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Syfte med  studien

 Huvudsyftet har varit att undersöka om ett systematiskt och 

intensivt användande av assisterande teknik kan förbättra 

läsförmågan för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 Ett annat syfte är att studera om assisterande teknik kan 

underlätta och förbättra elevens motivation för skolarbete och 

påverka självbilden positivt. 
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Lära sig att läsa – läsa för att lära

Lära sig läsa Läsa för att lära

Hur lång tid är acceptabel

mellan de två stegen?



Idor Svensson 
Linnéuniversitetet

2017-08-10

Läsa och skriva: Ta till sig och förmedla text

Avkoda = ta till sig text

Skriva = förmedla text

Läsförståelse = Textförståelse

”The simple view of reading” 
Läsning  = Avkodning   x  Förståelse



The simple view of reading möjliggör i praktiken t.ex. 

-identifiera hur elevernas lärande ser ut / hantera texter
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Svårt med avkodning

God språk-/läsförståelse 

God avkodningsförmåga / ”flyt”

God språk-/läsförståelse 
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”Assistive technology as reading intervensions for children 
with reading impairments with a one-year follow up”

”Elever med lässvårigheter 
kan dra nytta av AT med avseende på 

deras läsutvecklingsprocess.” 

”AT ger likvärdiga 
förutsättningar

att lära sig”

”AT kan bidra till att öka 
motivation 

att läsa/lära” 

”Stigmatisering 
undviks då eleverna kan vara 

delaktiga i sin ordinarie grupp”

Pilotstudien 
beskrivs i en artikel



Idor Svensson Linnéuniversitetet

Förutsättningar i studien

1) Elever i årskurs 4, 8 och gymnasiet år 1 
(totalt 152 elever)

2) St. 1-2 på ett avkodningstest eller st.3 
på minst två avkodningstest 

3) ”Försökselev” 
& Kontroll-elev  (inga interventioner)

4) En lärare lästestar (före, under, efter)
en annan lärare gör interventionen 
med appar

5) 24 interventionspass á minst 30 
minuter (under 8 veckor inklusive 2 
veckors paus)

6) Använda appar efter manualbaserade 
instruktioner – utbildning i detta. 

Bild: Gunilla Almgren Bäck
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Pre-
test/uppföljning

F-grupp K-grupp Total

Alla 77/55 66/49 143/104

Årskurs 4 49/38 44/35 93/79

Årskurs 8 18/10 18/11 36/21

Gymnasiet 10/7 4/3 14/10

Antalet deltagare vid Pre-test och uppföljning

40% flickor

60% pojkar

2017-08-10



Appar i studien (lärverktyg)



Resultat och slutsatser 



Idor Svensson 2017-05-12
Kontroll-elev Försöks-elev

Fick intervention

Test: Ordläsning

Linnéuniversitetet, Idor Svensson



Uppfölj 1 årStart T1

Utv. kurva läsning 
F och K-Grupp

N-Grupp

D-Grupp

Idor Svensson Linnéuniversitetet, 2017-08-10



Table X. Authentic time on task and comprehension scores between reading and 

listening of short stories

Condition Mean time in seconds (SD) Mean comprehension scores 

(SD)

Reading tasks 302.39 (190.27) 6.16 (2.33)

Listening tasks 146.80 (43.27) 5.31 (2.07)

Wilcoxon Sign Rank Test 

(Assymp. p)

-3.771 (0.001) -1.119 (0.263)

Note. Comprehension tasks; min points 0, max points 10.

Linnéuniversitetet, Idor Svensson

Resultat Läs- och lyssna test



Självbild

Utgångspunkt i studien:
Med hjälp av apparna kan läsaktiviteter upplevas
lättare och roligare så att motivation och självbild 

påverkas positivt.

Nytt resultat jämfört med tidigare forskning
Det går inte att säga att elever med lässvårigheter 

mår sämre, förutom ångestnivå, än sina kompisar generellt sett.

Ref. Emma Lindeblad, Linneuniversitetet
disputerar 8 sept. 2017 

Vad betyder resultaten?



Self-concepts and psychological health among children
and adolescents with reading disabilities and the 

influence of assistive technology

Emma Lindeblad



Lärares bedömning av AT
Thomas Nordström Doktorand i psykologi Linnéuniversitetet

 To assimilate and to communicate text

 Resultaten visar att för en del elever så fungerar tekniken som den 
är tänkt, dvs. de kan ta till sig text och förmedla text 

 Motivation and autonomy

 Elever som bedömdes kunna använda tekniken effektivt uppvisade 
motivation att vilja läsa och skriva med appar. En del elever bedöms 
vara självgående i skriftbaserade skoluppgifter med hjälp av 
tekniken, medan andra inte fortsatte använda tekniken

 Need of support and training

 Många elever behövde mycket stöd för att lära sig använda 
tekniken, och för att få den att fungera i skolsammanhang. 
Kontinuerligt stöd och omfattande träning anses vara en 
förutsättning för att få tekniken att fungera.



Konklusion/huvudresultat
• Ingen skillnad mellan F- och K-grupp ett år efter interventionen på 

något lästest.

• Båda grupper har utvecklats i nivå med normgrupp på 
ordavkodningstest.

• För F-grupp gick det betydligt snabbare att lyssna på en text än att 
läsa den.

• Svårt att mäta ”ta till sig och förmedla text”

• Ingen skillnad i självbild mellan F- och K-grupp
– Inga skillnader i självbild efter de använt AT

• Lärare beskriver förbättringar för eleverna, emellertid gäller det 
inte alla elever

2017-08-10 Idor Svensson Linnéuniversitetet



Exempel på pedagogiska konsekvenser kring 
utveckling av arbetssätt och stöd 
-med exempel på tidsenliga digitala verktyg



Pedagogiska konsekvenser utifrån
forskningsresultat och läroplanen (rev. 2017)

-Talsyntes i skrivprocessen, design av  lärsekvenser, 
uppmärksamma digital läsning

Text kan sparas i apparna och föras över till Google Drive 

dvs. eleven kan dela dokument med lärare och andra elever.

Formativt och digitalt stöd kan ges genom 

kommentarmöjligheter i 

Google dokument appen.

ClaroSpeak svensk 

Skolversion

ClaroSpeak Plus 

Svenska  

Google Drive

Google Dokument



Pedagogiska konsekvenser utifrån
forskningsresultat och läroplanen (rev. 2017)

-Stöd elever att utveckla förmåga att snabbt se och kritiskt bedöma
vad en text handlar om och diskutera vad det innebär att läsa/lära. 

Prizmo Go  

Följ utvecklingen 

av Prizmo och Prizmo Go

https://creaceed.com

Twitter @prizmo

Gunilla Almgren Bäck

https://creaceed.com


Universell design för lärande (UDL)

https://larportalen.skolverket.se

Pedagogiska konsekvenser utifrån
forskningsresultat och läroplanen (rev. 2017)

-Främja tillgänglig lärmiljö utifrån ”UDL” 

Se hela filmen 
gunillaalmgrenback.wordpress.com

https://larportalen.skolverket.se


Pedagogiska konsekvenser...
-Utveckla UDL i undervisningen och proaktivt stöd 

utifrån skolans och elevens behov

Universal design för lärande (UDL)

Lärare erbjuder elever

varierade möjligheter att ta till sig text  

utifrån en gemensam strategi på skolan.

De har en överblick över elevgruppen 

(SVR)

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Intensiva interventioner / stöd i form av

”preteaching” / särskilt stöd.

SPSM (2016)Värderingsverktyg 

för  tillgänglig utbildning

Hur och varför kan digitala lärverktyg främja elevers lärande och måluppfyllelse?

Vad tillför ”skoldatatek” som inte annan IKT verksamhet gör?

Gunilla Almgren Bäck



Via traditionella 
läsinlärningsmetoder

Via alternativa 
metoder

SWR Läsning= avkodning  X läsförståelse

”Ta till sig text”
”Förmedla text”

Parallell

Framtidsvision: Lära sig läsa och skriva
Paradigmskifte

Lära sig ta till sig och förmedla text

2017-05-12 Idor Svensson Linnéuniversitetet
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