som innebär att man har frågor 

som är raka och har relativt förutbestämda svar samt att man följer ett direkt uppsatt schema 

på hur intervjun ska gå till och när vissa frågor ska komma och i vilken följd. (Östbyle:2005) 

Sedan är det ostrukturerade frågor som innebär att man följer sig av ett visst tema på frågorna 

men man brukar vilja få ut så mycket svar som möjligt av sina respondenter. Sådana 

intervjusituationer sker oftast när man ska studera hur en verklighet ser ut och man vill ha 

information från sina respondenter. Den formen är dock ganska krävande när man sedan ska 

transkribera sina fakta som man fått då det kan kännas väldigt ostrukturerat. 

(Östbyle:2005:102-103) Vid expertintervjun med specialläraren/specialpedagogen kommer 

den att ske på samma plats som med respondenterna. Även mina expertintervjufrågor (se 

bilaga nr.2) anser jag dessa vara semistrukturerade. 

 

3.1.1.3 Urvalsprocess 

Efter planeringsfasen kommer urvalsprocessen för vem man ska göra intervjuerna med. Det 

finns några olika typer av urvalsprocesser men den vanligaste är att man gör en form av 

skönhetsurval av vilken grupp man ska göra intervjuerna med. Alltså att man väljer ut sin 

respondentgrupp i den kretsen man känner igen sig. Sedan finns det även några andra 

urvalsmetoder som är bland annat typurval som innebär att man söker individer i grupper som 

representerar de personer som man ska intervjua. Man kan även göra urvalet genom en mera 

bunden form som är ett stratifierat urval som innebär att man fyller respondenter i olika 

sorters boxar. En annan form av urval är ett urval av kritiska fall som är när man granskar 

kritiska frågor. Slutligen finns även ett teoretiskt urval som innebär att studerar två olika 

grupper och deras olika erfarenheter av området.(Larsson:2007:56-58) 

 

Det urval som har gjorts för de intervjuerna som den här C-uppsatsen behandlar är en form av 

skönhetsurval och kritiskt urval. Dock fick jag hjälp med urvalet av specialläraren då hon 

valde ut vilka av respondenterna som hade använt sig eller använder sig av antingen ett eller 

båda två av de två specialgjorda datorprogrammen som studeras. Respondenterna som ingår i 

urvalet finns i inledningen av detta metodkapitel. När det gäller urvalet av 
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speciallärare/specialpedagog är det också ett skönhetsurval för att jag valt de som ligger 

närmast till hands. 

 

3.1.1.4 Intervjun 

Efter man gjort sitt urval bör man börja bearbeta in hur man ska utforma den kommande 

intervjuns upplägg, hur man ska fråga de olika frågorna vilken ordning som svaren ska 

komma i och om man ska använda sig av ett tema, så att det inte blir felriktade. Skulle man 

även ha flera respondenter är det bra om man ställer alla frågor på ett liknande sätt, som gör 

att man får ett liknande svar från alla respondenter, även om det skulle vara ett positivt eller 

ett negativt svar. När det gäller praktiska synpunkter när jag ska förbereder mig för en 

intervjusituation bör man ha med en bandspelare. För att det är påvisat enligt Lars-Åke 

Larsson (2007) att man inte hinner med att skriva av vad de olika respondenterna säger med 

bara anteckningar som stöd. Så man som forskare måste också försöka förklara i bästa mån 

vad intervjuns syfte är och vad man kan tänkas vilja ha ut av den specifika respondenten. 

(Larsson:2007:59-64) 

 

3.1.1.5 Bearbetning av material 

När man gjort sin intervju börjar man med bearbetning av sitt material som är nästa fas i 

användandet av intervju som metod för att få in kvalitativ information till sin forskning. När 

man fått in sitt material för intervjun är det viktigt att bara skriva det man hört av 

respondenterna snabbt. På att sådant sätt får man in den känslomässiga stämningen på 

intervjusvaren och hur väl reliabelt respondenten kan tänkas ha svarat. Även när det gäller 

bearbetningen av materialet ska man först skriva ut vad det är respondenten sagt och givit för 

information genom transkriberingen av inspelningen sedan kan det vara bra att lyssna om för 

att se till att man inte missat något. (Larsson:2007:64-65)  

 

3.1.1.6 Redovisning & analys av material 

Den sista fasen för min användning av intervjustudien är redovisningen/analysfasen. Det är 

den fasen som kommer att finnas i resultatkapitlet. Några exempel på hur man bör göra sin 

redovisning av material är, att man kan söka efter mönster där olika respondenter säger 

liknade saker och sannolika liknade utsagor till svar. Att man ska ta med vad de olika 

respondenterna säger, det kan vara så att alla säger olika svar då måste det påvisas också. 



 - 21 - 

 

 

När det gäller transkriberingen av resultatet bör man även akta sig att använda sig för mycket 

citat från respondenterna även fast det skulle vara bra. Men för mycket citat gör att det ger en 

forskningsbild som inte ger en bra avläsningsbild av man har velat ta reda på. Utan det är bra 

att vara konsekvent och ta med lagom med citat och vad som är bra citat. Man ska även tänka 

på när man ger resultatet av intervjun är att man skall vara noga med att återge svaret på alla 

frågorna. (Larsson:2007:65-68) 

 

3.1.2 Positivt och negativt med intervjustudier 

Här presenteras de om positiva, negativa etiska aspekterna som dyker upp när man gör 

intervjuer. Det som är positivt med att göra olika personliga intervjuer med olika respondenter 

och sin expert är att de är väl insatta i ämnet och kan ge en bredare bild av ämnet som man 

forskar kring. Något som också är positivt med de intervjuer som gjorts för denna C-uppsats 

är att de är valda genom ett enkelt urval.  

Några negativa aspekter med att göra intervjuer av detta slag är att de är för utvalda och det är 

bara ett par bra personer som man kan göra intervjuer med, dvs. att det här urvalet är för litet 

att ge en bra bild av problemet. En annan negativ sak med intervjuer är att man kan få väldigt 

olika svar från de olika informanterna för att dem beskriver olika saker annorlunda kanske 

och man vet inte hur och vad man ska analysera. 

Några etiska aspekter med intervjuer är att man som forskare måste tala om syftet och vad 

intervjun tillför, vad den har för funktion och vad man ska använda resultatet till. 

(Larsson:2007 ; forskningsetiskaregler:1999) 

 

3.2 Små enkäter som komplement till intervjuerna 

För att ge undersökningsstudien en mera reliabel och bredare bild kommer jag även att 

använda mig av en kvantitativ metod som innebär att jag har använt en enkätundersökning av 

eleverna. Jag anser att den kan fungera som ett komplement till den kvalitativa 

intervjumetoden, alltså vad respondenterna tycker rent fakta och siffermässigt. I den här delen 

av kapitlet kommer jag att gå igenom vad en enkät är och hur den byggs upp i olika faser samt 

lite om positiva, negativa och etiska aspekter när man gör en enkät samt kort om varför denna 

metod används i undersökningen. 
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3.2.1 Enkäters olika faser 

Det som är centralt när man gör enkätundersökningar i olika skalor är att man ska påvisa 

vilken teoretisk utgångspunkt man använder sig av, även ange vilket urval man använt sig av, 

eventuella bortfall som tillkommer, vilka frågor man ska ställa och hur man mäter dessa samt 

hur man dragit sina olika slutsatser. (Johansson:2007) När det gäller dessa olika 

frågeställningar som bör påvisas i en C-uppsats kommer det här nedan i mitt metodkapitel för 

att visa vad och hur det är relevant för mitt användande av denna metod.(Johansson:2007) När 

det gäller den teoretiska utgångspunkt brukar man oftast diskutera vilka indikatorer som man 

ska undersöka genom att fundera ut kvantitativa frågor som kan tänkas besvaras. När det 

gäller min C-uppsats är det en mer datamässig underlagsundersökning av vad elever med 

dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter anser om de specialgjorda datorprogrammen för 

dyslektiker. 

 

När det gäller att urval man gör finns det olika centrala saker man bör tänka på. Man måste 

veta vem man ska fråga, alltså vilken grupp som ska säga vad och hur många man ska fråga 

för att få en reliabel rättvisande bild av vilka som ingår i urvalsgruppen. Urvalet kan göras 

antagligen genom ett obundet slumpurval som innebär att man gör ett urval genom att lotta 

vilka som ingår i urvalsgruppen, eller så kan det vara ett systematiskt urval, att man till 

exempel har 1000 som ingår i populationen i urvalsgruppen och väljer att var sjätte i gruppen 

ska få svara. Man kan också använda sig av en stratifierad urvalsmetod som innebär att man 

väljer sin urvalsgrupp som en kombination av ett obundet och ett systematiskt urval. 

Stratifierade urval är bra när man vill göra enkätundersökningar på mindre grupper av den 

stora populationen så att de måste undersökas på ett litet sätt för att få en tillräckligt reliabel 

bild av frågorna som respondenterna ska svara på. (Johansson:2007) 

 

Urvalsprocessen till denna C-uppsats har skett på samma sätt som den kvalitativa intervjun då 

det är samma respondenter som svarar på dessa frågor och har därför skett genom en 

stratifierad urvalsprocess. Mitt totala antal respondenter, som skulle ingå i denna lilla 

enkätundersökning och intervju skulle bli tio stycken men två stycken av dessa kom inte till 

min undersökningsplats där dessa enkäter och intervjuer skulle ske. Varför det blev så, går att 

läsa i en något mera utförlig bortfallsanalys i kapitel 5, där det diskuteras hur det gått till att 

bearbeta resultatet och varför det blivit på det sättet. 
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Själva databearbetningen av enkätsvaren kommer att ske genom att skrivs in i ett statiskt 

datorprogram som heter SPSS som ger mig tabeller av hur resultatet av vad respondenterna 

tycker ser ut datamässigt. Själva tabellerna och analyserna kring resultatet beskrivs i 

resultatkapitlet. 

 

3.2.2 Positivt och negativt med enkäter 

Här behandlas positiva, negativa och etiska aspekter med enkätanvändning i 

forskningsstudier. Det som är bra med att göra enkäter i den här typen av undersökningar är 

att det går att mätas som ett komplement till intervjuerna samt till innehållsanalysen, för att 

alla de hör ihop med varandra och man får en bredare bild med tre olika synsätt. Detta är en 

form av triangulering som jag även kommer att gå igenom i sammanställning av detta kapitel. 

 

När det gäller enkätundersökningen inom detta område är det också en negativ att mitt urval 

är väldigt begränsat. För att få en valid undersökning måste man få med en stor del av 

populationen som urvalsgruppen består av. Några andra problem med denna metod är att man 

har för riktade frågor eller för irrelevanta frågor. Man vet inte riktigt vilka frågor man skall 

ställa om man inte är insatt på ämnet. Och något som också alltid gäller enkäter är att de alltid 

har någon form av bortfall. Det kan bero på att man frågar fel frågor, att respondenten inte 

förstår frågan eller att svarsalternativen man har skapat inte stämmer in på respondentens 

tankar, vilket gör att man inte svarar på den specifika frågan. Vid användandet av etiska regler 

för enkäter är det alltid bra att skriva en lite mindre förtext för att tala om vad enkäten är till 

för, hur resultatet kommer användas och till vad samt att man ska visa att enkäterna kommer 

att behandlas till en viss grad av anonymitet. (Johansson:2007 ; etikregler:1999) 

 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Här kommer jag att försöka beskriva kort om hur man använder sig av en kvalitativ 

innehållsanalys, vad en innehållsanalys är, varför den kan används och är relevant för denna 

C-uppsats samt hur den kommer att används i det kommande resultatet.  

 

När det gäller en kvalitativ innehållsanalys brukar man oftast göra den på texter eller bilder 

och analysera dem genom olika sorters teman för att man vill ha ut kvalitativ fakta. Metoden 



 - 24 - 

 

med en kvalitativ analys för att få en struktur på metoden och man frågor om vad och hur man 

ska tolka något och genom vilket tema. (Fiske:2003) 

 

Det som är viktigt att ta med del av nu när jag menar att jag kommer att använda mig av en 

kvalitativ innehållsanalys, är att de oftast brukar beskrivas när man analyserar bilder eller 

texter. Men som jag anser det även fungerar det även för att göra en kvalitativ beskrivning av 

hur de datorprogrammen som jag studerat för att få ett underlag och för att få med den 

beskrivande bilden av hur det är uppbyggt utifrån användandet av den här kvalitativa 

metoden. (Östbyle:2004) 

 

Användandet av metoden är att delar av resultatet av hur de specialgjorda datorprogrammen 

är uppbyggda eftersom det ger en inblick hur datorprogrammet är uppbyggt eftersom man inte 

alltid vet på förhand hur något fungerar om man inte testat det. Samt att andra delar av det 

kommande resultatet ska komma att försöka påvisa den känslomässiga interaktionen som 

beskrivs av användare och speciallärare i deras intervjuer. 

 

3.4 Sammanställning av metodvalet 

Här i sammanställningen av metodvalet är det tänkt att jag tänkte påvisa vilka metoder jag 

använt samt hur de är relevanta för denna C-uppsats och lite kort varför de är bra. Detta gör 

jag genom ett trianguleringsmoment i denna del som påvisar det. Jag kommer också att gå 

igenom vad en triangulering är för något, även varför det kan användas och vad som är bra 

med att påvisa varför man använder sig av ett trianguleringsmoment i en C-uppsats. 

 

3.4.1 Trianguleringen  

Först måste jag alltså gå igenom vad triangulering är för något för att det är ett frekvent ord 

inom forskningsområdet. En direkt översättning av triangulering är att det betyder hur man 

använt sig av olika sorters insamlingsmetoder för att få in kunskap om ett forskningsområde 

och man balanserar in de olika fel som de olika metoderna kan tänkas ha och hur de fungerar 

som komplement till varandra. Det är en sorts metodisk triangulering, men det finns även 

andra sorters trianguleringar som är bland annat datatriangulering där man använder sig av 

flera källor som är helt annorlunda. Det kan också vara en teoretisk triangulering som innebär 
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att man använder sig av flera olika teorier och hypoteser kring en teori. Trianguleringar är 

också bra för validering för någon av dessa sorters trianguleringar genom de komplement som 

inträffar. Det finns även ett trianguleringsmoment som är en forskarmässig triangulering 

vilken innebär att det är flera forskare som undersöker något på olika sätt. (Svensson:1997 ; 

Larsson:2007 ; Östbyle:2004) 

 

Trianguleringen i denna C-uppsats är en typ av metodisk triangulering för att den använder 

sig av dessa tre metoder: Kvalitativa intervjuer, kvantitativa små enkäter samt en kvalitativ 

innehållsanalys. Jag anser att de kompletterar varandra för att de får in olika sorters fakta 

genom tre olika sätt. Det som intervjuerna ger är en kvalitativ och mera känslomässiga fakta 

om hur det känns att använda sig av det special utformade datorprogrammet. Genom en enkät 

gör det istället för då får man in kvantitativa fakta som ger en mera siffermässig bild av hur 

verkligheten ser ut. Den kvalitativa innehållsanalysen ger också en kvalitativ bild av 

datorprogrammen som jag undersöker. Mera om validitet och reliabilitet går att läsa i kapitel 5 

för att veta om jag anser det tillförlitligt med användandet av dessa metoder, teorier och min 

triangulering. 
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4. Resultat av undersökningar samt innehållsanalysen 

Här i resultatdelen är det tänkt att jag ska påvisa resultatet jag har fått av de olika 

undersökningarna jag gjort och förklara vad de olika respondenterna och mina experter tycker 

och tänker kring användandet av specialgjorda datorprogram. Först kommer en presentation 

av vilka som är ingår i respondentgruppen och vem som är de så kallade experterna. Efter det 

kommer den kvalitativa beskrivande analysen av det specialgjorda datorprogrammet som 

visar hur de specialgjorda datorprogrammen fungerar. Sedan kommer de olika resultaten som 

jag fått av undersökningarna, som jag kommer att visa genom tabeller med enkätsvaren 

inbakade med en form av berättandeteknik för att förklara de intervjusvaren jag har fått 

genom att ta del av några av de olika svaren som har getts. Efter det kommer expertutlåtandet 

alltså vad specialläraren tycker och tänker kring specialgjorda datorprogram och de andra 

frågorna som jag hade till henne. Till sist i detta resultatkapitel kommer det en analys av hela 

resultatet. 

 

4.1 Presentation av respondent gruppen samt speciallärarna 

Den här delen kommer alltså att visa en presentation av min respondentgrupp som jag 

intervjuat samt givit en kort enkät om specialgjorda datorprogram främst för dyslektiker men 

även personer med främst skrivsvårigheter men även problem med lässvårigheter. 

 

 

Åldersfördelning 

Total 16 17 19 

Könsfördelning Tjej 2 2 2 6 
Kille 1 0 1 2 

Total 3 2 3 8 

Tabell 1 könsfördelning och åldersfördelning av respondent gruppen 

 

4.1.1 Köns- och åldersfördelning 

Tabell 1 visar vilket kön om vilken ålder de i min respondent grupp har. Den är relativt enkel 

att avläsa, vi ser snabbt att det är åtta individer som är mellan 16-19 år och att det är sex 

stycken flickor, två stycken som är 16, två som är 17 och två som är 19 år gamla. Det framgår 

även klart att det är två stycken pojkar som är med i respondentgruppen en på 16 år och en på 

19 år. Egentligen skulle det ha varit 10 individer men två av dessa dök inte upp till den lektion 

som de skulle ha på den resursenhet som jag hade som intervjuplats. Jag gjorde även utifrån 
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mina intervjuer en liten snabb koll på vilka olika gymnasieprogram respondenterna gick på 

och det påvisas i tabellen här nedan (se tabell 2) och som också tillika tabell 1 enkel att avläsa 

till att det är två av tjejerna som studerar på estetiska programmet med inriktning musik och 

de två är 16 år. En tjej går på naturvetenskapliga programmet och hon är 19 år, en tjej går på 

omvårdnadsprogrammet och hon är 17 år. Tre stycken går på något av de 

samhällsvetenskapliga programmen, dels två tjejer, den ena 19 år, den andra 17 år och dels 

den 19-åriga killen. Den andra killen går på teknik programmet och han är 16 år.  

 

 

 
Vilket gymnasieprogram studerar du på? 

Total 
Estetiska 

programmet 
Natur-

vetenskap 
Omvårdnads 
programmet 

Samhälls 
program 

Teknik 
program 

Könsfördelning Tjej 2 1 1 2 0 6 
 Kille 0 0 0 1 1 2 

Total 2 1 1 3 1 8 

Tabell 2 könsfördelning av vilka gymnasieprogram som eleverna/respondenterna studerar på 

 

4.1.2 Specialläraren 

Specialläraren som kommer att nämnas flera gånger i detta kapitel heter Cecilia Ahlström. 

Hon är gymnasielärare i både engelska, tyska och allmän språkvetenskap och hon jobbar på 

resursenheten SoL på Rodengymnasiet med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

främst i engelska. Hon är egentligen inte utbildad speciallärare men hon har en grundkurs i 

specialpedagogik och är specialpedagogiskt intresserad och har främst jobbat med elever som 

har någon form av läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi ända sedan hon tog sin 

lärarexamen enligt henne själv. Specialpedagogen heter Lillemor Öst och är speciallärare och 

specialpedagog på den här resursenheten då främst för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och mest för elever som har problem med svenskan.  

 

4.1.3 Om eleverna har dyslexi eller bara läs- och skrivsvårigheter 

De olika individernas språkhandikapp/svårigheter har berättats av speciallärare Cecilia och 

dels eleverna själva. När jag väl hade gjort de olika intervjuerna med eleverna kändes det till 

en början som om de flesta inte hade någon direkt förklaring till varför de själva hade dyslexi 

eller enklare läs- och skrivsvårigheter, men med intervjusvaren av Cecilia kan jag svara på 

följande sätt genom att använda hennes svar om de olika eleverna för att påvisa om de har 

dyslexi eller ”bara” läs- och skrivsvårigheter. 
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Den 19-åriga killen, som studerar på samhällsvetenskapliga programmet är ”dyslektiker men 

en väldigt högt presterande dyslektiker”, när det gäller den 19-åriga tjejen som läser det 

samhällsvetenskapliga programmet ”är hon inte diagnostiserad dyslektiker men hon har läs- 

och skrivsvårigheter”, den tredje på samhällsvetenskapliga programmet en tjej på 17 år ”jag 

kommer inte ihåg om hon är diagnostiserad men jag är helt övertygad om hon skulle gå 

igenom en diagnos så skulle hon befinnas vara en dyslektiker”. Den 19-åriga tjejen som 

studerar på naturvetenskapliga programmet har dessa problem enligt Cecilia: ”Hon har inte 

fått någon diagnos tidigare men både hennes bröder är dyslektiker och Lillemor har utrett 

henne, hon gör ju så att säga inga riktiga utredningar utan pedagogisk utredning men alla de 

tester vi gjort är helt entydiga och säger att hon är dyslektiker.” 

När det gäller två 16-åriga eleverna som studerar på det estetiska programmet så är ”den ena 

av dem har dyslexi, och den har det inte men hon har läs- och skrivsvårigheter och har 

långsam inlärning” enligt Cecilia. Den 17-åriga tjejen som studerar på 

omvårdnadsprogrammet är enligt Cecilia ”hon är också dyslektiker och har inte fått mycket 

hjälp i skolan så hon är väldigt, väldigt efter”. Den andra killen som är 16-år och som 

studerar på teknikprogrammet är inte Cecilias elev så att hon har ingen koll på honom, men är 

Lillemors elev, och enligt henne har den här den killen ”ingen dyslexidiagnos” men hon håller 

på att göra några tester med honom. Dessutom tror hon ”att han har en sorts pedagogisk 

dyslexi det vill säga att han inte har fått den undervisning tidigare som han borde ha fått, han 

har inte heller grunderna i svenskan, jag tror kanske också att han har problem med sitt 

arbetsminne”. 

Alla respondenterna har alltså inte en dokumenterad dyslexiutredning men dessa respondenter 

är dugliga respondenter för de flesta har ett funktionshinder som stämmer överens med det 

som undersöks, som är vad dyslektiker tycker och tänker om specialgjorda datorprogram. 

 

4.2 Innehållsanalyser av datorprogrammen 

Inom denna del av resultatkapitlet kommer nu en enklare form av kvalitativ innehållsanalys 

av de två kompenserande specialgjorda datorprogrammen, som användarna har använt för att 

jag ska få ut något resultat. Detta är dels den användningen som jag avläser till detta resultat 

om hur de här två specialgjorda datorprogrammen fungerar praktiskt och ser ut.  
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De här två olika datorprogrammen som respondenterna med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter använt sig av heter Vital och Oribi Spellright. Här i denna del kommer jag att 

försöka förklara vad de här två specialgjorda datorprogrammen utifrån en analysmetod om 

hur man avläser något denotativt alltså utseendet som är vad man ser för något på skärmen, 

detta sker genom skärmdumparna i bilaga 5. Detta görs för att ge dig som läsare en bild av 

hur de här specialgjorda datorprogrammen fungerar rent praktiskt och interaktionsmässigt. 

 

Till att börja med bör det även nämnas att de olika respondenterna inte har testat både Vital 

och Oribi Spellright. Vissa av dem hade bara testat ett av dessa två datorprogram eller testat 

båda två datorprogrammen en gång och sedan inte använt dem något mera. Men sedan finns 

det några av respondenterna som använder en av de eller båda två varje gång de skriver någon 

form av text på engelska eller svenska. 

 

Dessa två specialgjorda datorprogram brukar främst användas i olika fall som en form av 

inlärningsmetoder för respondenterna. Enligt speciallärare Cecilia är de också en form av 

kompenserande datorprogram eftersom det även finns träningsprogram för individer som har 

svårt med att skriva. Men man kan även se det specialgjorda Oribi spellright som ett tränings 

program enligt Cecilia för man kan träna sig att skriva vissa ord bland annat att man stavar 

ordet ”jag” på engelska för ”aj” istället för den rätta stavningen ”I”, eftersom man ofta stavar 

som ett ord låter. (Se exempel med en mening på skärmdump nummer 2) 

 

4.2.1 Vital 

Det som Vital gör för användaren är att det läser upp det man har skrivit på skärmen 

ordagrant, så att man på ett sådant sätt kan höra vad som kan tänkas vara fel, för det kan vara 

både ordagranna och grammatiska fel som man som användare har gjort. På sådant sätt hör 

man vad som känns fel när man skrivit ordet fel. 

 

Vital brukar oftast användas tillsammans med Microsoft Word när man skriver olika texter, 

bland annat uppsatsarbeten eller någon annan form av textarbete som respondenterna jag 

intervjuat på SoL har gjort, men det kan även användas med andra program där man skriver 

text exempelvis e-mail och behöver formulera sig bra. På skärmdump 5 och 6 i bilaga 5, kan 

vi se hur Vital fungerar i Microsoft Word, Vital används främst av individer som har problem 

med att skriva och får hjälp att få texten uppläst för sig när man skriver. Dyslektiker eller 
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individer med läs- och skrivsvårigheter har ibland problem att själva se vad som känns rent 

grammatiskt fel eller om ett ord känns fel. 

 

Eftersom jag som forskare testade Vital och även Oribi spellright vid mina intervjusituationer 

med hjälp av speciallärare Cecilia för att skaffa mig erfarenheter och kunskap om hur de två 

specialgjorda datorprogrammen fungerar i verkligheten då jag själv inte använder mig av dem 

och dessa syns på mina skärmdumpar, som jag tänkt förklara nu för datorprogrammet Vital. 

På skärmdump 5 ser man hur själva Vital programmet är uppbyggt och kan läggas i 

bakgrunden och hur man kan ställa in rösterna som läser upp det man skriver. På skärmdump 

6 ser man hur datorprogrammet läser upp texten för användaren. Genom att markera det ordet 

den läser upp och fortsätter till den senaste punkten om man inte markerat mera text för då 

läser datorprogrammet även upp allt man har markerat. Det här är alltså en del av mitt 

användande av den tidigare nämnda omgjorda Shannon & Weaver modellen (se fig.3) för att 

undersöka hur datorprogrammets meddelande skickas till användaren. Det är även en del av 

användandet av den kvalitativa beskrivningen av hur detta datorprogram är uppbyggt och 

fungerar. 

 

4.2.2 Oribi Spellright 

Det andra specialgjorda datorprogrammet är Oribi Spellright och fungerar även det som en 

extra programvara till Microsoft Word för att användas som ett kompenserande datorprogram 

för individer med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, men det kan som nämndes tidigare 

också användas som en form av tränande datorprogram för användare. 

 

Som jag nämnde i genomgången till avläsningen om datorprogrammet har jag även testat på 

det här specialgjorda datorprogrammet för att få upplevelser om hur det fungerar och hur det 

är uppbyggt. Detta syns på skärmdumparna 1-4 i bilaga 5 där det finns det några bilder som 

förklarar hur detta datorprogram ser ut rent visuellt. På skärmdump 1 kan man se vart denna 

programvara ligger någonstans i Microsoft Word om man vill använda sig av det.  

 

Vid sin först bör veta om använder sig av Oribi spellright är att man ska ha skrivit någon form 

av text för att använda sig av det här datorprogrammet, eftersom det är ett liknande 

rättstavningsprogram som Microsoft Words inbyggda rättstavningskontroll. På skärmdump 2-

3 ser man exempel på hur detta datorprogram fungerar. Den kollar igenom olika ord som man 
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skrivit och kollar med användaren om man anses ha skrivit rätt ord med rättstavning. Det som 

jag gjorde för att undersöka detta var att skriva väldigt hårt användande skrivet talspråk och 

ganska dåligt rent grammatiskt på engelska som synes i skrämdumparna 2-3. Det syns även i 

användandet av datorprogrammet och det finns en funktion som kan söka upp det svenska 

ordet som man eftersöker och ger några alternativ som troligen stämmer in. När man väl är 

klar med sin eventuella rättning är det som syns i skärmdump 4, det påvisar att det eventuellt 

inte finns mera att rätta i den skrivna texten.  

 

Det ska tilläggas att det även finns ett liknande program för den svenska rättstavningen om 

man har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter med svenska och det datorprogrammet heter 

Stava Rex och fungerar på ett liknande sätt som Oribi Spellright. (http://www.Oribi.se:2008) 

 

Jag anser till det här resultatet om Oribi Spellright är att det också använder sig av att 

sändaren, dvs. att datorprogrammet skickar iväg ett meddelande ur min omgjorda Shannon & 

Weaver modell (fig.3) och att det skickas till användaren, dvs. mottagaren.  

Något som även gäller de här två kvalitativa innehållsanalyserna är att de påvisar att jag 

undersökt den första direkta inblicken i hur något ser ut och fungerar, samt hur det verkligen 

är uppbyggt och fungerar genom egen användning av de två specialgjorda datorprogrammen. 

 

4.3 Hur datainsamlingen till resultatet uppstod 

I denna del tänkte jag skriva kortfattat om upplägget till enkäterna och intervjuerna, hur 

verkligheten såg när jag gjorde mina undersökningar till min studie, Alltså faktamässigt hur 

intervjuerna och enkäterna var och hur intervjuerna och enkäterna kändes att göra med 

respondenterna och expertintervjun. Egentligen ska en beskrivning av det här ligga i ett 

metodkapitel men som jag ser det kan det ligga här eftersom det ligger i ordning till 

intervjuerna och enkäternas svar för det uppstod när jag gjorde intervjuerna och enkäterna. 

 

Det som först skedde vid mina fältstudier var att jag pratade med speciallärarna Cecilia och 

Lillemor om vilka av personerna som skulle vara mina respondenter och att de fick kolla 

igenom mina frågor för att se om de tyckte att intervjufrågorna och enkätfrågorna verkade 

okej. Det var de inte riktigt men jag ändrade till ett sådant sätt att det blev de frågorna som 

finns i bilaga 1-3. Sedan kom de olika respondenterna jag hade, en och en under spridda tider 

http://www.oribi.se/
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under två dagar då alla inte hade sina lektioner samtidigt hos speciallärarna. När 

respondenterna kom till mig fick de först svara på enkäten med de 8 olika frågorna som finns i 

bilaga 3 och fyllde i den på ca 2-3 minuter. Efter det gjordes intervju med respondenterna, 

först fick de se vilka frågor jag tänkte att de skulle svara på, sedan fick de svara på några av 

de olika frågorna och de fick lov att utveckla sina svar så det inte bara blev ja och nej svar. De 

olika intervjuerna tog mellan 5-10 minuter beroende på hur utförligt de olika respondenterna 

svarade på några av frågorna. Vissa visste inte riktigt hur de skulle svara på några av frågorna 

men det gick i det stora hela rätt så bra. 

 

När alla enkäter och intervjuer med eleverna/respondenterna var klara gjordes 

expertintervjuerna med speciallärare Cecilia och speciallärare/specialpedagog Lillemor. 

Intervjun med speciallärare Cecilia tog ca 30 då hon svarade utförligt på många av de ställda 

frågorna som jag hade till henne. Intervjun med speciallärare Lillemor tog dock bara ca 10 

minuter eftersom hon inte fick lika många frågor och besvarade de något kortare. När det 

gäller platsen för alla enkäter och intervjuer med eleverna/respondenterna och 

expertintervjuerna skedde det på resursenheten SoL, i ett klassrumsliknande rum eller i ett 

mindre grupprum. Detta var beroende på hur många andra elever som var där samtidigt, och 

nu i följande kapiteldel är det resultat jag fått av de olika svaren. 

 

4.4 Enkätsvar och Intervjusvar 

Inom denna del av uppsatsen kommer alltså enkätsvaren och intervjusvaren beskrivas i form 

av frekvenstabeller för att visa enkätsvarens svarsfrekvenser hos respondenterna. 

Intervjusvaren kommer att beskrivas genom att jag skriver om ett påstående och sedan lite om 

vad några av respondenterna tyckte och tänkte på den frågan och även om vad specialläraren 

tycker om några liknande frågor. Det kommer också varvas mellan enkätsvar och intervjusvar 

för att få ett intresse av att läsa resultatet samt hur frågorna har relevans till min omgjorda 

Shannon & Weaver modell (se fig.3). På sådant vis är det inte bara en massa frekvenstabeller 

efter varandra och inte bara en massa löpande text med intervjusvar från respondenter och 

expert. Som jag nämnt tidigare i metodkapitlet kommer enkätsvaren bara att ses som ett 

komplement till intervjusvaren från de respondenter och experter som är i med denna studie. 

Till sist i detta delkapitel kommer några övriga intervjusvar som inte har någon passande 

enkätfråga som de andra passar in med samt även expertintervjuns övriga svar som inte heller 
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passar in. När det gäller analyser och andra viktiga tankar kring hela resultatet finns det i 

kapitel 5 där det diskuteras hur det tagits emot och liknande. 

 

4.4.1 Skulle man ha utformat specialgjorda datorprogrammen annorlunda 

Inom denna del handlar det om en enkätfråga som är om respondenterna tycker att man skulle 

ha utformat de specialgjorda datorprogrammen annorlunda. De intervjufrågorna som har 

relevans med den här enkätfrågan är om respondenterna tycker att det borde finnas flera eller 

andra liknande hjälpmedel eller om det finns tillräckligt med denna sorts liknande hjälpmedel. 

Det som används med Shannon & Weaver modellen som är med återkoppling och utskick av 

meddelandet till användaren/mottagaren (se fig.3), alltså hur väl det tas emot av mottagaren 

och vilken återkoppling de kan tänkas, samt vad Cecilia tycker om utvecklingen av de 

specialgjorda datorprogrammen och lite andra liknande tankar som är relevanta. Det som 

undersöks interaktivt med denna del är hur väl den interaktionen som finns är mellan 

datorprogrammet och användaren om man skulle ändra på innehållet eller utseendet och andra 

visuella faktorer för användningen av datorprogrammen. 

 

 

 
Tycker du att man borde ha 

gjort dessa specialgjorda 
datorprogram annorlunda 

Total Ja Nej 

Könsfördelning Tjej 1 5 6 
Kille 2 0 2 

Total 3 5 8 

Tabell 3 om respondenterna tycker att man skulle göra de specialgjorda datorprogrammen annorlunda 

 

Frekvenstabellen ovan (tabell 3) visar alltså vad de olika respondenterna tycker om att dessa 

specialgjorda datorprogram. Den enkätfrågan som var om man skulle ha gjort om de 

specialgjorda datorprogrammen något annorlunda, utfallet syns i den frekvenstabellen här 

ovan. Jag tog inte reda på mer om vilka olika sätt man skulle göra de annorlunda på något 

sätt. Trots detta frågade jag respondenterna om det borde finnas flera eller om det finns 

tillräckligt med liknande kompenserande hjälpmedel, dvs. specialgjorda datorprogram. Här är 

några av de svaren som jag fick från dem som var positiva till att man skulle ha gjort dessa 

datorprogram annorlunda, jag tar bara med dem som svarat positivt för de gav bra och 

utförliga svar för denna specifika fråga. 
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Den första killen som var positiv har dessa tankar kring det: ”Jag tror att man kan komma på 

många fler grejer men vad säger man, att de är väl intresse och ekonomi som kanske 

begränsar och alla skolor är inte så öppna för de heller” Så det är därför det inte behövs eller 

inte behöver göras om för att han ska lyckas med att använda dessa datorprogram men det 

kanske skulle finnas på flera skolor. 

Den andra killen som var positiv till en förändring av det specialgjorda datorprogrammet 

tyckte inte om det för att han hade stora problem enligt honom själv med att få det att fungera 

i användandet av det specialgjorda datorprogram som han testat, det specialgjorda 

datorprogram som han använt sig av är bara Vital för han har inte testat att använda sig av 

något specialgjort datorprogram för engelska ännu. Det som han dock tyckte var att ”när man 

väl får det att fungera så var det bra men, att jag hörde vad som var fel och man hörde bra 

men det var ett rätt jobbigt program att använda tycker jag” så han är positiv till en 

förändring men han visste inte hur. 

Den tredje respondenten som var positiv var en tjej som tycker att man eventuellt borde ha 

gjort det annorlunda påvisar det så här ”det borde ju finnas lite varianter på det men jag vet 

inte riktigt hur man ska fixa till de, det är alltid människor som fungerar olika så”. Hon visar 

även genom sitt svar att dyslexi är något unikt som alla inte har och det ser olika ut för olika 

personer. Det är därför hon tycker att man borde ha gjort det med några andra olika varianter, 

som bland annat ett program för svenska med troligen men det finns redan, dock har hon inte 

testat att använda sig av något sånt i svenska för att det inte har behövts för att hon inte har 

liknande problem i svenska. De andra respondenterna fann att det inte var problem att göra 

det annorlunda för de hade inte någon bra första idé om det skulle ha gjorts annorlunda på 

något sätt, de var alltså neutrala till att datorprogrammet skulle se ut som det gör nu.  

 

När det gäller speciallärare Cecilia hade hon några idéer om hur det specialgjorda 

datorprogrammet Vital har vidareutvecklats under åren som hon varit speciallärare på SoL. 

Hon påstår: ”som till exempel som dem här talsynteserna som för bara några år sedan lät som 

metalliska maskiner och läste utan intonation till idag när det nästan låter som en människa”, 

så att utvecklingen för förbättringar av specialgjorda datorprogram kommer att fortsätta ett tag 

till i alla fall. 
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4.4.2 Bättre inlärningsmetod än vanliga metoder 

Denna del handlar om respondenterna tycker att specialgjorda datorprogram är en bättre 

inlärningsmetod för användandet av att lära sig och studera lättare med specialgjorda 

datorprogram som hjälp. Istället för att använda sig av de mera normala inlärningsmetoderna 

läsa själv och skriva själv till man tycker det är bra. Det som även kommer behandlas är vilka 

inlärningsmetoder som används på SoL och vilka inlärningsmetoder som respondenterna 

brukar använda sig av och när respondenterna använder sig av dessa specialgjorda 

datorprogram. Detta bara för att se vilka inlärningsmetoder de använder och hur de ser på 

denna form av specialgjorda inlärningsmetod och om de anser att det är en bättre form. 

 

  

  

  
Total 

Hur väl instämmer du att dessa 
datorprogram är en bättre inlärningsmetod 

än vanliga 

Instämmer 
väl Instämmer 

Instämmer 
inte 

Könsfördelning Tjej 
1 3 0 4 

  Kille 1 0 1 2 

Total 2 3 1 6 

Tabell 4 om respondenterna tycker att de specialgjorda datorprogrammen är en bättre inlärningsmetod 

 

Denna frekvenstabell (tabell 4) visar om respondenterna tycker att dessa specialgjorda 

datorprogram är en bättre inlärningsmetod än de andra som de använder sig av eller de som är 

de mera vanliga inlärningsmetoderna. Det ska även sägas att bara sex stycken respondenter 

som svarade på rätt sätt på denna enkätfråga eftersom två av tjejerna verkade missuppfatta 

frågan och kryssade mellan två av alternativen och på så sätt gör att det är ett ofullständigt 

svar. 

 

Det jag frågade som komplement av en enkätfråga var att ge en intervjufråga som var, hur 

respondenterna såg på de andra inlärningsmetoderna som finns och hur de använder dem samt 

hur de tyckte att specialgjorda datorprogram är en bättre inlärningsmetod än de vanliga 

inlärningsmetoderna. De olika metoder som anses vara de vanliga inlärningsmetoderna är att 

man läser själv och skriver själv utan någon direkt hjälp och lyckas med det. Men som en av 

respondenterna sa till svar på en av intervjufrågorna om att använda specialgjorda 

datorprogram som inlärningsmetod ”att jag har att hört att såna som inte har dyslexi har 

någon sån här fusklapp i huvudet så dom kan se och märka av det lättare och det underlättar 

ju att ha någon som gör det åt en”. Vilket är en av förklaringarna till att det bland annat finns 

specialgjorda datorprogram som hjälper individer med dyslexi. 
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När det gäller andra metoder som respondenterna och elever med dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter användare finns det några som använder mer ofta än de andra. Bland annat är 

det några av respondenterna som ofta använder sig av att lyssna på och läsa böcker samtidigt 

alltså med användning av Daisy-apparater, vilket är en annan form av specialgjort hjälpmedel 

för att kunna läsa om man har sådan form av dyslexi eller lässvårighet. För de har mycket 

sådan form av undervisning och enligt speciallärare Cecilia ”det är ju en av mina hörnstenar i 

undervisningen, för att det är viktigt att läsa mycket och genom att läsa, lär man sig ord, man 

lär sig korrekt grammatik, man lär sig bra uttal och genom att både läsa och lyssna samtidigt 

blir det liksom dubbelt så bra för det går in genom två sinnen, två kanaler och förstärker 

vartannat, sen så jobbar vi en hel del med hjälp av träningsprogram och kompenserande på 

datorn”. 

 

4.4.3 Hjälper datorprogrammet att komma över funktionshindret 

Denna del handlar om att respondenterna tycker att specialgjorda kompenserande 

datorprogram hjälper dem att komma över sitt funktionshinder, dvs. man studerar på ett 

liknande villkor som andra personer som inte har dyslexi eller någon form av läs- och 

skrivsvårighet. 

 

Denna del har även den relevans i min omgjorda Shannon & Weaver modellen (se fig.3) då 

den undersöker en viss del av återkopplingen till mottagaren för det visar om sändaren har 

lyckats med sitt budskap att sända meddelanden på sådant sätt att mottagaren känner en bra 

återkoppling om att man lyckas att använda de specialgjorda datorprogrammen.  

 

 
 

Hur väl instämmer du att datorprogrammen hjälper dig 
att komma över ditt funktionshinder 

Total Instämmer väl Instämmer 
Instämmer 

inte 

Könsfördelning 
 

Flicka 1 5 0 6 
Pojke 1 1 0 2 

Total 2 6 0 8 

Tabell 5 vad respondenterna anser att de specialgjorda datorprogrammen hjälper till att komma över 

funktionshindret 
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Den här frekvenstabellen (tabell 5) visar hur väl de specialgjorda datorprogrammen hjälper 

till när man försöker komma över sitt funktionshinder. Det kan göra att man tycker att det är 

lättare att skriva texter med dessa hjälpmedel. Resultatet är också i det här enkätsvaret 

entydigt, det är vissa av respondenterna som verkar neutrala och bara instämmer och några 

instämmer mycket väl och ingen som är negativ. Alltså har jag fått en kolumn som visar att 

det inte är någon som är emot detta. Jag har tagit med det nollvärdet för att visa att man kunde 

ringa in det svaret. För när respondenterna skulle svara så kunde de även svara på enkäten för 

att man på sådant sätt få en rättvis bild av hur mina enkätfrågor är uppbyggda. 

 

Jag frågade även speciallärare Cecilia om hon ansåg att en person med ett funktionshinder så 

som dyslexi kan komma över sitt funktionshinder och jag har fått ett bra svar av vad hon 

tycker om det och hon säger så här: ”Läs- och skrivsvårigheter kan man ju så att säga bli av 

med, så vida det inte är dyslexi, för dyslexi är ju en biologisk grej, den är ärftligt, det är något 

man är född med, någonting man har med sig resten av livet, det kan inte bli bättre eller det 

kan man inte bli av med däremot kan man bli bättre på att läsa och skriva” hon menar det på 

ett sådant sätt att man blir bättre om man övar på samma sak många gånger. Till exempel att 

man skriver ett ord med fel stavning gång efter gång så blir man till slut bra på det och vet hur 

det stavas efter det. 

 

4.4.4 Hur väl anser respondenterna att datorprogrammen fungerar 

Denna del handlar om ifall respondenterna tycker att dessa specialgjorda kompenserande 

datorprogram fungerar bra för dem. Även denna fråga är till för att se hur bra sändarna i 

Shannon & Weaver modellen (se fig.3) har lyckats med den återkoppling de fått sedan 

tidigare och hur sändarna har lyckats med sitt meddelande hela vägen inte kunnat att 

användarna tycker att det är ett bra specialgjort datorprogram. När det gäller den här delens 

undersökningsgrad av interaktivitet, så undersöker det om användarna ser visuellt på 

datorskärmen och känner att det fungerar bra för dem. 

  

Hur väl instämmer du på att 
datorprogrammen fungerar bra för dig 

  
Total Instämmer väl Instämmer 

Instämmer 
inte 

Könsfördelning Flicka 
1 5 0 6 

  Pojke 0 1 1 2 

Total 1 6 1 8 

Tabell 6 om hur väl respondenterna tycker att de specialgjorda datorprogrammen fungerar för dem 
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Denna frekvenstabell (tabell 6) visar alltså hur väl respondenterna tycker att de specialgjorda 

datorprogrammen fungerar för dem och resultatet är att de flesta tycker att det är ett neutralt 

svar då de bara instämmer. Den respondent som svarat på att det inte riktigt fungerat bra för 

honom är han som hade problem med att ställa in den rätta uppläsningshastigheten i det 

specialgjorda datorprogrammet Vital, han kände sig också lätt irriterad på programmet och det 

var därför han tyckte att det var ett dåligt specialgjort datorprogram för honom. Några andra 

känslomässiga svar som jag fick av respondenterna om de specialgjorda datorprogrammen, 

var när de var klara med användningen av datorprogrammen den senaste gången. Som var att 

det kändes ”annorlunda”, ”unikt”, ”glad att jag äntligen förstod”, ” lycklig”, ”inte någon 

speciell skillnad” och ”glad för att man fick veta vilken nivå man ligger på” hos de olika 

respondenterna. Dessa svar är också en del av den konnotativa avläsningen av hur 

respondenterna tycker att de specialgjorda datorprogrammen fungerar rent känslomässigt för 

en användare. 

 

4.4.5 Ger datorprogrammen bra respons till respondenterna 

Denna del handlar om ifall respondenterna tycker att de specialgjorda kompenserande 

datorprogrammen ger en bra respons av vad som är rätt ord och fel ord när de skrivit texter på 

engelska som man också behöver göra för att få ett godkänt betyg. Denna del är också till för 

att kolla hur väl Shannon & Weaver modellens (se fig.3) meddelande tas emot hos mottagaren 

eftersom de ska försöka att själva hitta vad som är rätt och fel. För de ska på egen hand 

komma vidare genom att lyckas själv. Denna del undersöker även det interaktiva på ett sådant 

sätt att det undersöker om de specialgjorda datorprogrammen ger en bra respons på rätt och 

felaktig information om man skriver ett felaktigt ord på datorskärmen. 

 

  

Känner du att får en bra respons 
av vad som är rätt respektive fel   

Total Ja Nej 

Könsfördelning Flicka 
6 0 6 

  Pojke 2 0 2 

Total 8 0 8 

Tabell 7 om respondenterna tycker att man får en bra respons av vad som är rätt och fel 

 

I denna frekvenstabell (tabell 7) kan man mycket väl se ett enhälligt svar, alla respondenter 

tycker att man får en bra respons av det specialgjorda datorprogrammet om vad som är fel och 
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vad som behöver rättas till när de skriver någon form av text. Det betyder även att det syns 

entydigt att meddelandet i den omgjorda Shannon & Weaver modellen (se fig.3) går fram till 

mottagaren på ett positivt sätt. Jag har även med en kolumn i denna tabell som visar ett 

nollvärde för att jag ville visa utformningen av enkätfrågan som är ett likadant svar till som 

jag har i tabell 5 om varför detta nollvärde är med. 

 

En expertfråga som är relevant för den här delen är frågan är om det syns på eleverna som 

utveckling, när de tränar med de specialgjorda hjälpmedlen som nu exempelvis de 

specialgjorda datorprogrammen. Svaret som jag fick av speciallärare Cecilia var: ”Ja absolut 

stor utveckling, många utav mina elever har ju dåligt självförtroende när de kommer hit, det 

är ju en stor del i vårat arbete med att jobba med deras självförtroende och ökat 

självförtroende får man bland annat av att man klarar av att lösa uppgifter, att man märker 

att man klarar av att ta hand om flera utav sina fel själv innan man kallar på hjälp från 

läraren.” Det som menas med det är att man själv får vidareutvecklas på ett plan men får 

hjälp när den behövs. Vidare säger hon ”och sen så lär man sig, jag har suttit idag med en av 

de här tjejerna som du intervjuat och frågat henne hur hon tycker att det är, vad hon tycker 

att hon har lärt sig, vad skillnaden är nu från i höstas när hon började gymnasiet, och det hon 

tyckte hon har lärt sig mest är att just skriva med talsyntesen (Vital) och med spellright, och 

säger hon då känner hon att kan bättre nu än sen när hon började här” hon alltså frågar även 

sina egna elever om de ser sin egen utveckling i användandet av former av hjälpmedel som 

exempelvis här specialgjorda datorprogram. Många känner alltså att de får en bra respons och 

kan förklara hur den känns efter man använt sig av någon specialgjord metod för att lyckas 

bättre med sina studier även om man kanske börjar på noll och blir bättre och bättre. 

 

4.4.6 Övriga Intervjufrågor 

Här visar jag de övriga intervjufrågorna som inte uppkommit i resultatet vid avläsning av 

tabellerna, alltså enkätsvaren, samt intervjusvaren som inte passade in på någon av de 

föregående tabellernas utformning av enkätsvaren. 
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4.4.6.1 Respondent frågor 

En av frågorna som jag även ställde till respondenterna var om de tyckte att deras 

speciallärare behandlade dem bra vid utlärning och/eller som en vanlig lärare eller att de är 

bra lärare för att göra deras studier bra i engelska och svenska.  

 

De olika svaren jag fick från respondenterna för den frågan var många entydiga svar från alla 

åtta respondenter och alla tyckte att de behandlades bra och till skillnad mot vissa andra lärare 

som de har är de till och med bättre. En av respondenterna svarade även på följande sätt: ”Ja, 

annars hade jag inte gått ut gymnasiet med behörighet om jag inte hade hamnat på SoL” för 

att han har problem med engelska och svenska. Ett annat svar från en av respondenterna är 

”nej, det är det att jag tycker att jag har märkt själv att det går mycket mycket bättre sen jag 

började här och verkligen fått hjälp så man har anpassat efter det bästa”. De blir alltså 

behandlade bra och får bra respons av sina speciallärare och de kommer vidare med ett bättre 

självförtroende och det blir lättare att studera vidare på ett mer eget sätt även om de behöver 

en viss mån av hjälp fortfarande men då ska de ha fått verktygen som är bland annat att stärka 

deras självförtroende att lyckas med allt och sedan med eventuella vidare studier eller sitt 

arbetsliv. Men för att lyckas så vidare är det bara egen kraft som gör att man lyckas enligt 

speciallärare Cecilia. Något som speciallärare Cecilia också tillägger är att ”det är många som 

säger att utan att få komma hit till SoL så hade de aldrig klarat sig” menar hon. Utan en 

resursenhet som exempelvis SoL eller tillsatta speciallärare inom ämnena svenska, engelska 

och även matte. Som hjälper individer med dyslexi eller någon form av funktionsnedsättning 

med läs- och skrivsvårigheter skulle många av dessa individer inte klara av gymnasieskolan. 

 

En annan av frågorna jag hade till respondenterna var vid vilka tillfällen som de använde sig 

av de specialgjorda datorprogrammen. Svaren var lite varierande mellan de olika 

respondenterna och de flesta svarade att de bara använde det under tiden som de hade någon 

form av textskrivning på den engelska lektionen som de hade då, inte annars. Detta gäller 

även de som bara testat dessa specialgjorda datorprogram en gång. Men en av respondenterna 

som var väldigt positiv till användandet av denna metod för att skriva texter använde det även 

i textskrivning inom andra ämnen för att det kändes som han lyckades bättre i de olika 

ämnena då när han hade någon form av skrivuppgift. Ett sådant svar var han ensam om men 

det kan förklaras med att han verkar vara en högpresterande dyslektiker som Cecilia nämnde 

tidigare i förklaring om respondenterna hade dyslexi eller inte. 
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4.4.6.2 Expertfråga 

Jag har även en annan intervjufråga som jag hade till speciallärare Cecilia som inte direkt 

ingick med det komplement som var med till de olika enkätfrågorna som jag hade men som 

har en relevans för resultatet. Den frågan som jag ställde var att om de kompenserande 

specialgjorda datorprogrammen tog hennes plats var det svaret jag fick det här: ”Nej, min 

plats är framför allt, min viktigaste plats är inte att lära dem engelska, det är ju klart viktigt 

också, utan att också lära dem bli självgående och att få strategier och verktyg så att man att 

man klarar av högre studier och utan senare kan vara sin egen lärare resten av livet.” 

Man kan alltså säga att de inte tar en speciallärares plats utan bara förenklar för specialläraren 

och för elevens egna studier på en gymnasienivå med henne som speciallärare i engelska, men 

senare i livet måste man försöka lyckas själv genom att använda verktygen menar hon. 
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5. Diskussion av teorier, metoder och resultat 

Detta kapitel handlar om vad jag tycker om min egen C-uppsats och innefattar former av 

validitet, reliabilitet, tillförlitlighet och giltigheter. Om det blev som jag först trodde i början 

av denna C-uppsats. 

 

5.1 Validitet och reliabilitet kring teorierna 

Jag känner att jag inte skulle behöva ändra mitt urval av litteraturen och teorier för att veta 

vad som är interaktion är för något. När det gäller litteraturen för dyslexi känner jag att jag 

använt mig av många böcker som har en bra reliabel grund för att ge personer som inte vet 

vad dyslexi är för något en stor genomgång av vad dyslexi är och vilka förutsättningar man 

har när man har dyslexi. När det gäller genomgången av kommunikationsteori, känner jag att 

eftersom man fått reda på först vad kommunikationsteori är och sedan utvecklas till Shannon 

& Weavers kommunikationsmodell. Att jag även gjort om den modellen till en annan form av 

avläsning gör att den blir mera tillförlitlig att använda och enklare att avläsa. Att det blev 

mycket teori kring dyslexi har med att ska täcka det området också fast egentligen inte lite 

mera än medie- och kommunikationsområdet men jag som forskare på området känner det är 

ger en större och bättre valid bild av vad dyslexi är. Medan det som står om 

kommunikationsteori skulle eventuellt kunna utökas för att ge lika mycket utrymme åt den 

också. Fast som jag ansett tidigare ingår även teorierna kring interaktion också inom det 

medievetenskapliga området som gör att det vägs upp att det blir ungefär lika mycket som 

dyslexiområdet. För att det ska vara tillräckligt reliabilitet inom båda områdena. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet kring metoderna 

Vid användningen av orden reliabilitet och validitet i metodvalet känner jag att de två 

kvalitativa metoderna innehållsanalys och intervjuer med respondenter/användare till de 

specialgjorda datorprogrammen har gett de mest användbara svaren för resultatet. De mindre 

kvantitativa enkäterna är mera komplement till de kvalitativa intervjuerna för att man inte kan 

få ut några direkta känslomässiga svar utan mer datamässig fakta när man bara räknar antalet 

som tycker olika saker. Om metoderna är reliabla eller inte diskuteras det i kap 4.3 där jag går 

igenom hur jag redovisar mina svar som visar en viss grund av transparens hur jag använt mig 

av mina metoder i verkligheten. 
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Eftersom jag även använt mig av ett trianguleringsmoment är det att bra påpeka att hur jag 

använt mig av triangulering gås igenom i kapiteldel 3.4.1 där man även kan läsa vad 

triangulering är och hur det använts i den här C-uppsatsen. Genom användning av 

triangulering känner jag även att metoderna påvisar en form av validitet och att C-uppsatsens 

metoder blir mera tillförlitliga och kompletterar varandra på ett bra sätt genom användandet 

av trianguleringsmomentet och dess innebörder. 

 

När det gäller de metoderna som dyslexiforskarna Höien och Lundberg pratade om som var 

etnografiska observationsstudier, fallstudier, jämförelsestudier, longitudinella studier (att man 

följer individers utveckling). Använder jag mig inte av de metoderna för de är till större 

studier och jag anser att det räcker med de metoder jag använder mig av, för att göra mindre 

studier som undersöker hur användare använder sig av specialgjorda datorprogram. Detta var 

också en metod som de förslog att man kunde göra använda för att göra undersökningar när 

det gäller dyslexiforskning, alltså använder jag mig av de metoder som föreslås som bra 

metoder att undersöka med. 

 

5.3 Validitet och reliabilitet kring resultatet 

När det gäller de forskningsetiska reglerna i undersökningarna känner jag att de har gjorts väl 

i linje av vad det står att man ska tänka på när man använder sig av de forskningsetiska 

reglerna. Några av dessa regler är att man ska informera om syftet och om det bland annat är 

okej att använda respondenterna i ett forskningsprojekt som detta som ska undersöka vad 

användare till specialgjorda datorprogram känner kommunikativt och interaktivt kring 

användandet av de specialgjorda datorprogrammen. Samt att man ska även värna om 

anonymiteten för respondenterna så deras svar inte uthängs som svar till alla personer inom en 

grupp, det skulle göra intervjuernas svar mindre tillförlitligt. 

 

När jag även tänker på resultatet, funderar jag ibland också om jag istället skulle ha gjort en 

jämförande studie om datorprogrammen? Alltså att man inte skulle ha använt de specialgjorda 

datorprogrammen först och sedan en gång utan de specialgjorda datorprogrammen, eller som 

en form av undersökningsstudie mellan individer utan dyslexi och individer med dyslexi. Det 

som är min förklaring till varför jag inte gjorde på det sättet är att jag kände att det skulle ta 

alltför lång tid att genomföra och det skulle vara svårt att få tag i ett större antal respondenter, 
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samt att det skulle bli betydligt mycket mera att transkribera och betydligt svårare för mig 

som enskild person som skriver om detta område på kort tid. På sådant sätt tycker jag att den 

här undersökningens resultat visar en bra bild av ett mindre projekt. 

 

Jag visar även mitt totala antal respondenter, alltså ett sorts N-värde, som visar hur många 

som har svarat rätt och felaktigt på någon av enkätfrågorna och det syns i bilaga 4, egentligen 

behöver den inte visas men jag vill visa hur många som har svarat. Det gör att tabellerna får 

en större form av reliabilitet för att visa hur stora svarsfrekvenserna är även fast det är en liten 

undersökningsgrupp som behandlat. Jag valde även könsfördelningen som urvalsgrupp till 

tabellavläsningarna, för det kändes som om det gav en form av validitet och tillförlitlighet till 

avläsning av tabellerna. 

 

Vid mitt användande av citat är de bara tagna från mina respondenter och specialläraren som 

jag ansåg vara expert på undersökningsområdet, för hon kunde mera om området än jag även 

om jag har en egen bakgrund som dyslektiker. Citaten används också bara i ett samband med 

tabeller och där de passar in. Jag har inte bara använt mig av citat för att förklara resultatet 

utan även använt mig av egna ord för att förklara resultatet jag fått från intervjuer och 

innehållsanalys av de specialgjorda datorprogrammen. Jag hade även med andra frågor i mina 

intervjuer men de kändes inte relevanta i resultatbeskrivningen. 

 

Nu hade jag även tänkt skriva en kortfattad information om varför urvalsgruppen var så liten 

och varför den hade mera tjejer än killar, eftersom det är nämnt i många källor att det är 

vanligare att ha dyslexi som kille samt en bortfallsanalys med respondenterna eftersom det 

inte kom två stycken till mina undersökningar för jag hade tänkt använda mig av cirka tio 

stycken respondenter. Det som berör antalet respondenter är egentligen något som jag anser 

oviktigt eftersom det från början bara var att tänkt använda ca fem stycken respondenter. Men 

det gav mera svarsdjup när jag hade flera och det gav mig en större form av validitet genom 

att jag hade en av respondenterna som var helt neutral och bara gav enkla svar. Jag hade bara 

en av respondenterna som var något mot användningen av de analyserade specialgjorda 

datorprogrammen, något som jag kanske inte hade fått med sådant svar om jag hade haft få 

respondenter. När det gäller att det var flera tjejer än killar i mina undersökningar är att de 

respondenter som testat eller använder sig av något eller båda de specialgjorda 

datorprogrammen är nästan bara tjejer. Det är också en förklaring att det är inte så många av 

killarna som har dyslexi som har sina engelska lektioner på SoL utan med en annan 
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speciallärare, som gör att jag inte vet hur jag ska tackla det problemet. För jag fick ju hjälp 

med mitt urval av specialläraren på SoL, så valde hon ut dem som skulle vara där när jag 

gjorde mina undersökningar och det var främst tjejer som var där då. Då kan jag säga att 

urvalet var en form av ett skönhetsurval för att jag lät någon annan välja respondenter åt mig. 

Vilket var bra då det gav mig bra respondenter. 

 

När jag väl gjort mina undersökningar var det för sent att åka tillbaka för att fråga saker som 

jag kommit på efter mina undersökningar. Det var bland annat varför jag inte frågade 

respondenterna om de använde ett eller båda två av datorprogrammen Det hade gjort att 

undersökningarna fått en mer valid bild av användandet av de specialgjorda datorprogrammen 

hos respondenterna. För som det är nu vet jag bara få att det är som har testat ett av 

programmen och en som använder båda, ofta till skrivande arbeten i flera ämnen än engelska 

och svenska. 

 

När det gäller interaktivitet känner jag att jag har gett det en tillräckligt tillförlitlig bild av hur 

det använts i resultatbeskrivningen. Detta gäller även deras relevans att vara med i denna C-

uppsats. De ger en giltighet som gör att den kan ingå i forskningsområdet för medie- och 

kommunikationsvetenskap, utan de två kännetecknen bildar de ingen form av avläsning hur 

en respondent känner eller interagerar med de specialgjorda datorprogrammen. 
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6. Slutsats kapitel 

Här i slutsats kapitlet av C-uppsatsen går det att läsa om vilket resultat jag fått av de inledande 

frågorna jag hade i början av denna C-uppsats och vilket som var det förväntade resultatet 

kring dessa inledande frågor. Slutsatser kring mitt användande av den omgjorda Shannon & 

Weaver modellen för att återkomma till hur den användes och vilka delar som användes till 

resultatet och lite synpunkter kring mitt eget användande av den. Samt några andra slutsatser 

kring ämnesvalet och annat som kan tänkas vara relevant ihop satt med de övriga slutsatserna. 

 

6.1 Förväntat resultat och resultat av inledningens frågor 

Här diskuteras om jag fick mitt förväntade resultat som jag frågade om i syftet, alltså om jag 

fått svar på de inledande frågorna som jag ställde: 

 Vad anser dyslektiker själva om de olika inlärningsmetoderna via ett specialgjort 

datorprogram? 

 Vad anser specialpedagoger om dessa specialgjorda datorprogram, som ett hjälpmedel 

för en grupp av dyslektikerna? 

 Hur användare känner att det specialgjorda datorprogrammet fungerar? 

 Vilka attityder har eleverna och speciallärarna till specialgjorda datorprogram? 

 

När det gäller frågan om vad dyslektiker själva anser som inlärningsmetoden via 

specialgjorda datorprogram fick jag svar av respondenterna att det är en bättre 

inlärningsmetod än de vanliga. Det märktes genom att de tycker om alternativa 

inlärningsmetoder, för det gör studierna lättare, mitt förväntade resultat för denna fråga. För 

jag själv som dyslektiker tycker att det är bra att det finns alternativa lösningar för att göra 

studier lättare för en och man lär sig, kanske inte lika fort men till samma nivå som personer 

utan någon form av dyslexi.  

 

Vid frågorna om vad specialpedagoger/speciallärare anser om dessa specialgjorda 

datorprogram, som ett hjälpmedel för en grupp av dyslektikerna fick jag även ett bra svar i 

mitt resultat av specialläraren som jag hade som expert på ämnet. Hon anser att det också är 

en bra metod näst efter talbokslyssning som är hörnstenen i hennes undervisning. Men det är 

en bra metod för att kunna lära sig att skriva utan att bry sig om stavfel utan att kunna rätta sig 

själv när man skrivit klart. Eftersom det bara var en grupp av dyslektikerna på SoL som hade 
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testat det frågade jag även om det var alla som använder sig av den här formen av hjälpmedel. 

Hon svarade att det inte var alla hennes elever som använder det utan en del av den större 

gruppen elever som hon undervisar. När det gäller det förväntade resultatet som hon skulle 

säga så trodde jag att det skulle bli det svaret för jag har själv haft speciallärare Cecilia som 

min engelska lärare på gymnasiet så jag hade förutsagda idéer av vad hon brukar säga om att 

vissa saker är bra och dåligt osv. 

 

Frågan om hur användare känner att det specialgjorda datorprogrammet fungerar för dem blev 

det svaret också positivt. Jag fick svar från många av respondenterna i intervjuerna att de 

tycker att det fungerar bra för de flesta av dem när det väl fungerar och att specialgjorda 

datorprogram är en unik och annorlunda metod men en mycket bra metod för man blir glad 

och lycklig efter användandet av de specialgjorda datorprogrammen. Mitt förväntade resultat 

på att de specialgjorda datorprogrammen skulle ge sådana svar hade jag inte tänkt på i början 

som förväntan, men svaren gav mig en positiv bild som jag anade att svaren skulle ge. 

 

En annan slutsats som jag kommit fram till när det gäller attityder i undersökningarnas 

resultat. Är att det blev en till stor del vetenskaplig uppsats som ringar in genom att både 

speciallärarna och eleverna/respondenterna beskriver sina attityder och känslomässiga 

upplevelser och tankar kring sin användning av de två specialgjorda datorprogrammen som 

undersökts i denna C-uppsats.   

 

6.2 Slutsatser kring den omgjorda Shannon & Weaver modellen 

Nu tänkte jag visa några slutsatser kring hur det totala resultatet av användandet av min 

omgjorda Shannon & Weaver modell (se fig.3) blev i slutresultatet och hur min förväntning 

var om hur det skulle bli när jag använde den. Först blir det nu om vad alla delar av modellen 

är och som är att jag berättar om de olika delarna som blivit behandlade och hur de blev 

behandlade i resultatet. Detta gör jag för att få en mera valid bild av hur kommunikation 

används i den här C-uppsatsen. 
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Fig. 3 Egen modell för en avläsning av kommunikation av specialgjorda datorprogram för dyslektiker 

 

Det som först kommer är alltså om en avläsning om hur resultatet blev och det blev som 

följer; att jag tagit reda på vilket program som används, alltså sändaren som är Vital och Oribi 

Spellright. Jag har även listat ut som vilket tillverkarens meddelande är, hur det först skickas 

av tillverkaren av de specialgjorda datorprogrammen, hur programmen, sändarna skickar det 

vidare, hur det känns att ta emot för användaren som skickar det till sin inlärning. Det 

meddelandet är hur man stavar och hur väl man använder sig av de specialgjorda 

datorprogrammen som avspeglar programmets meddelande i olika grader. Jag har även 

kommit fram till att mottagarna är dyslektikerna alltså användarna själva som använder sig av 

dessa specialgjorda datorprogram. Jag har även hittat hur återkopplingen fungerat i denna 

modell för det uppkom många frågor som passade in där till det resultat jag fått. Den 

återkoppling som jag fått från användarna är att de tycker att sändaren lyckas med att sända 

sitt meddelande om och om igen och på ett positivt sätt. 

 

Slutsatsen av det som jag kommit fram till via dessa delar är även att jag har avgränsat mig 

inom min egen modell, till att främst bara undersöker kärnan i modellen. Från av vad det är 

för meddelande som är tillverkaren skickar från det specialgjorda programmet skickar från sig 

och till användarens inlärning och vem som är sändaren och mottagaren samt hur 

återkopplingen ser ut. Det meddelandet som mottagaren tar emot ifrån sändaren alltså 

programmet är att man ser som mottagare att det är något som är fel genom markeringar i 

texten. Sen av vad som kan vara fel så använder man sig av programmet genom att skicka 

meddelandet till sin inlärning som är användarens inlärning i detta fall. Sen har jag kommit 

fram till att återkopplingen/feedbacken till sändaren är att man som mottagare inte försöker 

skriva om samma fel i texten en gång till när man använder sig av det specialgjorda 

datorprogrammet. Eftersom det är relativt vanligt dyslexi fel, att när man väl skriver ett ord fel 

en gång brukar det bli fel flera gånger. Det vet jag min egen erfarenhet som dyslektiker. 
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Något som jag också dragit som slutsats är att eftersom jag avgränsat mig inom min egen 

modell finns det även att man vidare forskning på någon de andra två delarna. Antagligen Att 

man undersöker vilka idéer som tillverkaren har, alltså vad dem tror om användarens 

inlärning och hur väl de tar emot meddelandena som de skickar via sina program. Eller så kan 

man undersöka, hur väl användarens inlärning fungerar när de använder sig av dessa 

specialgjorda datorprogram. Tanken bakom till att jag inte gjort det själv till denna uppsats är 

att det skulle göra den mindre relevant till detta ämne samt att den aldrig hade avgränsats till 

något och blivit för stor och för omfattande. 

 

Detta var alltså hur min omgjorda Shannon & Weaver fungerade i resultatet och det blev 

ungefär det resultat som jag antog att det skulle bli med positiv återkoppling till sändaren. De 

gav en klar och tydlig bild av programmets meddelande och det blev mycket resultat till hur 

den återkopplingen kändes från mottagarnas sida, men att den kanske blev lite för mycket 

känslobetonad. Jag anser att den ändå gav en bred och valid bild till avläsningen till mitt 

resultat inom medie- och kommunikationsvetenskapliga området för att den användes för en 

form av avläsning.  

 

En annan slutsats som jag fick av det här användandet av en egen modell som en form av 

kommunikationsavläsning var bland annat att det gav en enklare bild av att läsa av Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell för att få in en form av medieteori i den här C-uppsatsen 

som den ska behandla i någon form för att fungera att vara skriven inom det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga området.  
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7. Vidare forskning på ämnet 

När det gäller vidare forskning på detta ämne har jag inte många liknande äldre studier som 

visar hur dyslektiker själva anser hur det känns känslomässigt och kommunikativt, hur 

specialgjorda och kompenserande datorprogram är i verkligheten. Men med den här studien 

som jag har gjort känner jag att det finns ett underlag till en eventuell större studie på flera 

personer som har dyslexi inom flera åldersklasser och vad de anser hur det känns att använda 

det och bara på studier inom det området. 

 

För teoribeskrivningen för denna C-uppsats har den bra relevans att inte behöva ändras på så 

mycket som jag nämnde i det föregående kapitlet, det enda som skulle kunna utökas är att 

man skulle kunna skriva mera om vad interaktion för det verkar som det är ämnes relaterade 

ord som bara ingår inom Medie- och Kommunikationsområdet. Det kanske egentligen inte är 

rätt område om man ska undersöka om dyslexin men eftersom den här uppsatsen har med hur 

interaktion och kommunikation är för användningen av specialgjorda datorprogram har inom 

Medie- och Kommunikationsområdet men eftersom det området är så brett har det ju givits en 

chans till att vara inom detta område också.  

 

En annan sak som också bör tänkas på om det görs en större studie inom detta ämne är att 

försöka hitta en annan analysmetod för att undersöka hur specialgjorda datorprogram är 

uppbyggda. För den kvalitativa metod jag använt kändes inte helt relevant att analysera kring 

men det var den som kändes närmast för att få till ett bra resultat. Samt att analysera de många 

av andra övriga specialgjorda datorprogrammen som också finns. 

 

För vidare forskning inom detta ämne kan det dock krävas andra mera genomtänkta frågor för 

att få ett mera djup i svaren och det kan även tilläggas att vissa personer med dyslexi har en 

förmåga att vara mera blyga och vissa ger neutrala svar som ja och nej och inte svarar 

utförligt för de vet inte själv hur man kan svara. Även enkätens frågor borde utökas för det 

kändes i denna undersökning som att vissa frågor var lite små och gav inte tilläcklig 

information. Eftersom det blev väldigt mycket svar i resultatkapitlet som handlade om 

återkopplingsgraden i den omgjorda Shannon & Weaver modellen (se fig.3). Något som är 

värt att tänka på för dig som vill göra en vidare studie på liknade sätt, så är det bra att först 

visa hur enkätupplägget och intervjuupplägget ser ut för dem som är respondenter, för då ger 

du en större chans till respondenterna att få svara utförligt.
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-539
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00002025/
http://www.fob.se/bilder/tidning0108.pdf
http://www.sit.se/download/PDF/Dyslexi/Konsensus2_-06.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34
http://www.tpb.se/filer/dokument/pdf/faktadaisytextochljud.pdf
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Internetkällor 

Dyslexi förbundets hemsida (2008-04-14 12:00) 

http://www.fmls.nu/start.asp?sida= 

 

Företaget Oribis hemsida (2008-05-11 14:00) 

http://www.oribi.se/ 

 

Nationalencyklopedin om dyslexi (2008-04-14 13:40) 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/jsp/search/article.jsp?i_art_id=157928 

 

Nationalencyklopedin om interaktion (2008-04-14 13:10) 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212337 

 

Nationalencyklopedin om Människa-Dator-Interaktion (2008-04-14 13:20) 

http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261706 

 

Specialpedagogiska institutets hemsida (2008-05-06 13:00) 

http://www.sit.se  

 

Svenska Dyslexisiftelsens hemsida (2008-05-06 13:05) 

http://www.dyslexistiftelsen.org/  

http://www.fmls.nu/start.asp?sida
http://www.oribi.se/
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=157928
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212337
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261706
http://www.sit.se/
http://www.dyslexistiftelsen.org/
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor till respondenterna (eleverna) 

1. Vem är du frågor, ålder och kön? 

2. Vilket gymnasieprogram studerar du på? 

3. Vilken form av skriv och lässvårigheter har du? 

4. Hur märkte du att du hade skriv och lässvårigheter? 

5. Vilken form av inlärningsmetod tycker du är bäst för dig att få en bra anpassad 

inlärning? 

6. När brukar du använda dig av detta datorprogram? 

7. Finns det tillräckligt med hjälpmedel för att du ska lyckas med dina studier? 

8. Om nej på fråga 7, borde det finnas andra inlärningsmetoder? 

9. Hur tycker du att specialläraren behandlar dig och dina skriv och lässvårigheter? 

10. Hur känns det att använda detta datorprogram med din dyslexigrad? 

11. När du är klar med datorprogrammet hur känner du dig då? 

12. Varför känner du så? 

13. Något mera som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till experterna (specialpedagogen/speciallärare) 

1. Vem är du frågor? 

2. Vad gör en specialpedagog/speciallärare? 

3. Vad är skriv och lässvårigheter enligt dig? 

4. Berätta om lite de olika eleverna, vilka dyslexigrader de har? 

5. Vilken form av metoder tycker du är bäst för att få anpassad inlärning för de olika 

graderna? 

6. Vad dem brukar använda för anpassade inlärningsmetoder? 

7. Vilka olika inlärningsmetoder finns för skriv och lässvårigheter?  

8. Vilka inlärningsmetoder brukar du använda för att lära ut, när det gäller de olika 

typerna av skriv och lässvårigheter? 

9. Ser du utvecklingen hos personer med skriv och lässvårigheter när dem tränar på sitt 

problemområde? 

10. Tycker du att det finns tillräckligt med hjälpmedel för att personer med skriv och 

lässvårigheter ska lyckas med sina studier? 

11. Du tycker inte de specialgjorda datorprogrammen tar din plats? 

12. Varför är detta special anpassade datorprogrammet så bra? 

13. Kan man bli av med läs och skrivsvårigheter? 

14. Vad är SoL?, Vad händer och sker där? 

15. Vad är ett normalt spann i procent på när de skriver, hur många rent procentuellt som 

är felaktiga ord är det som är röd understrukna? 

16. Något mera som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 Enkätfrågorna till respondenterna (eleverna) 

1. Hur gammal är du? (Vänligen skriv i rutan) 

2. Är du kille eller tjej? (Vänligen kryssa i rutan) 

3. Hur väl instämmer du att datorprogrammet fungerar bra för dig? 

(Vänligen ringa rätt alternativ) 

4. När du använder datorprogrammet, känner du då att du får en bra respons när du gör 

rätt respektive fel på något av som programmet efterfrågar? 

(Vänligen ringa rätt alternativ) 

5. Tycker du att datorprogrammet hjälp dig att komma över dina skriv och lässvårigheter?  

6. Hur väl instämmer du på detta påstående?  

”Detta datorprogram är en bättre inlärningsmetod än andra vanligare inlärningsmetoder, 

exempelvis skrivning för hand?” 

(Vänligen ringa rätt alternativ) 

7. Tycker du att dem skulle göra om datorprogrammet på ett annorlunda sätt? 

(Vänligen ringa rätt alternativ) 

8. Hur många gånger fick du fel ord, senaste gången du använde datorprogrammet? 

(Vänligen fyll i rutan uppskattningsvis rent procentuellt) 
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Bilaga 4 Tabellernas antal respondenter 

Denna bilaga är med för att man ska se totala antalet respondenter som svarat på enkäten och 

om någon av respondenterna svarat felaktigt på någon av frågorna. 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Könsfördelning * Känner du 
att får en bra respons av 
vad som är rätt resp. fel 
(Tabell 7) 

8 100.0% 0 .0% 8 100.0% 

Könsfördelning * Hur väl 
instämmer anser du på att 
datorprogrammen fungerar 
bra för dig 
(Tabell 6) 
 

8 100.0% 0 .0% 8 100.0% 

Könsfördelning * Hur väl 
instämmer du att 
datorprogrammen hjälper 
dig att komma över ditt 
funktionshinder 
(Tabell 5) 
 

8 100.0% 0 .0% 8 100.0% 

Könsfördelning * Hur väl 
instämmer du att dessa 
datorprogram är en bättre 
inlärningsmetod än vanliga 
(Tabell 4) 

6 75.0% 2 25.0% 8 100.0% 

 
Könsfördelning * Tycker du 
att de borde gjort dessa 
datorprogrammen 
annorlunda 
(Tabell 3) 

8 100.0% 0 .0% 8 100.0% 
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Bilaga 5 skärmdumpar på datorprogrammen Oribi Spellright och Vital  

 

Skärmdump 1 (Vart spellright finns) 

 

 

Skärmdump 2 (Felstavat ord) 
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Skärmdump 3 (lättförväxling av ord) 

 

 

Skärmdump 4 (klar med spellright) 
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Skärmdump 5 (Vital) 

 

 

Skärmdump 6 (Vital med markering på uppläst ord) 

 


