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Interventionsforskning 

• Träna läsandet med bl.a. olika datorbaserade 
metoder 

• Assisterande teknik för att stödja läs- och 
skrivprocessen i form av appar i surfplattor 
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Assisterande teknik 
 

• Alternativa verktyg 

• Alternativa lärverktyg 
•  Kompensatoriska hjälpmedel 

 
 

 
 
 
 



Definition av assisterande teknik 

 Produkt (apparater, utrustning, instrument och 
programvara) med avsikt att främja delaktighet, 
hålla kvar eller förbättra funktioner och aktiviteter 
för individer med olika typer av 
funktionsnedsättningar 



Varför assisterande teknik? 

 

• Tillgänglighet 

• Lika villkor 
– Delaktighet 

– självständighet 

• Underlätta vardagen 
– Struktur 

– Kulturell delaktighet (läsa/lyssna på böcker mm) 

• Stimulera till att våga! 
– Söka den utbildning man vill 

– Det arbete man vill  

Assisterande teknik – självbild och tron på 

den egna förmågan 



Lära sig att läsa – läsa för att lära 

Lära sig läsa/räkna Läsa/räkna för att lära 

1) Hur lång tid är acceptabel 

mellan de två stegen 

 

2) Vad är lägsta nivå för att vara 

läsande? 



”Träna hårt, ännu hårdare, jättehårt 
hjälper inte alla elever med dyslexi” 

Siegel, 2013 

Vad gör vi då?? 



20 år av forskning kring assisterande 
teknik (AT) 

Datorer med program 

• Säskilda ungdomshem: 1998, (datorer + program, 
separat utrustning) 

• Grundskolan: Pilotstudie år 3-6 2001, (datorer + program, 
separat utrustning) 

• Särskilda ungdomshem: 2009, (datorer + program, 
separat utrustning) 

Surfplattor med appar 

• Grundskolan: pilotstudie 2011, iPhone och iPad + appar 

• Grundskolan: år 4, 8 och gymnasiet 2014, iPad + appar 

• Gymnasiesärskolan 2017, iPad + appar 

• Grundskolan: RTI 2018, ipad/iPhone/Android + appar 

 

 

 

 



När AT och för vilka?? 
För att bli självgående krävs en viss 
nivå av läsförmåga 

Kanske årskurs 3 nivå 
för att klara sig hjälpligt 
på egen hand, dvs. som 
ett komplement till AT 
 
Kanske årskurs 6 nivå 
för att kunna utveckla 
sin läs- och 
skrivförmåga själv 
 
• ”Slow starters” 
• ”Slumrare” 
• Dyslexi 
 

 



Att ta till sig (läsa/lyssna) och 
förmedla (skriva/tala in) text 

Tre alternativ utifrån att ”ta till sig text” 

1. Läsa på traditionellt sätt 

 

2. AT som ett stöd, dvs. En kombination av traditionell läsning 
och AT 

 

3. AT som ett alternativ och då passar inte begrepp som 
avkodning och läsförståelse utan kanske hör/lyssna-
förståelse och textförståelse. 

 

 

 

 



Åtgärder för elever med dyslexi 

AT, Intensiva övningar 
med lämpliga appar  Självgående 

Träna hör/textförståelse, texters struktur, syntax 

AT 

Senare 
delen VT 
år 3 

HT år 4 

Eleven skall i samråd med 
läraren hitta sitt eget 
sätt/verktyg för att ”ta till 
sig och förmedla text” 

För elever som har svårt att 
komma igång med att läsa 
och skriva: 
1) År 1= fokuserad 

klassrumsundervisning 
2) År 2 = i mindre grupper 
3) År 3 = enskild undervisning 
 

Viktigt träna relationen 
mellan ljud och 
bokstav!! 

Exempel på 
fungerande 
Träningsprogram 

Animega 

Kombination 

1 

2 

3 



Hur arbetar vi med att ”ta till sig (och förmedla) text” 

 

T  =  L  x  TF (SF) 

 

Ta till sig text  = Lyssna   x  Text-förståelse (språkförståelse) 

Teknisk kompensation 
Språkstimulering 
Motivation 

Qta 



”Funktionsvariation” för 
läsning/ta till sig text 

0 100 

AT nödvändigt 
för att kunna  
Ta till sig text 

AT nödvändigt 
ibland t ex 
rättstavning 

AT vid behov  
t ex för att 
kunna förstå ett 
annat språk 

LÄSNIVÅ 

AT: Talsyntes och Taligenkänningsapp 

År 3???? År 6???? 



Huvudstudie, 2017 AT-studie vid 

Linnéuniversitetet 2014-2018 
Deltagare: 104 (55F och 49K) elever 
från årskurs 4, 8 och gymnasiet. 
Åtgärder: F-grupp, intensivt använda 
AT under minst 30 min., 4 dagar/ vecka 
under 6 veckor. 
K-grupp, TAU. Design: RCT 
 
 
 
Testtillfällen: 
T1 = före interventioner 
T2 = efter interventioner 
T3 = uppföljning 1 år senare 
 
Resultaten visar ett sammanvägt värde 
av olika lästest 
 

Populärast!!!! 



Resultat från ett läs/lyssna test 

Skillnad i tid avseende att läsa en text och att lyssna på en text (år 4) 

Condition  Medelvärde tid (SD) Medelvärde korrekt svar 

(SD) 

Reading  text   302.39 (190.27) 6.16 (2.33) 

Listening to text 146.80 (43.27) 5.31 (2.07) 

Wilcoxon Sign Rank 

Test (Assymp. p) 

-3.771 (0.001) -1.119 (0.263) 

De elever som hade störst problem med att läsa och skriva vad de 

som upplevde störst nytta med AT 

 



Föräldrareaktioner  

Ipaden oumbärlig för vår son! Kan 
nu delta i undervisningen 

Ipaden till ganska stor hjälp för att 
klara sitt skolarbete! 

Ipaden bra som metod och gjort 
läsning lättare och roligare! 

Blivit självgående med läxläsning 
och inläsning vid prov. Tidigare 
fick vi läsa texter högt. 

Ipaden mycket bra! Använder den 
dagligen i skolarbetet och 
hemma. 

Vid tiden för projektet mycket 
positivt! Modernt sätt att väcka 
barns intresse för böcker. Har 
dock inte fortsatt använda 
tekniken! 

Oerhört positivt! Utan detta vet vi 
inte hur det skulle gått. 

Stor nytta och stöd av iPaden i 
skolarbetet!  Motivationen för 
läxor och skolarbete blivit bättre. 



Några huvudresultat från AT-studien 
 

• Assisterande teknik verkar inte försena läsutvecklingen 

trots att försöksgruppen inte fick TAU 

• Motivation: Femtio procent av deltagarna rapporterade 

att de var MER motiverade för skolarbetet och sjuttio 

procent använde apparna ett år efter interventionerna  

• Metod: De läs- och skriv test som finns idag är inte 

tillräckligt bra för att mäta förmågan att ta till sig och 

förmedla text. 

 

 



Att arbeta med AT (appar) 

Human Activity Assistive 
Technology (HAAT) 

• Personlighet 
• Aktivitet 
• Assisterande teknik 
• Omgivningen 



Assisterande teknik, förutsättningar 

 Utrustning och programvara på individnivå (säker uppkoppling) 

 Lärarna skall vara välutbildade, dvs. upptäckt mervärdet inom sitt 
eget undervisningsområde (inköp av utrustning) 

 Utbilda eleven på tekniken 

 Utvärdera ofta, särskilt i början tills man ser att eleven är 
självgående 

 Uppdatera programmen och följ utvecklingen noggrant 

 Inför AT tidigt under elevens skoltid  

 Attityd inför AT (eleven kan vara den mest konservative) 



Assisterande teknik, vad fungerar? 

 Talsyntes 

 Taligenkänning 

 Rättstavning 

 Talböcker 

 Översättning 

 Anteckningsstöd 

 

Men!! Svagt forskningsstöd hitintills (i form av appar) 

Mycket beror på vem som skall använda 
tekniken 



Hur arbeta med assisterande teknik? 

 Exempel 

 Eleven lyssnar på en text. Tala eller skriver 
(rättstavning) ned vad texten handlade om. Arbeta 
med innehållet genom att ställa frågor till författaren. 
Sök och förklara ”svåra ord”. Lyssna på den digitala 
texten som eleven producerat. Upprepa detta tills 
eleven blir självständig. 

 Arbeta med att artikulera sig (för taligenkänning) 

 Lära sig lyssna på text (legimus) 

 Använd sociala medier 



Läsinlärning Assisterande teknik 

Alternativ väg 

Utveckla avkodning (fonem-grafem), läsflyt och 
läsförståelse – lyssnarflyt och hörförståelse 

”Ta till sig text” 
”Förmedla text” 

Olika vägar att läsa och ”ta till sig text” 

Responders Non-responders, på traditionell 
lästräning 

Idor Svensson 2018 

Läs- och 
skrivinlärnings-
metoder 

Läsförståelse - alternativt - textförståelse 



Utmanande tankar/frågor 

• Är det läge att se bortom avkodning och läsförståelse? 

• Ny teknik kräver nytt sätt att mäta skriftspråklig och 
matematisk förmåga! 

• Vad är det vi mäter i t ex Pisa undersökningen? 

• När (vågar vi??) skall eleven ha övervägande fokus på att öva 
förmågan att “ta till sig och förmedla text”? 

• Använda smarta telefoner och surfplatta (eller bara smarta 
telefoner)? 

 

 


