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Abstrakt 

Denna studie omfattar en läromedelsanalys i vilken fyra olika läromedel som är speciellt 

utformade för elever med dyslexi granskas. Dessa läromedel är ”Stavningsraketen”, ”Stava 

Rex”, ”Spellright”, och ”TorTalk”. På grund av tidsbrist hinner många lärare inte granska 

läromedel. Detta begränsar deras möjligheter att granska huruvida läromedlen utgör lämpliga 

och forskningsbetrodda insatser för deras elever. Syftet med läromedelsanalysen är att göra 

det som lärare ofta inte hinner med, nämligen att utröna till vilken grad läromedlens 

undervisningsmetodik överensstämmer med forskarkonsensus inom dyslexipedagogik.  

 

Läromedelsanalysen utgår från ett hermeneutiskt angreppssätt, vilket innebär att tolkning är 

en central del av arbetsprocessen. I arbetsprocessen tolkas till vilken grad läromedlens 

undervisningsmetodik överensstämmer med den konsensus som råder bland forskare inom 

området. Tolkningen visar att läromedlen var och ett för sig inte till fullo överensstämmer 

med denna konsensus. Tillsammans överensstämmer de dock i stor utsträckning med vad 

forskare lyfter fram som viktiga förutsättningar för en god dyslexipedagogik. Detta talar för 

att det är av stor vikt att använda flera olika läromedel i undervisningen.  

  

Nyckelord: dyslexi, läromedelsanalys, undervisningsmetodik, forskarkonsensus, 

 specialpedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................ 3 

Arbetsfördelning ............................................................................................................................. 4 

Bakgrund till syftet ......................................................................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................................................................... 5 

Forskningsfrågor ............................................................................................................................. 5 

Tidigare forskning om dyslexi ......................................................................................................... 5 

Den fonologiska bearbetningsprocessen enligt Fouganthine ......................................................... 5 

Myrbergs konsensusprojekt ......................................................................................................... 7 

Persson om läsförståelse ............................................................................................................ 10 

Taube om relationen mellan självuppfattning och läsförmåga .................................................... 10 

Lundberg om språkutveckling ................................................................................................... 11 

Wolff om olika pedagogiska insatser ......................................................................................... 13 

Arendal om IT-stöd ................................................................................................................... 13 

Metod ............................................................................................................................................... 15 

Hermeneutik som metod ............................................................................................................... 15 

Sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik ............................................................................ 17 

Urval och urvalsprinciper .............................................................................................................. 18 

Utvalda läromedel ..................................................................................................................... 18 

Utvald dyslexiforskning ............................................................................................................ 20 

Resultat ............................................................................................................................................ 21 

Stavningsraketen ........................................................................................................................... 21 

TorTalk......................................................................................................................................... 23 

Stava Rex ..................................................................................................................................... 24 

Spellright ...................................................................................................................................... 25 

Analys och diskussion....................................................................................................................... 26 

Stavningsraketen och forskning ..................................................................................................... 26 

TorTalk och forskning .................................................................................................................. 28 

Stava Rex & Spellright och forskning ........................................................................................... 30 

Sammanfattande diskussion .......................................................................................................... 33 

Tabell: Summering av läromedelsanalysen ................................................................................ 33 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 36 

Didaktiska implikationer ................................................................................................................... 38 

Referenslista ..................................................................................................................................... 39 



3 
 

 

Inledning 
Skolans styrdokument uttrycker att det är skolans uppgift att anpassa undervisningen till 

elevernas förutsättningar och behov. Skolan ska främja elevernas lärande med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s.8). En 

problematik i denna anpassning presenteras dock av Svensson (2012), som menar att det finns 

få forskningsstudier om alternativa läromedel och lärandesvårigheter. Skolvärlden, Lärarnas 

Riksförbunds egen tidning, skriver dessutom att åtta av tio lärare inte hinner granska 

läromedel då deras tid inte räcker till (Skolvärlden, 2014). I egenskap av framtida pedagoger 

vill vi besvara efterfrågan och göra en läromedelsanalys av alternativa läromedel. I denna 

studie granskas undervisningsmetodiken i ett urval av läromedel, speciellt utvecklade för 

elever med dyslexi. En del av denna granskning blir sedan att sätta analysen av läromedlens 

undervisningsmetodik i relation till dyslexiforskning för att se till vilken grad läromedlen 

överensstämmer med forskningsresultaten. Dyslexi har konstaterats hos cirka sju procent av 

svenska elever (Fouganthine, 2012, s.35.) Dyslexiföreningen beräknar att cirka ett barn per 

klass har dyslexi (Dyslexiföreningen, 2014).   

Svenska Dyslexistiftelsen definierar dyslexi på följande sätt:     

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, 

(fonologi avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja 

skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast 

tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men 

den kommer också tydligt fram genom dålig stavning.(Myrberg, 2007, s.21). 

 

Lundberg och Höien bidrar med ytterligare en definition av dyslexi som återfinns på 

dyslexiföreningens hemsida: 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna 

utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig i första hand 

tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen 

kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i 

regel igen i släkten, och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. 

Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå 
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en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med. 

(Dyslexiföreningen, 2014) 

Av definitionerna framgår det att man idag ser fonologiska störningar som orsak till 

dyslektiska symptom, såsom nedsatt läs- och skrivförmåga. Det framgår av båda 

definitionerna att störningar i fonologiska funktioner och ordavkodning hör till de främsta 

problemområdena för dyslektiker. Detta påstående möts dock av viss kritik från forskare som 

hävdar att fonologiska färdigheter och ordavkodning inte bör ses som förutsättningar för att 

uppnå en god läsförmåga (mer om denna kritik i kapitlet ”Myrbergs konsensusprojekt”).  Av 

den senare av de två definitionerna framgår det att genetiska faktorer ligger till grund för 

dyslexins uppkomst. Dessutom har dyslektiker ofta ett bristande ordförråd och är därför i 

extra stort behov av ordförrådsövningar. Dock påpekar Frylmark (2011) att detta tillämpas 

alltför sällan. I denna studie granskas sammanlagt fyra läromedel, varav två 

rättstavningsprogram, en talsyntes och en lärobok. Målet är att presentera till vilken grad 

läromedlens undervisningsmetodik stöds av forskningen.   

Arbetsfördelning 

 I denna studie har arbetsfördelningen delats upp jämbördigt mellan oss. Allt material har 

tillkommit genom kontinuerligt samarbete och samförstånd. Under studiens arbetsgång har vi 

tagit del av samma material och kontrollerat att vi har dragit samma slutsatser. 

Bakgrund till syftet 

Skolinspektionen genomförde under året 2010 en kvalitetsgranskning av skolsituationen i 

grundskolan för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, nämner Fouganthine (2012). 

Granskningen visar att sammanlagt 20 av 21 skolor behövde utveckla anpassningen av 

undervisningen. Alternativa verktyg användes i begränsad omfattning. Utredningen pekar på 

att eleverna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi således har begränsade möjligheter att läsa 

och skriva (Fouganthine, 2012. s.93). Även Tjernberg (2013) lyfter vikten av att anpassa 

undervisningen efter behov för att effektivt bemöta läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013, 

s.42) Vidare har det uttryckts i tidningen Skolvärlden att åtta av tio lärare inte anser sig ha tid 

för att granska läromedel (Skolvärlden, 2014). För att uppfylla skolans uppdrag att ge en 

likvärdig utbildning för alla, behöver lärare kunna anpassa undervisningen och tillämpa 

anpassade läromedel (Skolverket, 2011. s.8). 

Dyslektiker kan vara i behov av alternativa verktyg och läromedel för att lyckas i läs- och 

skrivundervisningen, men hur väl stämmer läromedlens undervisningsmetodik överens med 
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vad forskning lyft fram som god dyslexipedagogik? Lärarnas tidsbrist begränsar deras 

möjligheter att granska huruvida olika läromedel utgör lämpliga och forskningsbetrodda 

insatser för deras elever. Den läromedelsanalys som denna studie omfattar ämnar bemöta 

denna problematik genom att granska ett urval av läromedel särskilt framtagna för 

dyslektiker. Syftet med denna läromedelsanalys är att undersöka till vilken grad läromedlens 

undervisningsmetodik stöds av dyslexiforskning. 

 

Syfte  

I denna studie granskas ett urval av läromedel som är särskilt framtagna för elever med 

dyslexi. Detta genomförs genom en läromedelsanalys. Syftet med denna granskning är att 

undersöka i vilken mån den undervisningsmetodik läromedlen använder sig av har stöd i 

aktuell dyslexiforskning. 

  

Forskningsfrågor 

• Hur är undervisningsmetodiken i våra utvalda läromedel för elever med dyslexi 

utformad? 

• I hur hög grad stämmer läromedlens undervisningsmetodik och utformning överens 

med det som är konsensus bland dyslexiforskare och deras syn på en god pedagogik 

för dyslektiker? 

Tidigare forskning om dyslexi 

Forskare har varit medvetna om dyslexi som fenomen sedan mer än 100 år tillbaka, men en 

oenighet kring orsakerna bakom symptomen har länge funnits (Myrberg, 2007, s.27). 

Symptomen på dyslexi betraktades länge som ”ordblindhet” och ”hoppande bokstäver”. 

Genom åren har man misstänkt nedsatta funktioner i syn- och hörselorganen som orsaker till 

symptomen, men idag råder det stor enighet om att det är bristande fonologiska förmågor som 

är orsak till många av symptomen (Myrberg, 2007, s.27-28).  

 

Den fonologiska bearbetningsprocessen enligt Fouganthine 

Dyslexi innebär en nedsatt förmåga att bearbeta fonologisk information (Fouganthine, 2012, 

s.36). På en mer konkret nivå innebär detta att dyslektiker har svårt att uppfatta, avkoda och 

hantera ordens olika beståndsdelar, det vill säga fonem, morfem, stavelser och så vidare. Den 

fonologiska bearbetningsförmågan delas av Fouganthine (2012) upp i fem delprocesser eller 
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underkategorier. Dessa är: fonetisk perception; fonologisk medvetenhet; fonologisk 

omkodning; lexikal åtkomst; och verbalt korttidsminne (Fouganthine, 2012 s.36). Det är bland 

dessa fem underkategorier till den fonologiska bearbetningsförmågan som dyslektikerns 

språksvårigheter vanligtvis gör sig påminda. Nedan följer en kort beskrivning av de fem 

underkategorierna: 

Fonetisk perception avser förmågan att uppfatta, avkoda och associera ljud med varandra för 

att förstå deras mening. Ljud och ord vi hör kategoriseras och associeras med andra ord som 

låter likt. Genom dessa associationer tillskrivs de olika ljuddelarna (fonemen) i orden en 

funktion och en mening. Nästa underkategori är den fonologiska medvetenheten. Fonologisk 

medvetenhet omfattar förmågan att uppfatta och förstå innebörden av de olika ljud (fonem) 

som finns i ett ord. En fonologiskt medveten person förstår vilka olika fonem ett ord består av 

och vilken betydelse de olika fonemen har för ordets form och funktion. Den tredje 

underkategorin som Fouganthine (2012) tar upp är den fonologiska omkodningen. Fonologisk 

omkodning avser förmågan att koppla samman bokstäver (grafem) med det ljud (fonem) som 

de representerar, samt en förståelse för hur bokstäver kan uttalas olika beroende på var de är 

placerade (Bokstaven ”G” uttalas till exempel olika i orden ”genera”, ”regera” och ”gått”) 

(Fouganthine, 2012, s.38). Efterföljande underkategori benämner Fouganthine (2012) lexikal 

åtkomst. Detta avser förmågan att hämta och använda ord och uttryck från det mentala 

lexikon som byggs upp vid exponering av språk. En del av dyslexins problematik innefattar 

svårigheter att snabbt hämta och utnyttja ord och uttryck från det egna mentala lexikonet eller 

ordförrådet. Den sista av de fem underkategorierna är det verbala korttidsminnet. Det verbala 

korttidsminnet förklaras av Fouganthine (2012) genom en liknelse med en jonglör. I denna 

metafor likställs jonglörens bollar med de olika enheter av verbal information (fonem, 

stavelser, och bokstäver till exempel) vi måste bearbeta för att kunna forma och förstå språk. 

För att hålla bollarna i luften måste jonglören ständigt sätta fart på bollarna. Om jonglören 

missar att sätta fart på någon av bollarna inom ett visst tidsintervall faller den bort, och 

jonglerandet blir ofullständigt. På samma vis måste vi, enligt Fouganthine (2012), 

kontinuerligt återkomma till varje enhet verbal information för att den inte ska falla bort från 

språkhanteringen. Korttidsminnet kan bara hantera en viss mängd information åt gången. 

Precis som jonglerandet försvåras i takt med att antalet bollar ökar, blir det verbala 

korttidsminnet mer och mer ansträngt desto fler informationsenheter det måste hantera på 

samma gång. Blir informationsenheterna för många hinner vi inte bearbeta dem innan de 

glöms bort och försvinner ur språkhanteringen. Ofta har dyslektiker ett nedsatt verbalt 

korttidsminne, vilket bland annat gör att de har svårigheter att koppla samman flera 
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informationsenheter i form av bokstäver till hela ord. De kan ha svårt att hålla flera ord i 

minnet samtidigt i syfte att analysera eller förstå en text, vilket kan göra att läsförståelsen 

drabbas (Fouganthine, 2012, ss.36-41). 

Det är till någon eller några av dessa fem delar av den fonologiska bearbetningsprocessen som 

dyslektikerns språksvårigheter vanligtvis kan härledas. 

Samhället ställer större och större krav på varje individs läsförmåga, vilket kan göra att 

dyslektiker med sina läs- och skrivsvårigheter hamnar i kläm (Fouganthine, 2012. s. 32). 

Eftersom vi idag förväntas klara av en mängd uppgifter som innefattar läsning och/eller 

skrivning ökar vikten av en god läs- och skrivundervisning. Fouganthines (2012) avhandling, 

som undersöker hur dyslexi påverkar individen genom olika skeden i livet, är grundad på en 

utförlig genomgång av bland annat bakomliggande orsaker till dyslexi, symptom, och följder 

av diagnosen. 

 

Myrbergs konsensusprojekt 

Genom det så kallade ”Konsensusprojektet” som genomfördes mellan åren 2001-2005 

undersöktes vad svenska läs- och skrivforskare var överens om när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi, samt hur svårigheterna bör bemötas i undervisningen. Den 

gemensamma syn på vad som kännetecknar en god pedagogik för dyslektiker som 

nedtecknades i Konsensusprojektet innebär en sammanfattning av forskningsläget inom 

området. Den konsensus som framkom är värdefull när tolkningarna av vad läromedlen lyfter 

fram som viktigt sätts i relation till forskningen. Därför utgör två rapporter av projektets 

redaktör, Myrberg (2003 & 2007), den teoretiska stommen för denna studie.  

Den första av dessa två rapporter, som gavs ut 2003, sammanfattar vad forskare inom området 

läs- och skrivundervisning lyfter fram som viktiga förutsättningar för att uppnå en 

framgångsrik läs- och skrivundervisning (Myrberg, 2003, s.19). För att uppnå detta 

genomfördes intervjuer med 24 olika forskare vid tolv olika lärosäten (Myrberg, 2003, s.16). 

Ett av kriterierna för att få delta i Konsensusprojektet var att lärosätet där forskaren var 

verksam skulle bedriva forskning kring läs- och skrivsvårigheter eller läs- och skrivinlärning. 

Ett annat kriterium var att forskarna skulle ha disputerat inom något tema som berör läs- och 

skrivsvårigheter någon gång under det senaste decenniet (Myrberg, 2003, s.16). De 24 

forskare som uppfyllde dessa kriterier samt de lärosäten där de var verksamma vid tiden för 

projektets genomförande presenteras nedan: 
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Från Lunds universitet:  Från Malmö Högskola: 

Eva Magnusson   Lena Holmberg                 

Åsa Wengelin    Bengt Linnér                    

Kerstin Nauclér    Caroline Liberg 

Från Växjö universitet:  Från Högskolan i Kalmar: 

Christer Jacobson    Karin Taube 

Från Göteborgs universitet:   Från Linköpings universitet: 

Ingvar Lundberg    Stefan Gustafson 

Monica Rosén    Stefan Samuelsson 

Monica Reichenberg    Ulla-Britt Persson  

Från Stockholms universitet:   Från Karlstad universitet: 

Christina Hellman   Anders Arnqvist 

Kristina Danielsson    Irene Johansson 

Från Högskolan i Gävle:   Från Umeå universitet: 

Anita Hjälme   Åke Olofsson 

    Margit Tornéus 

Från Karolinska institutet/   Astrid Ahl   

Astrid Lindgrens barnsjukhus:   

Martin Ingvar 

Torkel Klingberg 

 

Av dessa 24 forskare som deltagit i intervjuerna förekommer Lundberg, Taube och Persson 

mest frekvent bland referenserna. Dessa presenteras mer utförligt nedan. 

I rapporten sammanfattas bland annat forskarnas syn på vad som kännetecknar framgångrika 

undervisningsmetoder och läromedel (Myrberg, 2003, ss. 43-49). Forskarnas konsensus kring 

frågor som denna kommer att vara värdefull när tolkningarna av vad läromedlen lyfter fram 

som viktigt ska sättas i relation till forskningen.  

Två av forskarna som deltog i konsensusintervjuerna, Kerstin Nauclér och Eva Magnusson 

från Lunds universitet, har dock tagit avstånd från den konsensusrapport som intervjuerna 

mynnade ut i. De menar att det råder en viss förvirring kring några för området centrala 
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begrepp. Bland annat skriver Nauclér och Magnusson att fonologi har tillskrivits en alltför 

stor roll i konsensusrapporten. De båda forskarna menar att det finns gott om exempel på 

elever som har en god läsförmåga trots vissa bristande fonologiska färdigheter. Följaktligen 

borde inte fonologiska förmågor såsom förmågan att koppla samman fonem med 

överensstämmande grafem räknas som en förutsättning för läsning, menar de. Vidare menar 

de båda forskarna att konsensusrapporten ibland använder begreppet ”fonologi” i 

sammanhang där det snävare begreppet ”fonologiskt processande” hade varit mer lämpligt. 

Detta leder till begreppsförvirring och ett felaktigt användande av begreppen menar forskarna. 

Dessutom menar de att ordavkodning tillskrivs en alltför stor roll i elevernas läsutveckling. 

Till sist påstår Nauclér och Magnusson att konsensusrapporten talar om språkliga problem 

utan att förstå vad dessa innebär, beror på och orsakas av. Den, enligt Nauclér och 

Magnusson, felaktiga bild av språkliga problem som konsensusrapporten skapar, kan leda till 

att en stor grupp elever med språkliga problem utesluts ur rapporten och därmed ur eventuella 

åtgärder. 

Kerstin Nauclér och Eva Magnusson har skrivit ett särskilt yttrande kring detta. Detta yttrande 

återfinns bland konsensusrapportens inledande kapitel (Myrberg, 2003, s. 11-12).  

 

Myrberg har bidragit med ännu en rapport som ligger som underlag för denna studie. 

Rapporten innehåller en översikt av den forskning som bedrivits kring dyslexi. I texten 

behandlas bland annat dyslexiforskningens historiska bakgrund, dyslexins 

uppkomstmekanismer och utvecklingsförlopp, särskild pedagogik och läromedel för 

dyslektiker med mera. Det sistnämnda är av stor relevans för denna studie, då den ämnar 

undersöka ett antal läromedel avsedda för dyslektiker för att se vilka undervisningsmetoder 

dessa nyttjar. Myrberg (2007) återkommer i denna rapport till resultaten från sin tidigare 

rapport (Myrberg, 2003) och lyfter fram ett antal viktiga förutsättningar för att uppnå en god 

dyslexipedagogik. Bland dessa kan nämnas vikten av att skapa läslust hos eleven, behovet av 

uppföljning och utvärdering av undervisningen samt så kallad ”en-till-en-undervisning” 

(Myrberg, 2007, ss.84-90). En-till-en-undervisning avser i detta fall den undervisning som 

sker ”mellan fyra ögon”, det vill säga en lärare till en elev. De förutsättningar som Myrberg 

(2007) lyfter som viktiga för en god dyslexipedagogik behandlas i större detalj i kapitlet ”Sju 

förutsättningar för en god dyslexipedagogik”.   
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Persson om läsförståelse 

Genom semistrukturerade intervjuer med 53 elever i årskurs fem och åtta undersökte Ulla-

Britt Persson metakognitiva aspekter hos elever med god respektive dålig läsförmåga (de 

goda respektive svaga läsarna identifierades genom färdighetstester och läraromdömen). 

Särskild vikt lades vid läsförståelse. Med hjälp av intervjutranskripten kunde Persson (1994) 

urskilja sex olika kategorier som visar kännetecken och skillnader i goda och svaga läsares 

läsförmågor. Dessa är: 

- Goda läsare organiserar sina kunskaper och tillämpar den på lämpliga sätt. 

- Goda läsares kognitiva och metakognitiva förmågor är väl integrerade, medan 

motsvarande förmågor hos svaga läsare är förvridna. 

- Svaga läsare är inte lika självsäkra som goda läsare – de anser sig vara dåliga elever 

och deras svar vid intervjuerna var mindre utvecklade. 

- Svaga läsares ordavkodning är ofta inte automatisk, vilket lämnar mindre utrymme för 

förståelse.  

-  Skillnaderna mellan goda och svaga läsare ökade från årskurs fem till årskurs åtta, i 

takt med att kraven på alltmer självständig läsning ökade.  

-  De yngre eleverna som deltog I studien var av uppfattningen att de skulle blir bättre, 

men äldre eleverna hade tappat intresset för studierna. (Persson, 1994, s.3, vår 

översättning) 

Bland annat påpekar Persson (1994) att goda läsare hade ett mer strukturerat tillvägagångssätt 

i sin texthantering och en överlägsen ordavkodningsförmåga jämfört med svaga läsare 

(Persson, 1994, s.3). De svaga läsarna tvingas lägga mer energi på ordavkodning, vilket 

begränsar den kognitiva kapacitet som blir över till läsförståelsen. Vidare visar studien att 

skillnaderna mellan goda och svaga läsare ökade i takt med att de blev äldre. Skillnaderna 

mellan goda och svagare läsare i årskurs fem var alltså mindre än i årskurs åtta. Detta kan 

förklaras med att åttondeklassarnas motivation och förtroende för den egna läsförmågan 

försvunnit i takt med att de mött förväntningar som deras läsfärdigheter inte kunnat leva upp 

till (Persson, 1994, s.3)  

 

Taube om relationen mellan självuppfattning och läsförmåga 

I avhandlingen“Reading acquisition and self-concept” skriver Karin Taube om det 

komplicerade förhållandet mellan läs- och skrivkunnighet, och självuppfattning. 
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Avhandlingen behandlar en undersökning vars design består av två delar. Den första delen 

består av 3 steg, eller studier, med succesivt stegrande nivåer av noggrannhet. 

Utgångspunkten och det första steget omfattar en överblick över sjuhundra elevers läsförmåga 

och självuppfattning. I det andra steget gjordes en mer noggrann analys av åttio elever. I det 

tredje och sista steget gjordes ytterligare en mer noggrann och ingående analys av endast ett 

fåtal elever. (Taube, 1988, s.149).  

Den andra principen är beroende av den första. I detta skede av studien undersökte Taube de 

elever med läs- och skrivsvårigheter som har identifieras ur den första principen. Den andra 

principen går ut på att fånga upp underliggande strukturer och mönster ur den insamlade datan 

(Taube, 1988, s.149). 

Resultaten indikerar ett tydligt förhållande mellan läsförmåga och självuppfattning. I 

jämförelse med ”normal-presterande” elever som lyckades övervinna sina problem med 

läsning, visade sig elever med ihållande problem att ha en sämre självuppfattning och mer 

negativt klingande minnen från skolan. Mot slutet av skolgången visade det sig även att de 

hade lägre ambitioner och förväntningar på framtiden. De var även mindre benägna att 

erkänna att skolämnen var viktiga. De var dessutom mindre benägna att läsa för nöjets skull. 

Därför beskrivs läsförmåga, självuppfattning och ambitioner ha ett tydligt förhållande till 

varandra (Taube, 1988, s.150). 

 

Lundberg om språkutveckling 

Två artiklar av Lundberg har använts i denna studie. Den första är The child’s route into 

reading and what can go wrong (2002). I denna artikel lyfter Lundberg fram två trådar inom 

språklig utveckling, som beskrivs vara extra viktiga för läsförmågan. Den första av dessa 

behandlar fonologisk utveckling och ordavkodning(decoding). Den andra behandlar 

utvecklingen i vokabulär, satslära och läsförståelse. Lundberg belyser att språkutveckling 

börjar synnerligen tidigt i barndomen där barnet lär sig att kategorisera språkljud från 

modersmålet, ofta exponerat av föräldrarna. Med hjälp av dessa ljudkategorier kan barnen 

vidare lära sig förstå och använda nya ord. En tydlig fonologisk representation av ord ska 

underlätta utvecklingen av fonologisk medvetenhet. (Lundberg, 2002, s. 1)    

Artikeln behandlar några efterforsknings- och träningsstudier om relationen mellan fonologisk 

medvetenhet och läsning. Preventiva implikationer (?) lyfts fram. Preventiva faktorer i den 

andra tråden inom språklig utveckling berör vokabulär exponering i olika sociala miljöer. I 
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synnerhet diskuteras fördelarna med att läsa högt för barn. Enligt Lundberg är dessa fördelar 

följande: 

- I en sådan situation har barnet en möjlighet att etablera mer precisa fonologiska 

representationer av ord än om de skulle lyssna på talspråk. 

- Genom omfattande lyssnande på skrivspråk har barnet möjligheten att få en mer 

avancerad syntaktisk förmåga som behövs för att forma komplexa meningar. 

- Texter innehåller vanligtvis ett rikare vokabulär än talspråk. Efter upprepade möten 

med ett ord kan barnet förmå att räkna ut dess mening. 

- Att läsa högt för barn kan ha en stark inverkan på att utveckla ett hållbart intresse för 

läsning. (Lundberg, 2002, s.5-6. Vår översättning) 

Avslutningsvis menar Lundberg att läsningens komplexitet behöver vidare forskning inom 

bland annat fonologiska enheter, generell språkutveckling, tidig socialisering, motivation och 

självuppfattning. Lundberg uttrycker att om detta tillämpas, kan barn med dyslexi få en 

ljusare framtid. (Lundberg, 2002, s.11) 

I den andra artikeln, Vad har vi lärt oss av 35 års forskning om relationen mellan fonologisk 

medvetenhet och läsinlärning?(2011), tittar Lundberg på varför området har dragit till sig så 

mycket forskning och så mycket intresse från skolhåll. Som tänkbar anledning till detta nämns 

en grundläggande fråga: Vad är det egentligen som gör läsinlärningen så svår för somliga 

elever? (2011, s. 2).  

Lundberg lyfter fram ordavkodningens kärna, fonemisk medvetenhet. Här handlar det om att 

kunna skifta uppmärksamhet från ordens betydelse och i stället rikta fokus på deras form och 

då kunna fånga in de abstrakta, undflyende fonemen. Att inse att ordet ”bil” delas upp i tre 

segment och att varje sådan byggsten motsvarar en bokstav. Lundberg menar att en del barn 

tycker detta är svårt, men att det inte är konstigt då det tog mänskligheten flera tusen år att 

upptäcka.  

Lundberg skriver om ”den klassiska studien” som refererar till hans projekt på Bornholm från 

mitten av 1980-talet som också blev det stora genombrottet i forskningen. I denna 

experimentella studie deltog samtliga 6-åringar på Bornholm i syfte för att kunna ta reda på 

om övningar i förskolan skulle underlätta läsinlärningen i skolan. Dessa övningar infattade en 

medveten progression från rim till fonem. Till studien krävdes även testinstrument som kunde 

fastställa nivån på den språkliga medvetenheten. Resultaten visade att övningarna hade tydlig 
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effekt på den fonemiska medvetenheten, samt att förmågan att handskas med fonem kräver 

direkt undervisning och övning. (2011, s.3). 

Det avgörande steget i projektet var att ta reda på om övningarna hade någon effekt på den 

senare läs- och skrivinlärningen. Vad som var viktigt och intressant var att övningarna i 

förskolan var särskilt effektiva för de barn som redan i början av förskoleåret kunde bedömas 

som riskbarn. Med andra ord, de hade så outvecklad språklig medvetenhet och så liten 

bokstavskunskap att det var hög risk för att de skulle få svårigheter med läsinlärningen senare 

i skolan. Sådana barn fanns i ungefär samma omfattning både på Bornholm och i Jylland. När 

de båda sedan jämfördes med varandra hade riskbarnen på Bornholm i stort sett kommit i fatt 

barnen med typisk utveckling och läste och skrev lika bra, medan riskbarnen på Jylland, som 

inte tagit del av övningarna, halkade långt efter de övriga.(2011, s.3-4).  

Avslutningsvis påpekar Lundberg att trots 35 år av forskning om fonologisk medvetenhet 

finns det fortfarande många frågor och oklarheter som behöver besvaras i vidare forskning. 

(2011, s. 5).  

 

Wolff om olika pedagogiska insatser 

I artikeln Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser skriver Ulrika Wolff (2006) 

om hur olika typer av läs- och skrivsvårigheter måste bemötas på olika sätt för effektivt 

motverkas. I artikeln summeras resultaten av Wolffs avhandling Characteristics and varieties 

of poor readers, i vilken Wolff identifierar olika typer av svaga läsare. Dessa olika typer eller 

grupper av svaga läsare kategoriseras efter var källan till deras lässvårigheter finns. Alltså 

diskuterar Wolff olika bakgrundsfaktorer till lässvårigheter. Den grupp som identifierats som 

dyslektiker har i stor utsträckning svårigheter med ordavkodning, vilket ses som det 

vanligaste problemet vid dyslexi (Wolff, 2006). Som lämpliga insatser för elever med dyslexi 

föreslår Wolff (2006) övningar som främjar fonemisk medvetenhet, kopplingen mellan fonem 

och grafem, samt övningar som tränar ordförråd och ökar läshastigheten. Vidare påpekar 

Wolff vikten av att låta dyslektiker arbeta med kompensatoriska hjälpmedel såsom talböcker 

och rättstavningsprogram.  

Arendal om IT-stöd 

I det så kallade ”Projekt PC-läsning” som genomfördes i Danmark mellan 2006 och 2009 

undersöktes effekterna av att kompensera bristande läsförmågor med så kallat IT-stöd. I detta 

fall avser begreppet IT-stöd tekniska hjälpmedel som till exempel talsynteser och 
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uppläsningsprogram som ger ett auditivt stöd vid läsning. Projektet, som leddes av Erik 

Arendal, påvisar att IT-stöd av denna typ har positiva effekter på svaga läsares läsförståelse, 

läshastighet och läsglädje. Deltagarna i projektet upplevde att hjälpmedlen bidrog till en ökad 

självständighet i läsningen, vilket i sin tur ledde till en större tillit till den egna läsförmågan. 

Dyslektiker lyfts fram som en grupp som har särskild stor nytta av auditivt IT-stöd av denna 

typ. 
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Metod 
I denna studie analyseras i vad mån undervisningsmetodiken i läromedlen stöds av forskning 

och den konsensus som råder bland dyslexiforskare kring vad som kännetecknar en god 

pedagogik för dyslektiker. Eftersom tolkning av läromedlen är en central del av 

läromedelsanalysen är hermeneutiken således en lämplig forskningsmetod för denna studie. 

Tolkning är en central del av en hermeneutisk arbetsgång, och det är det även i denna 

läromedelsanalys. Alla tolkningar som görs i denna studie stöds av goda argument för att 

förklara varför just denna tolkning är den rimligaste. I det första skedet av läromedelsanalysen 

undersöks konsensus av vad som kännetecknar god dyslexipedagogik. Därefter analyseras ett 

urval av läromedel utifrån vilken undervisningsmetodik som de prioriterar. Läromedlen sätts 

sedan i relation till dyslexiforskarnas konsensus i syfte att se vilket stöd dess 

undervisningsmetodik har av forskningen.  

 

Hermeneutik som metod 

Hermeneutik är konsten att tolka material som är skapat av människan, till exempel texter, 

yttranden och handlingar (Birkler, 2012, s. 100-101). Tolkning är en central del av en 

hermeneutisk ansats. Denna läromedelsanalys avser att tolka och undersöka vilka kunskaper 

och färdigheter läromedlen förmedlar, vilken undervisningsmetodik de tillämpar för att 

förmedla dessa, samt varför de är relevanta att förmedla. I vilken grad stämmer materialets 

svar på dessa tre frågor överens med forskarnas konsensus om vad som kännetecknar en god 

pedagogik för dyslektiker?  

Strukturen för analysen bygger på Skoglunds (2012) guide till en hermeneutisk arbetsprocess. 

Där ger Skoglund förslag på sju steg som kan tillämpas i en hermeneutisk arbetsprocess 

(Skoglund, 2012. s.2). Det är dessa sju steg som arbetsprocessen utgår från. I enlighet med 

Skoglund sker våra tolkningar i etapper under forskningsprocessen. 

Efter att vi redogjort för den förförståelse vi har för problemet genomförs en första läsning av 

materialet. Syftet med denna läsning är främst att se hur väl materialet harmonierar med vår 

förförståelse. I nästa steg görs den första tolkningen av materialet. I detta skede kommer vad 

författarna och skaparna av materialet lyfter fram som särskilt viktigt att bli föremål för 

reflektion samt vad som prioriteras eller prioriteras bort, vad som ses som självklart och vad 

som utelämnas med mera. Tolkningen kräver en ”läsning mellan raderna” för att synliggöra 

sådant som kanske inte uttrycks explicit i materialet. Varje slutsats och varje tolkning som 

görs åtföljes av argumentation och kopplas till aktuell forskning på området, och därmed 
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styrkas. Detta arbetssätt bestående av inläsning följt av tolkning och utvärdering är enligt 

Skoglund (2012) en cirkulär och återkommande process. Detta arbetssätt används ofta inom 

hermeneutiken och benämns den hermeneutiska cirkeln. I detta arbetssätt är delen och 

helheten centrala begrepp. Forskaren har alltid en förförståelse av helheten av ett fenomen, 

och via tolkningar av separata delar av fenomenet utvecklas forskarens förförståelse av 

fenomenet. Denna utvecklade förförståelse av fenomenet leder i sin tur till att forskaren kan 

tolka delarna med en bredare förståelse och därmed bättre stödja sina tolkningar. Vår 

förförståelse av företeelsen (helheten) kommer att utvecklas och byggas på genom 

kontinuerlig tolkning och analys av de läromedel (delen) som valts ut. 

Den hermeneutiska arbetsgång som vi valt att utgå från kan med fördel delas upp i ett antal 

steg som kan liknas vid cirkulationen i den hermeneutiska cirkeln (Skoglund, 2012. s.2).  

Det första steget är att formulera det problem man vill fördjupa sig i. Det vi vill fördjupa oss i 

framgår av forskningsfrågorna, vilka preciserats i kapitlet ”forskningsfrågor”. 

Det andra steget går ut på att vi preciserar vår förförståelse av fenomenet. Vår förförståelse är 

att de läromedel som kommer att tolkas i denna studie har en tydlig anknytning till vad 

Myrberg (2007) lyfter fram som viktiga faktorer för en framgångsrik undervisningsmetodik 

för dyslektiker.  

I det efterföljande tredje steget behandlas bakgrundsmaterial och tidigare forskning. Denna 

inläsning av bakgrundsmaterial kommer att innefatta de titlar som behandlats i kapitlet 

”Forskningsbakgrund”.     

I det fjärde steget görs en första läsning av materialet. Under denna läsning är det särskilt 

viktigt att notera sådant som strider mot vår förförståelse av fenomenet.   

I steg fem äger den första tolkningen rum. Här noteras bland annat likheter och skillnader 

mellan de olika läromedlen, uppenbara kopplingar till forskningen, vad som verkar prioriteras 

och vad de tar avstånd från. Meningen med detta är att finna vad utvecklaren av läromedlen 

främst vill förmedla.      

I det sjätte steget sätts läromedlen in i ett större perspektiv, det vill säga i relation till 

forskningen. Med andra ord jämförs den undervisningsmetodik läromedlen betonar är viktig 

att jämföras, med den som forskarna lyfter fram. Denna jämförelse görs med hjälp av sju 

förutsättningar som enligt Myrberg (2003, 2007) visat sig vara viktiga för en god 

dyslexipedagogik.   

I det sjunde och avslutande steget görs en sista tolkning av materialet för att avgöra om vår 

fördjupade förförståelse kan besvara studiens frågeställningar. 
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Sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik 

I konsensusprojektet (Myrberg, 2007) nämns 16 olika förutsättningar för en god 

dyslexipedagogik. Av dessa 16 förutsättningar har sju valts ut som är relevanta för denna 

studie. De av Myrbergs (2007) förutsättningar som här valts bort anses inte vara relevanta för, 

eller tillämpbara på de läromedel som denna studie undersöker. De förutsättningar som har 

valts att inte inkludera i studien har en mer övergripande fokusering på hur skolan bör 

administreras och omfattar bland annat vikten av rätt klasstorlek och samarbete mellan lärare 

och specialpedagoger. De sju av Myrbergs (2007) förutsättningar som denna studie utgår ifrån 

har ett klart fokus på undervisning. Dessa kommer att användas i läromedelsanalysen för att 

undersöka till vilken grad läromedlen överensstämmer med forskarkonsensus, det vill säga de 

sju förutsättningarna. Vi förväntar oss inte att alla läromedel lever upp till alla förutsättningar. 

Förutsättningarna används snarare som ett förtydligande av hur de olika läromedlen förhåller 

sig till vad forskarkonsensus lyfter fram som god dyslexipedagogik. De sju förutsättningarna, 

som har numrerats för att underlätta granskningen, beskrivs nedan:  

Första förutsättningen: Forskarna i Myrbergs (2007) studie påpekar vikten av att läraren 

möjliggör att eleven får uppleva en ”jag-kan-känsla”. Detta kan uppnås genom att synliggöra 

den kunskapsutveckling som (förhoppningsvis) sker genom skolarbetet. Genom att utgå från 

varje elevs styrkor, och genom att ge eleven chans att utmana sig själv ökar möjligheterna att 

synliggöra en positiv kunskapsutveckling hos eleven. En viktig förutsättning för detta är att 

eleven är medveten om sina styrkor och svagheter (Myrberg, 2007, s. 85). 

Andra förutsättningen: Svagheter måste uppmärksammas och bemötas. Känslan av 

framgångar och utmaningar måste finnas med i undervisningen samtidigt (Myrberg, 2007, 

s.86). 

Tredje förutsättningen: Läslust ses som både ett mål i sig och som en viktig förutsättning för 

kunskapsutveckling. Läraren måste försöka frammana läslust hos sina elever, förslagsvis 

genom att utgå från elevernas personliga intressen för att skapa mening med läsningen 

(Myrberg, 2007, s.86) 

Fjärde förutsättningen: Kompenserande hjälpmedel, såsom de läromedel som har valts att 

granskas i denna studie, kan få eleven att uppnå eller till och med överstiga sin fulla potential 

och förmåga. (Myrberg, 2007, s.86) 

Femte förutsättningen: Läraren måste vara kapabel att bedöma var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling, samt att bedöma hur eleven utvecklas. Dessutom måste läraren känna till 

vilka inlärningsstrategier som fungerar för eleven. Denna typ av diagnosticering är viktig för 

att kunna sätta in rätt insatser vid rätt tidpunkt (Myrberg, 2007, s.86). 
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Sjätte förutsättningen: Forskarna framhåller den så kallade ”en-till-en-undervisningen” som 

en effektiv insats för dyslektiker. Denna undervisning kan med fördel ägnas åt träning av 

elevens fonologiska förmågor (Myrberg, 2007, s.86). 

Sjunde förutsättningen: God dyslexipedagogik bör enligt Konsensusprojektet innehålla 

uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat. Detta är viktigt då det motiverar eleven till 

vidare träning och utveckling (Myrberg, 2007, s.87). 

 

Urval och urvalsprinciper 

Urvalet av läromedel har gjorts utifrån följande tre kriterier:  

• Läromedlen ska vara särskilt framtagna för elever med dyslexi. 

• De problemområden som särskilt förknippas med dyslexi, det vill säga läsning och 

skrivning, ska finnas representerade bland läromedlen. Alla läromedel behandlar inte både 

läsning och skrivning, men tillsammans utgör de en grund som täcker båda problemområdena.    

• Läromedel som är förenade med höga kostnader eller inte lever upp till studiens 

urvalskriterier har uteslutits. Ett antal digitala demoversioner av läromedel har provats för att 

hitta ett urval som är användbart för denna studie. Värt att påpeka är att de demoversioner 

som är föremål för analys innehåller samtliga funktioner som de fullständiga versionerna 

innehåller. Den enda skillnaden är att demoversionerna är tillgängliga bara under en viss 

tidsperiod innan de måste köpas för att kunna användas vidare. 

   

Utvalda läromedel 

Utifrån nämnda kriterier har fyra olika läromedel valts ut. Tre av dessa läromedel är digitala 

(”TorTalk”, ”Stava Rex”, och ”Spellright”) och ett är analogt i form av en arbetsbok 

(”Stavningsraketen”).  

Samtliga datorbaserade läromedel har påträffats via Specialpedagogiska Skolmyndighetens 

webbplats. Stava Rex och Spellright påträffades genom en sökning via webbplatsens sökfält, 

med sökordet ”stavning”. Denna sökning resulterade i 94 träffar på webbplatsen. En länk till 

språkstödsutvecklaren Oribis webbplats (http://www.oribi.se/) var bland de första av dessa 94 

träffar. Vid närmare undersökning påträffades att Oribi är utvecklare av Stava Rex och 

Spellright, två läromedel som uppfyller studiens kriterier. I och med att både Stava Rex och 

Spellright behandlar stavning (om än på olika språk) får de i den här studien representera 

läromedel framtagna för att underlätta skrivning. Då detta sökord inte gav oss något lämpligt 

läromedel för att representera problemområdet läsning togs beslutet att göra en ny sökning via 
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Specialpedagogiska Skolmyndighetens sökfält, den här gången med sökordet ”talsyntes”. 

Sökordet resulterade i 91 träffar, där den översta träffen innehöll en länk till talsyntesen 

TorTalks egen hemsida (https://www.tortalk.se/). TorTalk visade sig uppfylla studiens 

kriterier och därför valdes TorTalk som representant för läromedel framtagna för att 

underlätta läsning. Dessa tre läromedel valdes för att de uppfyller studiens kriterier och för att 

de tillsammans berör de olika problemområden som förknippas med dyslexi, det vill säga 

läsning och skrivning. De som valts bort har antingen varit svårtillgängliga och förenade med 

höga kostnader, eller misslyckats med att uppfylla studiens urvalskriterier.  

Stavningsraketen påträffades via en sökning på Google med de kombinerade sökorden 

”dyslexi” och ”elevbok”. Sökningen gav många träffar, varav en länk till bokförlaget Nypons 

hemsida påträffades bland de första träffarna. Via Nypons hemsida kan Stavningsraketens två 

böcker beställas. Vid närmare undersökning av böckerna valdes även detta läromedel att 

inkluderas i urvalet. Det uppfyller tydligt kriterierna samtidigt som den urskiljer sig från de 

övriga läromedlen. Stavningsraketen är även den inriktad mot problemområdet skrivning, 

men läromedlet skiljer sig från Stava Rex och Spellright genom att det är ett analogt 

läromedel som främst används i en-till-en undervisning. 

En kort beskrivning av de utvalda läromedlen följer här (utförligare beskrivningar finns att 

finna i kapitlet ”Resultat”): 

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som är särskilt utvecklat för personer med dyslexi. 

Programmet rättar stavfel och grammatikfel och ger på så sätt stöd åt skrivandet.  

Spellright är ett rättstavningsprogram för dyslektiker som är särskilt framtaget för 

engelskundervisning och ger också stöd för skrivningen genom hjälp med stavning och 

grammatik. Två rättstavningsprogram har valts i denna studie för att inkludera språkinlärning 

i både engelska och svenska. Spellright inkluderades i studien, trots att det är ett 

rättstavningsprogram som Stava Rex. De innehåller liknande funktioner men arbetar utifrån 

olika språkliga förutsättningar (grammatik, stavning etc.).  Stava Rex är anpassat för svenska 

medan Spellright är anpassat för engelska. De två läromedlen ses av oss som användbara i 

studien då de underlättar samma problemområde men på olika språk.  

Tortalk är ett talsyntesprogram för att underlätta läsning. Den läser upp markerad text på 

skärmen för användaren. Texten kan läsas upp på både svenska och engelska. Det är främst 

dess stöd för läsning som får oss att inkludera Tortalk i studien.  

Stavningsraketen är en arbetsbok för dyslektiker. Boken är framtagen av Elsebeth Otzen och 

kan beställas med en tillhörande lärarhandledning. I Stavningsraketen tar materialet ett 

djupare grepp kring stavning genom att man även inkluderar aspekter som språklig 
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medvetenhet och förmågan att förstå ordens byggstenar (morfologi). Inkluderandet av ordens 

byggstenar gjorde att detta inkluderades som ett alternativt stöd för skrivande. Både 

arbetsboken och den tillhörande lärarboken kommer att undersökas i denna studie. 

 

Utvald dyslexiforskning 

Urvalet av forskningsresultat har gjorts på följande sätt:  

Urvalsprocessen för de vetenskapliga studier som använts, har främst utgått från kriteriet att 

studierna specifikt ska behandla dyslexi i relation till undervisning, och inte bara läs- och 

skrivsvårigheter i allmänhet. Samtliga studier som valts ut uppfyller detta kriterium och anses 

vara relevanta för föreliggande studie. 

Två rapporter från Myrbergs (2003 & 2007) konsensusprojekt används i denna studie. Dessa 

rapporter valdes för att de utgör en överblick av forskarnas konsensus inom dyslexipedagogik. 

Myrberg (2007) tar upp ett antal förutsättningar för vad som, enligt de deltagande forskarna, 

kännetecknar en god dyslexipedagogik. Dessa förutsättningar kommer att spela en viktig roll i 

läromedelsanalysen. Läromedlens undervisningsmetodik (såsom vi tolkar den) kommer att 

sättas i relation till förutsättningarna för att avgöra till vilken grad läromedlens 

undervisningsmetodik överensstämmer med forskarkonsensus. I och med att 24 olika 

forskares ståndpunkter presenteras i dessa två rapporter anser vi att de ger en representativ 

bild av forskningsläget. Någon jämförbar studie som ger en lika bred överblick har inte 

påträffats.  

Fouganthines (2012) studie ger en bild av dyslexins problematik i relation till läs- och 

skrivutveckling, mer så än någon annan avhandling vi tagit del av. Fouganthines (2012) 

beskrivning av den fonologiska bearbetningsprocessen och dess underkategorier, samt hur 

dessa är en stor del av dyslektikerns problematik, underlättar läromedelsanalysen. Genom att 

beskriva vilka svårigheter dyslektiker har med den fonologiska bearbetningsprocessen, bidrar 

Fouganthines (2012) avhandling med en djupare förståelse av dyslexins problemområden. 

Avhandlingen underlättar således läromedelsanalysen genom att bidra med en förståelse av 

dyslexins problematik. 
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Resultat 
I detta kapitel följer en redogörelse för den tolkning vi gjort av de fyra studerade läromedlen. 

Tolkningen har vi gjort utifrån vår förförståelse av problemet. Denna består av uppfattningen 

att undervisningsmetodiken i de läromedel som valts ut överensstämmer med Myrbergs 

(2007) sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik. Denna uppfattning har formats efter 

att vi tagit del av Myrbergs rapporter kring konsensusprojektet (2003 & 2007). 

Stavningsraketen 

Stavningsraketen är ett läromedel för att utvärdera och träna stavningsförmåga för personer 

med dyslexi. Läromedlet består av en bok för eleven som innehåller övningar, samt en 

lärarbok som handleder läraren i hur undervisningen av materialet förväntas ske. 

Undervisningsmetodiken i Stavningsraketen har sin utgångspunkt i Matte Zieglers modell av 

stavningsutveckling(1992). Enligt Zieglers modell försiggår utvecklingen i faser, och ett steg 

bör vara avklarat innan nästa påbörjas (Otzen, 2012 s.4).    

 

I det första steget betonas språklig medvetenhet. Eleverna får insikt om att ord skrivs med 

bokstäver. De börjar arbeta med bokstävers ljud och form. Eleverna får lära sig att bli 

uppmärksamma på stavelser och sammansatta ord. Övningarna fokuserar på att bemöta 

bristfällig ljudanalys. Exempel på fel är att ordet ”vaknar” skrivs ”vakr”.  Exempel på 

övningar som tränar ljudanalys är när språkljud ska omvandlas till bokstäver. Läraren säger då 

ljudet på en bokstav, och eleven ska i sin tur analysera ljudet och koppla ihop det med rätt 

bokstav (Otzen, 2012 s.4). I en annan övning läser läraren upp ett ord som eleven ska uppfatta 

och skriva ned hur många ljud det är i varje ord (Otzen, 2012, s.3). Att identifiera vilka ljud 

som är betydelseskiljande är enligt Nationalencyklopedin en av fonologins huvuduppgifter. I 

svenska språket är till exempel /p/ och /b/ betydelseskiljande språkliga enheter, det vill säga  

fonem. De uppgifter i läromedlet där eleven lär sig att identifiera de olika språkliga ljuden 

förekommer främst i det första steget men påträffas även i de efterföljande stegen. Elever med 

bristfällig ljudanalys har dåliga förutsättningar att förstå det skrivna språket, därför kan detta 

anses vara en grundläggande och logisk inledning i läromedlet.   

I det andra steget läggs tonvikten på grundläggande stavning. Eleverna lär sig att analysera 

språkljuden, och att skriva ljudenligt. De lär sig att det finns en bokstav för varje ljud. 

Övningarna i det här steget består av att placera konsonantkombinationer med två eller tre 

konsonanter i följd. I en övning läser exempelvis läraren upp ett antal ord för eleven. Elevens 

uppgift är då att lyssna och enbart skriva ned ordets sista konsonant. Om exempelvis läraren 
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säger ordet ”tråd” ska eleven skriva ned bokstaven ”d” , som är ordets sista konsonant (Otzen, 

s.4).       

I steg tre behandlas stavningsregler för vokaler. Här bearbetas bland annat långa och korta 

vokaler. Ett exempel på en övning är att läraren läser upp en lista med ord för eleven, som då 

ska lyssna och avgöra om ordet innehåller en lång eller kort vokal. Denna uppgift kräver att 

eleven lär sig att uppfatta ljudskillnaden mellan lång och kort vokal. I detta steg berörs även 

dubbelteckning av konsonanter. Här förekommer bland annat en övning där läraren återigen 

läser upp ord för eleven. Den här gången läses två ord i taget upp, ett där vokalen följs av en 

konsonant, och ett där vokalen följs av två konsonanter. Eleven ska skriva ned hela orden i sin 

bok. Tanken är att eleven ska lära sig hur samma bokstav uttalas på olika sätt. Ett exempel på 

jämförbara ord är ”ås” och ”åska”. Dessa ord har en-, respektive två konsonanter efter 

vokalen ”å”, vilket gör att vokalen uttalas olika i orden (Otzen, 2012, s.25).  

Det fjärde steget fokuserar på morfem. Eleverna får då lära sig att morfem skrivs på samma 

sätt varje gång de förekommer. Ett exempel på detta är att ordet ”skog” skrivs likadant i orden 

”skogsväg” och ”lövskog”. Eleverna lär sig även att klara stora och små bokstäver, 

böjningsformer, sammansatta ord, förstavelser(prefix) och ändelser(suffix). I detta fjärde steg 

får eleven även arbeta med dessa uppgifter mer självständigt än de föregående stegen. I en 

uppgift får exempelvis eleven själv läsa meningar och skriva in rätt ändelser i nämnda 

meningar. I en annan övning får eleven arbeta med förstavelser (prefix) och bilda nya ord 

genom att sammanföra olika förstavelser med olika ord. Förstavelsen ”be” kan exempelvis 

placeras in i ordet ”stämma” för att bilda ordet ”bestämma”.  

I det femte och sista steget i läromedlet behandlas de konsonantljud som saknar egen bokstav.  

Detta är exempelvis ng-, sj- och tj-ljuden. Detta behandlas sist i läromedlet och det anses vara 

komplicerat då de stavas på olika sätt. Efter detta avslutande steg är förhoppningen att eleven 

klarar grunderna för god rättstavning. Stavningsraketens uppdelning av olika steg skapar goda 

förutsättningar för läraren att kartlägga elevens färdigheter och utvärdera deras utveckling. 

Varje steg motsvarar ett område inom språkinlärning och om eleven har särskilda svårigheter i 

ett steg kan läraren tämligen enkelt observera elevens språkliga nivå, samt vad han/hon 

behöver träna mer på.  
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TorTalk 

TorTalk är en så kallad talsyntes, det vill säga ett program som omvandlar text till artificiellt 

tal. Programmet är utvecklat av programmeraren Tor Ghai, som själv är dyslektiker. 

Programmets funktioner är lättanvända och syftar bland annat till att öka dyslektikerns 

läshastighet, läslust och läsförståelse. Med hjälp av detta program kan läsaren markera en 

digital textmassa och genom ett knapptryck få den uppläst för sig. Det enda användaren 

behöver göra är att vänsterklicka och markera ett valfritt stycke. När texten är markerad 

klickar användaren på en knapp med en ”play-symbol” på, och talsyntesen börjar läsa. Med 

hjälp av den så kallade OCR-funktionen kan programmet läsa upp texter som annars hade 

varit oåtkomliga för programmet på grund av formatet de är skrivna i. Exempel på sådana 

texter är till exempel e-böcker, låsta PDF-filer, texter på bilder som scannats in i datorn, och 

texter på bilder tagna med digitalkamera. Med OCR-funktionen kan användaren markera text 

med ett lättanvänt verktyg, oavsett vilket format den är skriven i, och få den uppläst för sig. 

Den yta av bildskärmen som användaren markerar genomsöks av programmet, varpå all text 

som programmet lyckats identifiera inom den markerade ytan tolkas och läses upp. 

 Användaren kan dessutom öka eller sänka hastigheten på talsyntesen, och således få den 

markerade texten att läsas upp snabbare eller långsammare.  

Vidare innehåller programmet en funktion som läser upp bokstavsljuden i takt med att 

användaren skriver i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Om användaren till 

exempel skriver bokstaven ”a” på sin dator, läses bokstaven samtidigt upp av talsyntesen. 

Denna ”bokstav-till-ljud” funktion, eller ”tal-eko” som programmet själv kallar funktionen, 

innefattar samtliga bokstavsljud som finns att finna på ett vanligt tangentbord. Användaren får 

alltså en omedelbar återkoppling på vilka ljud bokstäverna han/hon skriver representerar. 

Denna funktion finns även tillgänglig för hela ord, det vill säga att hela ordet läses upp av 

talsyntesen då det skrivits färdigt. 

Utvecklarna av programmet lägger stor vikt vid läsarens självförtroende kring den egna 

läsförmågan och hur den kan påverka läslusten. På sin hemsida skriver TorTalks skapare om 

hur dyslektiska elevers lässvårigheter lätt bidrar till att de halkar efter sina kamrater i 

läsningen, vilket leder till en försämrad självkänsla. Detta leder  i sin tur till att dyslektikerns 

läslust minskar (TorTalk, 2014). Med hjälp av TorTalk erbjuds eleven en chans att ta till sig 

skriven text i samma omfattning som sina kamrater. 
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Stava Rex 

Stava Rex är framtaget för att rätta grammatik- och stavningsfel i svensk text. Programmet är 

först och främst ett tillägg till Office-paketet men det fungerar även med andra 

ordbehandlingsprogram, till exempel Open Office. Det är ett kompletterande verktyg vars 

rättstavningsförmågor överstiger de som finns i Office-paketet från början. Med ett 

knapptryck går programmet igenom den producerade texten och identifierar eventuella fel. 

Med hjälp av en ordlista om 500.000 ordformer (det finns även en mindre ordlista om 200.000 

ordformer att välja på) kan programmet identifiera och rätta svåra stavfel av såväl fonologisk 

som rent skriftmässig, grafisk karaktär. Med stavfel av fonologisk karaktär avses till exempel 

stavfel där fonem som påminner om varandra förväxlats. Programmet kan exempelvis tolka 

den ljudenliga och något talspråkliga stavningen ”kusku” till den korrekta stavningen 

”tjugosju”. Med grafiska stavfel avses stavfel där något enstaka grafem förväxlats, hamnat på 

fel plats, eller uteblivit, exempelvis ”tröt” (”trött”). Anledningen att Stava Rex erbjuder två 

olika ordlistor (en om 500.000 ordformer och en om 200.000 ordformer) är att den större kan 

bli alltför utförlig och avancerad, och därmed krångla till det ytterligare för användare vars 

stavning ligger på lägre nivå. Utvecklaren av programmet, Oribi, tar upp ett exempel på detta 

på sin hemsida: en användare som skriver ”disipelin”(”disciplin”) får med den mindre 

ordlistan aldrig avancerade rättningsförslag som till exempel ”discipeln”. I stället får 

användaren förslag på mindre avancerade ord, som ”disciplin”, ”discipliner” och ”disciplinär” 

(Oribi, 2014). Programmet kan med andra ord anpassas efter användarens egna behov och 

nivå.  

Rättningsförslagen presenteras i exempelmeningar, i vilka orden sätts in i ett sammanhang för 

att underlätta förståelse och tillämpning. Dessa exempelmeningar uppmärksammar, tydliggör 

och förklarar skillnaden mellan lättförväxlade ord och homofoner, såsom ”släkt” och ”släckt” 

eller ”sett” och ”sätt”. Homofoner är ord som uttalas på samma sätt men har olika betydelse. 

Tekniskt sett är både ”släkt” och ”släckt” rättstavade ovan, och hade alltså inte 

uppmärksammats i ett vanligt rättstavningsprogram. Stava Rex uppmärksammar, precis som 

Spellright (se nedan), lättförväxlade ord som dessa och förklarar skillnaden dem emellan 

genom att sätta in dem i ett fungerande sammanhang via exempelmeningar. 

Ordförslagen som programmet tillhandahåller kan dessutom läsas upp, förutsatt att talsyntes 

har installerats på datorn (TorTalk till exempel).   

Utöver att rätta felstavningar kan Stava Rex även upptäcka och rätta enklare grammatikfel 

som har med böjningsform, ordföljd, meningsbyggnad och syntax att göra. Eftersom 

programmet bidrar med hjälp både vad gäller stavning och grammatik och därmed omsluter 
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flera dimensioner av skrivprocessen, kan det bidra med kompensation för flera bristfälliga 

färdigheter hos användaren.  

 

Spellright  

Detta är ett rättstavningsprogram som är utvecklat med dyslektiker i åtanke. Spellright 

påminner i mångt och mycket om sitt systerprogram Stava Rex vad gäller layout och 

funktioner, med skillnaden att de behandlar olika språk. Spellright är framtaget för att 

identifiera och rätta stavfel och grammatikfel i engelsk text. Programmet är, precis som Stava 

Rex, främst tänkt som ett tillägg till Officepaketet, men det fungerar även med andra 

ordbehandlingsprogram.  

Spellright arbetar och ger rättningsförslag utifrån en förprogrammerad ordlista. I likhet med 

Stava Rex kan användaren av Spellright välja hur utförlig och avancerad ordlistan ska vara för 

att anpassa programmet till sin egen nivå (Spellright erbjuder tre ordlistor; en om 7.000 ord, 

en om 30.000, och en om 100.000 ord). En alltför detaljerad ordlista riskerar att komma med 

alltför avancerade ordförslag som mest krånglar till det för användare vars skriftliga förmågor 

ligger på en lägre nivå. Detta behandlas ytterligare under granskningen av ”Stava Rex”, som 

innehåller samma funktion.  

Användaren kan dessutom spara ord i en egen ordlista för att sedan återkomma till dem vid 

behov (denna funktion finns även i Stava Rex). Om användaren stöter på ett ord som denne av 

någon anledning vill kunna återkomma till senare, kan ordet enkelt sparas i en separat lista 

som är lätt att komma åt. 

I likhet med Stava Rex presenterar Spellright sina stavningsförslag i exempelmeningar. 

Genom att sätta in stavningsförslagen i en kontext tydliggörs ordens betydelse. Dessutom 

synliggörs skillnaden mellan lättförväxlade ord, såsom ”witch” och ”which”, det vill säga 

homofoner. Homofoner är ord som uttalas på samma sätt men har olika betydelse, såsom 

”allowed”(=tillåten) och ”aloud”(=högt). Eftersom både ”allowed” och ”aloud” tekniskt sett 

är rättstavade hade de inte uppmärksammats i ett vanligt rättstavningsprogram. Genom att 

Spellright uppmärksammar lättförväxlade ord som dessa och sätter in dem i ett sammanhang 

genom exempelmeningar kan problemet undvikas.    
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Analys och diskussion  
I detta kapitel diskuteras läromedlens undervisningsmetodik och utformning, dessutom tolkas 

och analyseras dess relation till utvald dyslexiforskning. Den tolkning och analys som gjorts 

av läromedlens undervisningsmetodik sätts i relation till och styrks av tidigare forskning inom 

området.  

Stavningsraketen och forskning 

Stavningsraketens utformning förespråkar en enskild undervisning. Både eleven och läraren är 

försedd med varsin bok som är beroende av varandra för att övningarna ska vara 

genomförbara. En del uppgifter i elevboken kräver att läraren läser upp ett ljud från sin 

lärarbok, och att eleven sedan skriver vilken bokstav ljudet tillhör i sin bok (Stavningsraketen, 

s 5). Den här interaktionen ger läraren goda möjligheter att ge direkt feedback samt att 

utvärdera elevens stavningsfärdigheter. Myrberg (2007) skriver att i stället för att 

rekommendera en viss specialpedagogisk metod för barn med dyslexi fäster forskare i stället 

sin uppmärksamhet på ett antal generella krav på läs- och skrivpedagogik som förebygger 

dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter. Bland de egenskaper som sägs utmärka 

god dyslexipedagogik betonas enskild undervisning(Myrberg, 2007, s.85). ”En-till-en-

undervisning” är ett arbetssätt som flera forskare framhåller som en effektiv insats för elever 

som har problem med sin läsinlärning (Myrberg, 2007, s.86). Även Tjernberg (2013) skriver i 

sin avhandling att En–till-en-undervisning, i korta och intensiva pass, kombinerat med 

lärarskicklighet har visat sig vara viktiga faktorer i insatser för elever med dyslektiska 

problem. Det är betydelsen av att kunna individanpassa insatserna och använda olika 

tillvägagångssätt som lyfts fram (Tjernberg, 2013, s.42). Stavningsraketens struktur av 

uppgifter och dess uppdelning i olika steg gör att läraren har möjlighet att individanpassa 

vilka uppgifter eleven ska fokusera på. Om exempelvis eleven visar goda kunskaper inom 

språklig medvetenhet kan läraren be eleven att hoppa över uppgifter inom steg ett för att 

istället påbörja nästa steg. Detta tillvägagångssätt kan även vara användbart som en 

kartläggning av elevens färdigheter.    

Kartläggning är något som Myrberg (2007) betonar som exempel av god 

undervisningsmetodik. Han menar att läraren måste uppmärksamma och begripa elevens 

strategier och kapacitet för att lösa olika uppgifter. Ett diagnostiskt perspektiv i 

undervisningen anses vara nödvändigt för att bedöma såväl framsteg som förutsättningar för 

fortsatt läs- och skrivutveckling. Den erfarna lärarens yrkesskicklighet beskrivs att i stor 

utsträckning bestå av förmågan att bedöma var eleven befinner sig i sin utveckling, och 
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därifrån bygga vidare så att eleven känner en säkerhet och glädje i nyfunna kunskaper 

(Myrberg, 2007,s.86). Stavningsraketens utformning ger läraren goda möjligheter att se var 

den aktuella eleven befinner sig i sin stavningsutveckling och vad man bör arbeta med 

framöver. Varje steg i Stavningsraketen motsvarar ett område inom rättstavning och det kan 

således underlätta för läraren att få en överblick över elevens färdigheter inom dessa områden. 

Om eleven inte klarar av uppgifterna i steg fyra kan läraren dra slutsatsen att eleven har 

svårigheter med morfem. Läraren kan därefter anpassa sin undervisning för att bemöta 

elevens behov. 

Något som kan ses som en röd tråd i Stavningsraketen är dess betoning av fonologi. 

Läromedlets övningar behandlar genomgående fonologisk omkodning och fonologisk 

medvetenhet, vilket överensstämmer med Fouganthines två underkategorier av den 

fonologiska bearbetningsförmågan (Fouganthine, 2012, s.37-38). I samtliga av 

Stavningsraketens fem steg finns övningar där eleven får koppla samman bokstäver med ljud 

(fonologisk omkodning), samt vilka ljud inom svenskan som är betydelseskiljande 

(fonologisk medvetenhet). I steg två finns exempelvis en uppgift där läraren ska läsa upp en 

samling ord för eleven. Eleven ska i sin tur skriva ner den första bokstaven i ordet. Detta är ett 

exempel på fonologisk omkodning där elevens färdighet i att identifiera rätt ljud med rätt 

bokstav sätts på prov. Fonologisk medvetenhet behandlas bland annat i en övning där läraren 

återigen läser upp ord för eleven, som den här gången ska skriva ned ordens två sista 

konsonanter. Om exempelvis läraren säger ordet ”valp” ska eleven skriva ned konsonanterna 

”-lp”. Här testas elevens förmåga att förstå innebörden av olika ljud, samt vilka olika fonem 

ett ord består av (Otzen, 2012, s.18).   

Läromedlets koncentration av fonologi är måhända inte förvånande om man läser vad 

Myrberg (2007) skriver om fonologins relation till dyslexi. Han förklarar att relationen mellan 

barns talspråksutveckling och läs- och skrivutveckling har varit i centrum för forskning under 

de senaste tjugo åren (Myrberg, 2007, s.25). Man har där visat att brister i utvecklingen av 

fonologisk förmåga är en viktig förklaring till läs- och skrivinlärningsproblem av dyslektiskt 

slag (Myrberg, 2007, s.25). Myrberg förklarar vidare att fonologisk medvetenhet är den 

aspekt av fonologisk förmåga som har fått den centrala rollen i utveckling av pedagogiska 

program för att förebygga och bemöta dyslexi. De övningar som utvecklar förmågan att 

identifiera fonem i ord, och att manipulera fonemen har visat sig ge en god effekt på läs- och 

skrivförmågan (Myrberg, 2007, s.25). Myrberg (2007) menar att övningar i fonologisk 

medvetenhet bör innehålla träning som är systematisk och kan erbjuda progression i 

svårighetsgrad (Myrberg, 2007, s.45). Stavningsraketen passar tämligen väl in på den här 
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beskrivningen då dess svårighetsgrad är som lägst i det inledande steg ett för att sedan öka 

successivt i takt med de efterföljande stegen. Ett exempel på den stegrande svårighetsgraden i 

Stavningsraketen är ljudanalysen som eleverna får göra i steg ett, jämfört med steg fem. I steg 

ett ska eleven identifiera enbart den första bokstaven som läraren säger högt, medan i steg fem 

ska eleven identifiera rätt bokstäver i ord som börjar med j-ljud. När eleven har arbetat sig 

igenom läromedlet kan läraren med hjälp av stegen skapa sig en bild av utvecklingen som har 

skett, samt göra en kartläggning om vilken nivå elevens färdigheter ligger på.  

Majoriteten av de tillfrågade forskarna i Myrbergs (2003) studie lyfter fram den så kallade 

”Bornholmsmodellen” som en framgångsrik metod för att utveckla elevernas fonologiska 

medvetenhet (Myrberg, 2003, s.45). Bornholmsmodellen lägger stor vikt vid att öva upp 

elevernas fonologiska medvetenhet genom en medveten progression från enklare till svårare 

fonemiska övningar (Lundberg, 2011). Detta stämmer väl överens med Stavningsraketens 

struktur som även den är utformad med en medveten progression i åtanke.  

Elever med språkstörningar, som till exempel dyslexi, behöver ofta mer stöd för att utveckla 

sitt ordförråd. Stavningsraketen innehåller inga övningar som är särskilt framtagna för att 

utveckla elevens ordförråd, vilket kan ses som en brist. Detta är inget som är unikt för 

Stavningsraketen, utan Frylmark (2012) påpekar att ordförrådsövningar förekommer i regel 

alltför sällan i klassrummet (Frylmark, 2012, s.3-4).   

 

TorTalk och forskning 

Som tidigare nämnts innehåller TorTalk en funktion som läser upp bokstavsljuden i takt med 

att användaren skriver. Om användaren till exempel skriver bokstaven ”a” på sin dator, läses 

bokstavsljudet samtidigt upp av talsyntesen. Denna funktion kan bli särskilt värdefull för 

individer med liten eller ingen fonologisk medvetenhet, en brist som ofta är utmärkande hos 

dyslektiker (Myrberg, 2007, s.31). Fonologisk medvetenhet innebär bland annat att individen 

kan identifiera och känna igen ordens olika beståndsdelar och koppla ihop ljud (fonem) med 

den bokstav (grafem) som symboliserar ljudet i skriftform (Lundberg, 2011). Förmågan att 

kunna koppla ihop rätt fonem med rätt grafem kallar Fouganthine (2012) för fonologisk 

omkodning, och den är av stor vikt för elevens läsutveckling (Fouganthine, 2012, s.38). Den 

fonologiska omkodningen och medvetenhetens vikt för läsinlärningen har bekräftats av en 

mängd forskare (Lundberg, 2011). Den direkta koppling mellan grafem och fonem som denna 

funktion innebär kan erbjuda en möjlighet att öva och utveckla den fonologiska 

medvetenheten.   



29 
 

Dock finns det fallgropar i detta resonemang som är värda att beakta. Myrberg (2007) påpekar 

att till skillnad från till exempel i Finland används inte alltid ljudenlig stavning i Sverige, 

vilket innebär att orden inte alltid stavas precis som de låter vilket till en större utsträckning är 

fallet i Finland. Ett ord som ”högt” innehåller till exempel inte samma fonem som i 

grundformen ”hög”, då grafemet ”g” uttalas /k/ i den förstnämnda formen och /g/ i den 

sistnämnda (Myrberg, 2007, s.33-34). Detta kan innebära problem för den användare som 

”ljudar” sig fram bokstav för bokstav, kanske med hjälp av TorTalks ”tal-eko”-funktion.  

Genom att få texter upplästa genom talsynteser som TorTalk kan de dyslektiska elevernas 

möjligheter att snabbt ta till sig en större textmassa öka. Persson (1994) skriver att dyslektiker 

ofta har en nedsatt ordavkodningsförmåga, det vill säga att det tar längre tid för dem att 

registrera ord. Detta gör att läsningen går långsamt och att förståelsen av vad som lästs blir 

lidande (Persson, 1994, s.3). Genom att orden läses upp i TorTalk kopplas dess bokstäver 

ihop med hur ordet ifråga uttalas. Detta kan underlätta elevens ordavkodningsförmåga, vilket i 

sin tur leder till en ökad läshastighet. Eftersom TorTalk kan kompensera för en bristande 

ordavkodningsförmåga kan eleven ägna en större del av sin tankeverksamhet åt läsförståelse. 

Allteftersom förmågan att tillgodogöra sig texter förbättras torde också individens läslust och 

självförtroende kring den egna läsningen förbättras, vilket Myrberg (2007) lyfter fram som en 

viktig förutsättning för en lyckad dyslexipedagogik (se förutsättning ett och tre i kapitlet 

”Förutsättningar för en lyckad dyslexipedagogik”). Taube (1988) poängterar i sin avhandling 

att en god självbild och tillit för den egna läsförmågan är viktiga förutsättningar för att uppnå 

en god läslust (Taube, 1988, s.150). TorTalk är både lättillgängligt och användarvänligt, och 

borde kunna utgöra ett lämpligt verktyg om man vill ta till sig en stor textmassa på en kort tid. 

Av den danska studien ”Projekt PC-läsning”, som leddes av Arendal (2011) vid 

Hjälpmedelsinstitutet i Danmark mellan 2006 och 2009, framgår det att de lässvaga 

studiedeltagare som haft auditivt stöd under läsningen kompenserade sin läsning avsevärt. 

Detta ledde enligt Arendal (2011) även till att studiedeltagarnas läslust ökade. Myrberg (2007) 

skriver att hög textexponering är nödvändig för att utveckla ett tillräckligt ordförråd och god 

läsförmåga. Läslust och tillit till den egna läsförmågan är viktiga förutsättningar för att denna 

textexponering ska äga rum (Myrberg, 2007, s.34). TorTalk kan med andra ord bli användbart 

för att öka textexponeringen hos lässvaga elever. Textexponering är alltså en viktig 

förutsättning för att utveckla en god läsförmåga. Lundberg (2002) lyfter vikten av 

textexponering via högläsning, en funktion som TorTalk erbjuder. Genom att TorTalk läser 

för eleven kan denne skapa sig tydligare fonologiska representationer av ord, det vill säga att 

bokstäverna i ett ord kopplas samman med dess uttal. Genom att exempelvis ordet ”bil” läses 
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upp av TorTalk samtidigt som eleven läser det underlättas registreringen av ordet ”bil”. 

Vidare menar Lundberg (2002) att högläsning kan bidra till ett större intresse för läsning 

(Lundberg, 2002, s.5-6). 

Talsyntesen kan mycket väl bidra till ökade möjligheter för dyslektikern att tillgodogöra sig 

texter snabbare och i en större omfattning, men det finns aspekter kring själva uppläsningen 

som kan bli problematiska för dyslektikerns läsutveckling. De svårigheter att bearbeta 

fonologisk information som dyslexi innebär, innefattar enligt Fouganthine (2012) en nedsatt 

förmåga att uppfatta och avkoda fonem i talat språk. Fouganthine (2012) kallar denna 

förmåga för ”fonetisk perception”, och den är en viktig komponent i individens 

språkutveckling (Fouganthine, 2012, s.37). Vid tal (särskilt vid snabbt tal) händer det ofta att 

fonemen i orden ”smälter samman” så att de olika ljuden (fonemen) blir svåra att uppfatta. 

Detta kallas för koartikulation, och innebär att ord och meningar kan uttalas snabbare och med 

ett större flyt, med följden att vissa fonem inte uttalas fullt ut. Detta kan ytterligare försvåra 

dyslektikerns fonetiska perception (Fouganthine, 2012, s.37). Den syntetiska rösten i TorTalk 

läser upp texter på ett något stapplande vis, vilket ibland gör att orden smälts samman med 

följden att vissa fonem i orden blir svåra att uppfatta. Talsyntesens stapplande och ryckiga tal 

saknar mycket av det naturliga flyt som en mänsklig röst kan åstadkomma, och ofta reduceras 

orden till oartikulerat och svårbegripligt tal. Detta gynnar inte dyslektikerns fonetiska 

perception. Denna problematik kan till viss del kringgås genom att sänka läshastigheten i 

talsyntesen, en funktion som finns inbyggd i programmet. Detta gör att uttalet blir något 

tydligare, men när talsyntesens läshastighet sänks bli den utökade förmågan att snabbt ta till 

sig textmassor mindre påtaglig. Dessutom visar talsyntesen på problem med att skilja på korta 

och långa vokaler, vilket påverkar hur orden uttalas (ord som ”väl”, till exempel, kan 

dessutom få olika betydelser beroende på hur vokalljudet uttalas). Även detta kan påverka den 

fonetiska perceptionen. 

 

Stava Rex & Spellright och forskning 

Eftersom Stava Rex och Spellright i grund och botten innehåller samma funktioner kommer 

de att diskuteras gemensamt under en och samma rubrik. 

Möjligheten att välja mellan olika ordlistor som är mer eller mindre utförliga är en funktion 

som kan ha såväl positiva som negativa effekter på dyslektikerns läs- och skrivutveckling. 

Något som Myrberg lyfter fram som en viktig förutsättning för en god dyslexipedagogik är att 

både upplevelser av behärskning och utmaning – kontroll och prövning – finns med i 
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undervisningen (Myrberg, 2007, s. 86). När eleven väljer vilken ordlista som programmen ska 

utgå ifrån är det viktigt att han/hon väljer en ordlista som passar hans/henne nivå för att få ut 

så mycket som möjligt av programmet. En alltför utförlig ordlista riskerar att komma med 

komplicerade ordförslag vars innebörd eleven inte känner till. Detta kan underminera den 

känsla av behärskning som Myrberg (2007) lyfter som viktig. På samma vis riskerar en alltför 

simpel ordlista att komma med alltför simpla ordförslag till eleven, vilket kan ta bort känslan 

av utmaning och progression från undervisningen. Därför är det av stor vikt att eleven (och 

elevens lärare) är medveten om var han/hon befinner sig kunskapsmässigt för att på bästa sätt 

kunna anpassa programmet efter egen förmåga. Detta förutsätter att elevens kunskaper och 

förmågor kontinuerligt diagnosticeras och utvärderas av läraren. Att läraren är kapabel att 

bedöma elevens förmågor är således en förutsättning för att detta program ska uppnå sin fulla 

potential. Lärarens förmåga att bedöma elevernas kunskaper är tillika en av de förutsättningar 

som Myrberg (2007) lyfter fram som viktiga för en god dyslexipedagogik (förutsättning fem i 

kapitlet ”Sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik”) (Myrberg, 2007, s.86).    

Både Stava Rex och Spellright innehåller en funktion som låter eleven spara ord i en egen 

ordlista. Eleven kan sedan när som helst återkomma till denna lista och repetera de ord som 

kanske upplevdes som svåra eller nya när de påträffades. Värdet av denna funktion styrks av 

Frylmark i en artikel från 2012. Frylmark (2012) skriver att möjligheten för eleven att samla 

svåra och för ämnet relevanta ord i en ordlista kan underlätta inlärning. Genom att samla ord i 

en ”ordbank” som Frylmark (2012) benämner det, kan eleven lättare öva in och repetera ord 

som anses svåra och obekanta. Genom denna repetition utökar eleven sitt ordförråd och 

förbättrar sin ordigenkänningsförmåga, vilket i sin tur kan leda till en bättre förståelse av 

undervisningsmaterialet (Frylmark, 2012). Wolff (2006) påpekar att ett av de största 

problemen dyslektiker har när det kommer till läs- och skrivundervisning har med 

ordavkodning att göra (Wolff, 2006). När dyslektiker kommer i kontakt med obekanta ord tar 

det ofta lång tid att avkoda ordet, det vill säga att snabbt koppla samman ordets olika ljuddelar 

(fonem) till en helhet och förstå dess betydelse. En erfaren läsare med normala förutsättningar 

avkodar ordet mycket snabbare, ofta direkt när han/hon ser ordet (Wolff, 2006). Möjligheten 

att bygga och repetera sin egen ordlista i Spellright och Stava Rex ger användaren möjlighet 

att öva upp sin ordavkodnings- och ordigenkänningsförmåga, vilket enligt Frylmark (2012) 

kan leda till ökad inlärning.  

 Även om individen har uppnått en tillfredsställande ordavkodningsförmåga kan denne 

fortfarande ha svårigheter att hämta och tillämpa de inlärda orden. Fouganthine (2012) 

hänvisar detta till lexikal åtkomst, vilket är en vanligt förekommande problematik bland 
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dyslektiker. Detta yttrar sig bland annat genom att individen har svårigheter att hämta och 

applicera orden från det mentala lexikonet (Fouganthine, 2012, s. 41). Den egenskapta 

ordlistan kan underlätta för eleven när denne har svårt att hämta ord från sin mentala ordlista. 

Funktionen blir således kompenserande för en bristande lexikal åtkomst. Genom att spara nya 

ord i en ordlista kan eleven dessutom återkomma till dessa vid behov, vilket underlättar 

repetition och träning av orden.   

Som ovan nämnts har programmen en förmåga att identifiera grava stavfel av fonologisk 

karaktär. Med detta avses stavfel som skulle kunna uttalas likadant som den korrekta 

stavningen av ordet, men som innehåller helt andra grafem. Stava Rex kan till exempel 

identifiera ”kusku” till ”tjugosju”, och Spellright kan identifiera ”djöny” till ”journey”. Denna 

funktion kan innebära en kompensation för den bristande fonologiska omkodning och 

fonologiska medvetenhet (Foughanthine, 2012, s.37-38) som är vanligt förekommande bland 

dyslektiker.  
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Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel sammanfattas de kopplingar vi funnit mellan de undersökta läromedlens 

undervisningsmetodik och Myrbergs (2007) sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik, 

det vill säga forskarkonsensus. Eftersom Stava Rex och Spellright är rättstavningsprogram 

innehållande samma grundläggande funktioner diskuteras de i samma kolumn. Den största 

avvikelsen dem emellan är att de behandlar olika språk. I vår tolkning separerar inte detta 

deras förutsättningar för en god dyslexipedagogik.  

 

Tabell: Summering av läromedelsanalysen 

Matrisen sammanfattar i vilken grad läromedlens undervisningsmetodik överensstämmer med Myrbergs (2007) 

sju förutsättningar för en god dyslexipedagogik, det vill säga forskarkonsensus. Matrisen nedan är uppdelad i 

fyra kolumner. I kolumnen längst till vänster finns Myrbergs (2007) sju förutsättningar för en god 

dyslexipedagogik uppställda. I de tre övriga kolumnerna diskuteras till vilken grad de fyra läromedlen uppfyller 

de olika förutsättningarna. 

Förutsättningar för 

en god 

dyslexipedagogik 

Stavningsraketen TorTalk Stava Rex och  

Spellright 

Förutsättning ett: 

Undervisningen 

synliggör 

kunskapsprogression 

och bidrar till en 

”jag-kan-känsla” 

hos eleven.  

Stavningsraketen kan 

förvisso synliggöra 

kunskapsprogression 

genom goda 

förutsättningar för 

utvärdering, men det 

begränsade 

självständiga arbetet 

bidrar svårligen till en 

”jag-kan-känsla” hos 

eleven. 

Talsyntesen kan 

hjälpa eleven att ta 

till sig texter snabbt, 

vilket kan bidra till 

ett ökat förtroende 

för den egna 

läsningen. Dock 

synliggör den inte 

någon verklig 

kunskapsprogression 

av elevens 

läsförmåga då den är 

strikt 

kompensatorisk. 

Programmet kan inte 

förväntas påvisa någon 

uttrycklig 

kunskapsprogression 

hos eleven. 

Möjligheterna att 

anpassa programmet 

efter den egna 

kunskapsnivån 

förutsätter dock en viss 

kartläggning  

reflektion kring 

elevens kunskapsnivå.   

Programmet kan 

tänkas utöka elevens 

självständighet i 

arbetet, vilket kan 

resultera i en förstärkt 

”jag-kan-känsla”. 
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Förutsättningar för 

en god 

dyslexipedagogik 

Stavningsraketen TorTalk Stava Rex och  

Spellright 

Förutsättning två: 

Elevens svagheter 

synliggörs och 

känslor av både 

behärskning och 

utmaning finns 

närvarande. 

Stavningsraketen 

kartlägger och 

utvärderar elevens 

färdigheter, och bidrar 

därför till att 

synliggöra elevens 

svagheter. 

Läromedlets 

progressiva stegring i 

svårighetsgrad kan 

även bidra med både 

behärskning och 

utmaning. 

Eftersom TorTalk 

endast läser upp 

texter kan man 

knappast påstå att 

programmet erbjuder 

eleven någon känsla 

av varken utmaning 

eller behärskning. Då 

programmet inte 

direkt utvärderar 

texterna det läser upp 

kan man inte heller 

påstå att det 

synliggör elevens 

svagheter.  

Förutsatt att 

programmet arbetar 

utifrån den ordlista 

som är bäst lämpad för 

elevens kunskapsnivå, 

kan arbetet med 

Spellright och Stava 

Rex bidra med känslor 

av både utmaning och 

behärskning.  

Utöver att påpeka och 

rätta elevens stavfel är 

programmen 

oförmögna att 

synliggöra eventuella 

svagheter.  

Förutsättning tre: 

Elevens läslust och 

ambition att läsa 

gynnas. 

Stavningsraketen 

fokuserar på elevens 

stavningsförmåga 

snarare än läslust. 

TorTalk kan hjälpa 

eleven att eleven ta 

till sig text snabbare 

och därmed inte 

halkar efter sina 

kamrater. 

Självtilliten och 

förtroendet för den 

egna läsningen ökar, 

med en ökad läslust 

och textexponering 

som följd. 

Stava Rex och 

Spellright fokuserar på 

elevens 

stavningsförmåga 

snarare än läslust. 

Förutsättning fyra: 

Kompenserande 

hjälpmedel som kan 

få eleven att uppnå 

eller överstiga sin 

fulla potential. 

Stavningsraketen kan 

visserligen utveckla 

elevens fonologiska 

bearbetningsförmåga, 

men kan svårligen 

karaktäriseras som ett 

hjälpmedel som 

underlättar den 

vardagliga 

TorTalk kompenserar 

för alltför låga 

läshastigheter som 

annars kan påverka 

eleven negativt. 

Både Stava Rex och 

Spellright 

kompenserar för 

bristande 

skrivfärdigheter hos 

eleven.  
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Förutsättningar för 

en god 

dyslexipedagogik 

Stavningsraketen TorTalk Stava Rex och  

Spellright 

undervisningen. 

Förutsättning fem: 

Lärarens bedömning 

av elevens 

kunskapsnivå och 

progression 

underlättas. 

Stavningsraketens 

utformning underlättar 

lärarens bedömning av 

elevens färdigheter i 

stavning då den 

kartlägger och 

utvärderar dessa 

färdigheter. 

Eftersom 

programmet inte ger 

någon feedback eller 

respons på kvalitén 

av texterna den läser 

upp, kan den inte 

heller förväntas 

underlätta en 

bedömning av 

elevens 

kunskapsprogression.  

Eftersom 

programmens 

funktioner främst 

tjänar till att 

kompensera för 

bristande färdigheter 

snarare än att kartlägga 

och utveckla dem, kan 

de knappast underlätta 

lärarens bedömning av 

elevens 

kunskapsprogression.  

Förutsättning sex: 

”En-till-en-

undervisning” 

Stavningsraketen 

består av två böcker 

(en till läraren och en 

till eleven) som är 

beroende av varandra 

för att övningarna ska 

vara genomförbara. 

Detta skapar ”en-till-

en undervisning”. 

Programmet är 

främst tänkt som ett 

kompensatoriskt 

verktyg vid läsning 

och har ingen direkt 

anknytning till ”en-

till-en-undervisning”. 

Programmen är främst 

tänkta som 

kompensatoriska 

verktyg vid stavning 

och har ingen direkt 

anknytning till ”en-till-

en-undervisning”. 

Förutsättning sju: 

Uppföljning och 

utvärdering av 

uppnådda resultat 

möjliggörs 

Stavningsraketens 

struktur underlättar för 

läraren att utvärdera 

och se vilka områden 

inom stavning som 

behöver följas upp. 

Eftersom 

programmet inte ger 

någon feedback eller 

respons på kvalitén 

av texterna den läser 

upp, kan den inte 

heller förväntas 

möjliggöra en 

bedömning av 

elevens 

studieresultat. 

Programmens 

kompenserande 

funktioner kan mycket 

väl bidra till att 

förbättra elevens 

resultat, men de 

innehåller inga 

diagnostiska eller 

uppföljningsfrämjande 

funktioner. 

 

Resultatet visar att de läromedel som analyserats är utformade på ett sådant sätt att de kan 

knytas till de förutsättningar som konsensusprojektet (Myrberg, 2003 & 2007) lyft fram som 
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viktiga för en god dyslexipedagogik. Enskilt uppfyller läromedlen inte alla förutsättningar, 

men tillsammans berör de majoriteten av förutsättningarna. Det kan därför vara av stort värde 

att kombinera olika läromedel i undervisningen i syfte att beröra så många förutsättningar som 

möjligt.  

 

Metoddiskussion 

En strävan i denna studie är att nå en djupare förståelse kring relationen mellan 

undervisningsmetodiken i läromedel för dyslektiker och forskares syn på vad som 

kännetecknar en god pedagogik för dyslektiker. En hermeneutisk tolkningsprocess är därför 

lämplig för denna studie, då den syftar till att kontinuerligt utveckla forskarens förförståelse 

under arbetets gång, för att till slut uppnå en djupare förståelse för fenomenet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 205). Skoglund (2012) skriver i sin artikel att forskaren alltid har en 

förförståelse av helheten av ett fenomen. Han nämner att denna förförståelse bygger på vad 

forskaren redan tror sig veta om fenomenet, och eventuellt på fördomar. Genom tolkningarna 

har vi försökt utröna vilken undervisningsmetodik författarna tillämpar i sina respektive 

läromedel, och detta har gjorts utifrån vår förförståelse av problemet. Vi närmade oss 

problemet, med andra ord, med en viss mängd kunskaper och förväntningar kring vilket 

resultat som kunde tänkas framträda. Skoglund (2012) påpekar att det finns en risk med att gå 

in i en tolkningsprocess med en förväntad utgång, förväntningarna kan färga och påverka 

resultatet. Tolkaren riskerar att bli ”blind” för faktorer som inte stämmer överens med dennes 

förväntningar. Vi har dock varit medvetna om detta under arbetets gång, och gjort vårt bästa 

för att undvika detta ”tunnelseende”. Vi har försökt närma oss materialet med ett öppet sinne 

som tillåtit att flera sidor av materialet kunnat påpekas och uppmärksammas.  

Tolkningarna av materialet har styrkts med goda argument och konkreta exempel. Skoglund 

(2012) påpekar att med tolkningar är det viktigt att de inte enbart består av ett ytligt tyckande 

eller rena gissningar. För att motverka detta anser han att tolkningar ska stödjas med goda 

argument för varför just den tolkningen är den rimligaste.  

 

Studien utgår i mycket från Myrbergs(2003, 2007) konsensusprojekt. Detta har gjorts för att 

bilda en gemensam bild av vad forskarna (oavsett uppfattning) faktiskt är överens om. Detta 

leder till en, bland forskarna, allmänt accepterad uppfattning om god pedagogik för 

dyslektiker som vi kan utgå från. Genom att sätta forskarnas uppfattningar om god pedagogik 

för dyslektiker i relation till läromedlen, via argument och konkreta exempel, anser vi att 
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studien analyserar till vilken mån de två parterna stämmer överens. Därför anser vi att detta 

förfarande stärker studiens validitet, det vill säga att studien mäter det den avser att mäta 

(Denscombe, 2004, s.124).  

Vi anser att vi har besvarat studiens forskningsfrågor, vilket framgår av matrisen i kapitlet 

”Sammanfattande diskussion”. 
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Didaktiska implikationer 
Studien är didaktiskt relevant då den bemöter en rådande efterfrågan av utförligare granskning 

av läromedel, något som många lärare inte hinner med i sin vardag (Skolvärlden, 2014). 

Genom att ta del av studien kan lärare se vilken undervisningsmetodik de utvalda läromedlen 

framhäver, samt vilket stöd undervisningsmetodiken har av aktuell forskning. 

Stavningsraketen betonar exempelvis rättstavning, kartläggning och utvärdering av elevens 

färdigheter i stavning. Datorprogrammen Stava Rex och Spellright fokuserar på rättstavning, 

ordförråd, och kan underlätta för eleven att arbeta självständigt. TorTalk är i sin tur en 

talsyntes som underlättar läsförståelse, samt att förstå kopplingen mellan fonem och grafem. 

Myrberg(2003) menar dock att det är lärarens sätt att använda ett visst program i praktiken 

som är det ytterst avgörande om programmet får önskad effekt. Myrberg (2003) understryker 

att det inte fungerar att introducera ett nytt program eller arbetssätt utan att ge lärarna en 

grundläggande förståelse av de faktorer som verkar i programmet (Myrberg, 2003, s.46). 

Den bristande grundläggande förståelse som Myrberg (2003) nämner tror vi kan vara en 

bidragande orsak till varför alternativa verktyg enbart används i en begränsad omfattning. 

Granskningen av läromedlen kan dock bidra lärare med en grundläggande förståelse av dess 

funktioner och deras fördelar samt hur kompetent läromedlet är baserat på aktuell forskning. 

Detta kan till slut mynna ut i att lärare känner sig bekväma nog att applicera de alternativa 

läromedlen i sin undervisning. 

Studien granskar fyra läromedel och sätter deras undervisningsmetodik i relation till vad 

konsensusprojektet lyft fram som god dyslexipedagogik. Genom att läromedel granskas innan 

de tillämpas i praktiken ökar chanserna för varje elev att erhålla hjälp och insatser som lämpar 

sig för just deras problembild. Alla elever har olika förutsättningar för inlärning (Tjernberg, 

2013). Därför är det viktigt att läraren är kapabel att avgöra dels vad eleven behöver lära sig, 

men även hur och med vilka verktyg denna inlärning lämpligast bör ske (Tjernberg, 2013, 

s.24-25). Det är alltså en fråga om rätt insats för rätt problem. En dyslektiker som har 

svårigheter med någon specifik del av den fonologiska bearbetningsprocessen (Fouganthine, 

2012) måste alltså hänvisas till läromedel och verktyg som kan underlätta den specifika 

svårigheten. För att detta ska vara möjligt krävs att läraren är kapabel att bedöma från vilken 

del av den fonologiska bearbetningsprocessen elevens problem emanerar. 



39 
 

Referenslista 
Arendal, E. (2011) Project PC-läsning – en sammanfattning av ett danskt projekt om effekter 

 av IT-stöd för personer med lässvårigheter. Stockholm: Specialpedagogiska 

 Skolmyndigheten. 

Birkler, J. (2012) Vetenskapsteori: en grundbok. Stockholm: Liber. 

Denscombe, M. (2004) Forskningens grundregler: Samhällsforskarens handbok i tio punkter. 

 Lund: Studentlitteratur. 

Fouganthine, A. (2012) Dyslexi genom livet – Ett utvecklingsperspektiv på läs- och 

 skrivsvårigheter. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 

 Specialpedagogiska institutionen). Från: http://su.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01.pdf 

Frylmark, A. (2012) När språkbygget inte är stabilt. Stockholm: Tingsryds tryckeri. 

Lundberg, I. (2011) Vad har vi lärt oss av 35 års forskning om relationen mellan fonologisk

 medvetenhet och läsinlärning? Svenska Dyslexiföreningens Tidsskrift 

 Nr. 4/2011. 

Lundberg, I (2002) The Child´s Route into Reading and What Can Go Wrong. Dyslexia. 

 Volym 8, Nr. 1/2002 

Myrberg, M. (2003) Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

 skrivsvårigheter. Stockholms universitet: Institutionen för Individ, Omvärld och 

 Lärande. 

Myrberg, M. (2007) Dyslexi – En kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Persson, U-B. (1994) Reading for Understanding: An Empirical Contribution to the 

 Metacognition of Reading Comprehension. (Doktorsavhandling, Linköpings 

 universitet, Institutionen för beteendevetenskap). Från: 

 http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED381773.pdf 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011. 

 Stockholm: Skolverket. 

Svensson, I. (2012) Assistive Technology Alias “Alternativa verktyg”. Svenska 

 Dyslexiföreningens Tidsskrift.  

Taube, K. (1988) Reading Aquisition and Self-Concept (Doktorsavhandling, Umeå 

 universitet, Institutionen för psykologi). Från: http://www.diva-p

 ortal.org/smash/get/diva2:604691/FULLTEXT01.pdfReading 

Tjernberg, C. (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande – En praxisorienterad studie 

 med utgångspunkt i skolpraktiken. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 

 Specialpedagogiska institutionen). Från: http://su.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01.pdf 

Wolff, U. (2006) Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser. Svenska 

 Dyslexiföreningens Tidsskrift Nr. 1/2006.   

 



40 
 

Läromedel 

Otzen, E. (2012) Stavningsraketen. Helsingborg: Nypon Förlag. 

Oribi. (2014). Spellright. Hämtat 2014-11-15, från: http://www.oribi.se/produkter/spellright/  

Oribi. (2014). Stava Rex. Hämtat 2014-11-15, från:  http://www.oribi.se/produkter/stava-rex/ 

Tortalk. (2014). TorTalk. Hämtat 2014-11-15, från: https://www.tortalk.se/  

 

Digitala referenser 

Dyslexiföreningen. (2014) Frågor och svar. Hämtat 2014-11-30, från: 

 http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=158. 

Dyslexiföreningen (2014) Definitioner av dyslexi. Hämtat 2015-02-17, från: 

  http://www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161 

Oribi. (2014). Stava Rex-mer info. Hämtat 2014-11-18, från: 

 http://www.oribi.se/produkter/stava-rex-mer-info/. 

Skoglund, C. (2012) Hermeneutik i praktiken. Hämtat 2014-11-17, från:  

 www.cskoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermene

 utik_i_praktiken_files/Hermeneutik%20i%20praktiken.pdf.   

Skolvärlden. (2014) Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Hämtat 2014-12-03, 

 från:  http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-

 laromedel   

Specialpedagogiska skolmyndigheten,  http://www.spsm.se/sv/.   

 

TorTalk. (2014). Håll skallen fräsch. Hämtat 2014-12-17, från: 
 https://www.tortalk.se/forskning-mm/hall-skallen-frasch/. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jon Nyman studerar till gymnasielärare
vid högskolan i Halmstad.

Martin Wildstam studerar till
gymnasielärare vid högskolan i
Halmstad.


