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Sammanfattning 

Assisterande teknik kan ge elever med dyslexi eller grava läs- och 

skrivsvårigheter bättre förutsättningar att arbeta självständigt och på samma 

villkor som elever utan läs- och skrivsvårigheter. Den hastiga utvecklingen av 

tekniker som kan assistera läsande har dock inte lyckats åtföljas av studier som 

har kunnat bedöma teknikerna och deras effekt på användarna. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka vilken effekt en intervention med 

assisterande teknik hade på aspekter av läsning hos gymnasieelever med dyslexi 

eller grava läs- och skrivsvårigheter. För att undersöka detta mättes 

avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig text hos åtta elever med dyslexi 

eller grava läs- och skrivsvårigheter före, under och efter en intervention med 

assisterande teknik. Jämförelsedata samlades in från 28 elever utan tydliga läs- 

skrivsvårigheter. Generellt visade visuell inspektion av resultatet att elevernas 

avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig text i varierande grad förbättrades. 

Sammanfattningsvis tycktes assisterande teknik ha en liten positiv effekt på 

aspekter av läsning och verkade delvis kompensera lässvårigheterna.  

 

Nyckelord: dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, assisterande teknik, läsning, 

gymnasieelever, kompensation 
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Abstract 

Assistive technology can provide students with dyslexia or reading and writing 

difficulties better opportunities to work more independently and on the same 

conditions as students without reading and writing difficulties. However, the 

rapid development of technologies that can assist reading has failed to be 

accompanied by studies that have been able to assess the techniques and their 

impact on users. The purpose of the present study was to investigate the effect 

of an intervention with assistive technology on reading comprehension in high 

school students with dyslexia or reading and writing difficulties. In this study, 

eight students with dyslexia or reading and writing difficulties were assessed 

regarding decoding ability and ability to assimilate text. The students were 

assessed before, during and after the intervention. Comparative data was 

collected from 28 students without reading and writing difficulties. In general, 

visual inspection of the result showed that decoding ability and ability to 

assimilate text improved to varying degrees. Assistive technology seemed to 

have a small positive effect on reading comprehension and seemed to partially 

compensate for the difficulties. 

 

Keywords: dyslexia, reading and writing difficulties, assistive technology, reading 

comprehension, high school students, compensation 
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Introduktion 

Läsning spelar en avgörande roll för individens dagliga liv och flera studier har visat att 

brister i läsförmåga kan leda till bland annat låg självkänsla (Björn, 2010; McNulty, 2003), 

negativ påverkan på akademiska resultat (Dias, Montiel & Seabra, 2015), arbetslöshet och låg 

socioekonomisk status (Elbro, Dalby & Maarbjerg, 2011). I ett samhälle där skriftspråklig 

kompetens får en allt större betydelse kan de svagaste läsarna ha svårt att möta de krav som 

ställs i skolan, på arbetsmarknaden och i vardagslivet (Samuelsson, 2009). Enligt SBU 

(2014), vars syfte är att utvärdera metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, uppskattas 

dyslexi finnas hos 5-8 % av befolkningen och är vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Tillsammans med läs- och skrivsvårigheter utgör dyslexi den vanligaste inlärningssvårigheten 

bland barn (Cortiella & Horowitz, 2014).  

  Läsning utgörs i den här studien av avkodning och språkförståelse. Enligt modellen 

The simple view of reading (SVR) är avkodning och språkförståelse två lika viktiga 

komponenter av läsning (Gough & Tunmer, 1986; Gustafson, Samuelsson, Johansson & 

Wallman, 2013) och optimal lästräning bör innehålla båda komponenter (Tunmer & Greaney, 

2010). I SVR beskrivs avkodning som effektiv ordigenkänning och språkförståelse beskrivs 

som förmågan att tolka och skapa mening av talat språk (Hoover & Gough, 1990). I en 

översikt av studier som undersökt SVR konstaterades att modellen är lämplig för att studera 

normal och avvikande utveckling hos barn och ungdomar i skolan (Kirby & Savage, 2008).  

 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Läs- och skrivsvårigheter innebär att läs- och skrivförmågan är betydligt under förväntad nivå 

utifrån individens ålder och utbildning och att dessa svårigheter påtagligt försvårar individens 

skolarbete, yrkesarbete eller vardagliga aktiviteter som kräver läs- och skrivförmåga (DSM-5, 

2014). Läs- och skrivsvårigheter kan till exempel bero på bristande läs- och skrivstimulans i 

uppväxtmiljön och i skolan (Myrberg, 2003) eller på att individen har ett annat modersmål än 

det språk som används i text (Björn, 2010). En av flera former av läs- och skrivsvårigheter är 

dyslexi (Myrberg, 2003). Dyslexi definieras av International Dyslexia Association (IDA) på 

följande sätt:  

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is 

characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor 

spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the 

phonological component of language that is often unexpected in relation to other 
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cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction. Secondary 

consequences may include problems in reading comprehension, and reduced reading 

experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge. (Lyon, 

Shaywitz & Shaywitz, 2003, s.2) 

En svensk definition av dyslexi, som används av Svenska Dyslexistiftelsen, lyder på följande 

sätt. I likhet med SBU (2014) har författarna till föreliggande studie valt att byta ut ordet 

störning mot svikt.  

Dyslexi är en svikt 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. Svikten ger sig först och främst tillkänna som svårigheter att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt 

fram genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med 

läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd 

och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska svikten går i regel igen i släkten och man 

har anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska 

avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är att svikten är varaktig och svårbehandlad. 

Även om läsningen efterhand kan bli acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblemen. 

Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologisk förmåga finner man att 

svagheter på detta område ofta kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien & Lundberg, 2010, 

s.20-21) 

 

En central bakomliggande faktor i dyslexi anses således vara en brist i det fonologiska 

systemet (Høien & Lundberg, 2000; Snowling, 2001; Stanovich, 1988; Stanovich & Siegel, 

1994; Vellutino & Scanlon, 1987). För utveckling av god läsförmåga krävs så kallad 

fonologisk medvetenhet, som innebär förståelse för samspelet mellan bokstäver och språkljud 

och hur dessa ljud kan kombineras och bilda ord (Samuelsson, 2009). Brister inom fonologisk 

medvetenhet är typiskt för elever med dyslexi och innebär att dessa elever får svårt med bland 

annat avkodning och stavning (Lundberg, 2010). Denna brist kan innebära att ordavkodning 

tar tid och kräver ansträngning, vilket kan göra att elever med dyslexi har en långsam 

läshastighet (se Jacobson, 2005). Lästräning har en viktig roll i att utveckla fonologisk 

medvetenhet och avkodningsförmåga (Singelton, 2009) och har gett positiva resultat för 

elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter (Samuelsson, 2009; SBU, 2014). Dock har 

insatser i form av endast träning visat sig vara otillräckliga för att bemästra lässvårigheter hos 
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elever med grav dyslexi (Siegel, 2013). Avkodningssvårigheter verkar bestå in i vuxen ålder 

och äldre elever med dyslexi fortsätter att möta svårigheter i läsning och skrivning trots 

omfattande insatser (Jacobson, 1999; se Singleton, 2009). Resultat från flera studier har visat 

att kompensatoriska stödåtgärder, såsom assisterande teknik (AT), kan vara ett sätt att stötta 

inlärning hos elever med dyslexi som efter omfattande insatser med träning fortfarande har 

stora svårigheter (se Fälth & Svensson, 2015; Jacobson, Björn & Svensson, 2009; Nordström 

& Svensson, 2017). Enligt Fälth och Svensson (2015) kan AT likställas med glasögon för 

personer med synnedsättning. Edyburn (2015) beskriver följande i en antologi om 

interventioner med AT: ”AT has the potential to enable people with disabilities to live, learn 

and work more independently through the application of specialized technologies that reduce, 

eliminate, or minimize the impact of a disability.” (s.1) 

 

Assisterande teknik 

AT kan inkludera all programvara som gör det möjligt för användaren att ta till sig text genom 

att stötta en eller flera komponenter av läsprocessen (McKenna & Walpole, 2007). Exempel 

på sådan programvara är applikationer med talsyntes, ljudande tangentbord, 

rättstavningsprogram, taligenkänning, tal- och ljudböcker, OCR-funktion (Optical Character 

Recognition), ordprediktion och översättningsmöjligheter (Eklöf & Kristensson, 2017). Dessa 

applikationer kan användas på mobila enheter som smartphones eller läsplattor (Barden, 

2014). Talsyntes kallas även för TTS (text-till-tal) och innebär att digital text kan läsas upp 

för eleven med hjälp av talsyntesprogram och på så sätt kompensera för en nedsatt 

läshastighet eller en begränsad avkodningsförmåga (Eklöf & Kristensson, 2017). Ett annat 

kompenserande verktyg är taligenkänning, även kallat STT (tal-till-text), och beskrivs av 

Eklöf & Kristensson (2017) som ett verktyg som omvandlar tal till digital text. ISO (2011) 

definierar AT enligt följande:  

 

An assistive product is any product (including devices, equipment, instruments and 

software), especially produced or generally available, used by or for persons with 

disability, for participation, to protect, support, train, measure or substitute for both 

functions / structures and activities, or to prevent impairments, activity limitations or 

participation restrictions. (ISO, 2011) 
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Interventioner med assisterande teknik  

Flera studier har undersökt effekten av interventioner i form av fonologisk träning för barn 

och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter, men få studier har undersökt effekten av 

interventioner med applikationer som verktyg för att kompensera och stödja läsning (SBU, 

2014). En interventionsstudie av Fälth och Svensson (2015), med syftet att undersöka om den 

multifunktionella applikationen Prizmo kunde vara till hjälp för elever med grava läs- och 

skrivsvårigheter, fann att deltagarnas avkodningsförmåga förbättrades trots att detta inte var 

något som tränades specifikt under interventionen, vilket kan tolkas som en transfereffekt. 

Transfereffekt innebär i det här fallet att avkodningsförmåga förbättras som en sekundär 

effekt av att individer med läs- och skrivsvårigheter, som vanligtvis ofta undviker läst text, får 

en ökad exponering för text genom användandet av AT (Lindeblad et al., 2016). Deltagarna i 

studien av Fälth och Svensson (2015) skattade Prizmo som enkel att använda men upplevde 

inledningsvis momentet där text skulle fotograferas som svårt. För att kunna dra mer generella 

slutsatser hade dock ett större deltagarantal och en kontrollgrupp behövts. Lindeblad et al. 

(2016) undersökte i en pilotstudie om det skett någon transfereffekt på läsförmåga hos barn 

med lässvårigheter efter en systematisk intervention där applikationer användes för att träna 

och kompensera för lässvårigheter. Resultatet visade att deltagarna efter interventionen 

fortfarande hade stora avkodningssvårigheter jämfört med normgruppen, men att de över tid 

förbättrade sin förmåga i samma takt som normgruppen. Då klyftan mellan barn med dyslexi 

eller läs- och skrivsvårigheter och barn utan svårigheter vanligtvis inte minskar utan snarare 

ökar över tid, ansågs resultatet innebära att AT hade en liten men bestående transfereffekt på 

avkodningsförmåga. Wood, Moxley, Tighe och Wagner (2018) granskade i en metaanalys 22 

artiklar som undersökte effekten av TTS-teknik på läsförståelse hos individer med 

lässvårigheter och fann att TTS-teknik tycktes kunna hjälpa dessa individer även om de 

bakomliggande mekanismerna fortsatt är okända. I en tidigare metaanalys av Perelmutter, 

McGregor och Gordon (2017) granskades 56 studier för att undersöka effekten av 

interventioner med assisterande teknik för ungdomar och vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter. Författarna konstaterade att interventioner med AT överlag visade sig vara 

gynnsamma och att interventioner med ordbehandlare hade en stor positiv effekt hos individer 

med läs- och skrivsvårigheter. Interventioner med TTS och STT fick varierande resultat, men 

visade sig generellt ha en liten positiv effekt. I metaanalysen framkom även att vissa former 

av AT kunde vara ogynnsamma och att till exempel TTS-teknik kunde hindra elever som vid 

start hade en relativt hög läsförmåga. Flera av studierna som undersökte tekniker som TTS 

och STT var dock äldre. Enligt författarna till metaanalysen har TTS- och STT-tekniker 
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genomgått en stor förbättring de senaste årtiondena, vilket innebär att den teknik som finns 

idag kan vara mer effektiv än de former som användes i dessa studier. En ytterligare slutsats 

av Perelmutter at al. (2017) är att användandet av AT behöver anpassas efter individen för att 

vara effektiv. I en studie av Sing, Marcus och Ayres (2012), med den så kallade Cognitive 

load theory som utgångspunkt, undersöktes skillnaden mellan att läsa och att lyssna på text. I 

studien hade författarna hypotesen att lyssnad text skulle resultera i sämre inlärning än läst 

text eftersom lyssnad text, på grund av sin brist på permanens, kan utgöra en större belastning 

för arbetsminnet. För detta fanns visst stöd, vilket gällde särskilt när deltagarna fick möjlighet 

att gå tillbaka och läsa om text. Cognitive load theory utvecklades av Sweller, Ayres och 

Kalyuga (2011) och innebär att onödig bearbetning på bekostnad av arbetsminnet, så kallad 

cognitive load, kan utgöra ett hinder för inlärning. Teorin tar även upp Transient information 

effect som innebär att inlärning kan hindras när information inte är permanent utan fysiskt 

försvinner, eftersom det gör att den som ska lära sig inte hinner bearbeta eller koppla samman 

informationen med ny information. Cheung och Slavin (2013) genomförde en metaanalys på 

20 högkvalitativa studier för att undersöka effekten av assisterande teknik på läsförmåga hos 

elever i låg- och mellanstadiet med lässvårigheter. Resultatet visade att AT hade en liten men 

positiv effekt på deltagarnas läsförmåga och att interventioner i mindre grupper, samt 

interventioner med yngre elever, gav bättre resultat. Trots metaanalysens höga metodologiska 

standard var det få studier som hade stora randomiserade urval med kontrollgrupper och 

systematiskt utförda interventioner, vilket gör att resultatet bör tolkas med försiktighet. I 

likhet med Cheung och Slavin (2013), som fann att interventioner med AT gav bättre resultat 

med yngre elever, menar Eklöf och Kristensson (2017) att AT bör introduceras så tidigt som 

möjligt för att lägga en grund för ett självklart användande av AT i skolan. Enligt Lindeblad et 

al. (2016) kan yngre elever vara mer öppna för användandet av AT eftersom de ännu inte 

utvecklat kompensatoriska strategier för att klara eller undvika uppgifter som ställer krav på 

läsning i skolan. Författarna menar att AT kan förlora sin kompensatoriska effekt hos äldre 

elever som redan har utvecklat effektiva sätt att kompensera läsningen. I en studie av Lange, 

McPhillips, Mulhern and Wylie (2006), som undersökte interventioner med AT på elever i 

åldrarna 14-15 år med lässvårigheter, framkom att elever med dyslexi blev hjälpta av AT och 

hade en signifikant större förbättring än de två kontrollgrupperna. Grunér, Östberg och 

Hedenius (2017) undersökte i en studie om problem med ouppmärksamhet och hyperaktivitet 

påverkade effekten av en intervention med TTS-teknik på läsförståelse och läshastighet hos 

elever med lässvårigheter. TTS-teknik visade sig ha en positiv effekt på läshastigheten både 

för elever i årskurserna 3-5 och 6-9 oberoende av ADHD-symtom. Att läsa med TTS-teknik 
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gav en signifikant positiv effekt på läsförståelse i den yngre gruppen, medan det i den äldre 

gruppen inte sågs någon sådan effekt. I studien uppmärksammades att rösten (svenska rösten 

Alva) som läste upp texten upplevdes som märklig och onaturlig, vilket störde elevernas 

förståelse av texten. En vanligt förekommande kommentar i litteraturen kring TTS-teknik är 

att faktorer såsom läshastighet och att röstens betoning upplevs naturlig är viktiga och kan 

påverka användarens helhetsupplevelse av tekniken. Eftersom dessa faktorer skiljer sig från 

programvara till programvara kan det vara en del av förklaringen till varför resultat kan 

variera mellan studier (Wood et al. 2018). Resultat i studier där interventioner gjorts, till 

exempel genom att använda AT, kan också variera beroende på vilka test som används. I en 

publikation av Jacobson (2018) menar författaren att det vid bedömning av effekten av en 

intervention är viktigt att väga in potentiella testeffekter som innebär att förbättrade resultat 

kan förklaras av att test upprepas och av att deltagarna därmed har fått kunskap och erfarenhet 

av hur testen fungerar (Jacobson, 2018).  

Utvecklingen av tekniker som kan assistera läsande och skrivande hos personer med 

dyslexi eller lässvårigheter har med sin snabba hastighet inte lyckats åtföljas av studier som 

har kunnat bedöma teknikerna och deras effekt på användarna (Abascal, Barbosa, Nicolle & 

Zaphiris, 2016; Fälth & Svensson, 2015). Enligt SBU (2014) saknas i nuläget studier som kan 

ge tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra effekten av AT bland barn och ungdomar 

med dyslexi och det finns därför ett behov av studier som undersöker om AT förbättrar 

kunskapsutveckling och livskvalitet. I enlighet med SBU (2014) betonar flera forskare 

behovet av mer forskning inom området (Edyburn, 2015; Fälth & Svensson, 2015; Grunér et 

al., 2017; Lindeblad et al., 2016; Nordström & Svensson, 2017; Singelton, 2009). 

 

Syfte 

Huvudsyftet med den här studien är att undersöka vilken effekt en intervention med 

assisterande teknik har på aspekter av läsning hos gymnasieelever med dyslexi eller grava läs- 

och skrivsvårigheter. Med aspekter av läsning menas avkodningsförmåga och förmåga att ta 

till sig text. Studien syftar även till att undersöka om deltagarnas förmåga att ta till sig text 

gynnas mest när de får läsa text eller när de får lyssna på text. 
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Frågeställningar 

1. Ger assisterande teknik någon effekt på aspekter av läsning hos interventionsgruppen?  

2. Skiljer sig resultatet mellan när deltagarna får läsa text och när de får lyssna på text? 

3. Kompenseras interventionsgruppens lässvårigheter när de får lyssna på text? 

Hypoteser 

1. AT har en effekt på interventionsgruppens avkodningsförmåga och förmåga att ta till 

sig text.  

2. a) När deltagarna i interventionsgruppen får lyssna på text svarar de rätt på fler frågor 

och är snabbare än när de får läsa. 

b) När deltagarna i jämförelsegruppen får läsa text svarar de rätt på fler frågor och är 

snabbare än när de får lyssna. 

3. Interventionsgruppens lässvårigheter kompenseras när de får lyssna på text.  

 

Metod  

Föreliggande studie ingick i ett större projekt (Svensson, Nordström, Lindeblad, Sand, 

Gustafson, Almgren/Bäck & Nilsson, inskickad) där data för interventionsgruppen samlades 

in under hösten 2017. Data för jämförelsegruppen samlades in av författarna till föreliggande 

studie under våren 2018. Uppsatsen sammanställdes våren 2018.  

 

Deltagare 

I studien bestod interventionsgruppen av 10 deltagare (9 flickor, 1 pojke). Deltagarna gick 

första eller andra året på gymnasiet och var 16 eller 17 år gamla. Urvalet till 

interventionsgruppen gjordes genom att lärare på den aktuella skolan fick välja ut elever med 

tydliga läs- och skrivsvårigheter baserat på dokumenterade resultat från den ordinarie 

undervisningen. Från interventionsgruppen fanns ett bortfall på två deltagare vilket gör att 

analysen baserades på data från totalt 8 deltagare (7 flickor, 1 pojke). Bortfallet bestod av 

deltagare 8 och deltagare 10 som exkluderades eftersom de inte genomförde samtliga 

testningar. Av de 8 deltagarna hade 75 % diagnostiserad dyslexi och resterande deltagare hade 

annan grav läs- och skrivsvårighet. Jämförelsegruppen bestod av en klass med 46 elever som 

inte genomgått någon intervention med assisterande teknik. Deltagarna i jämförelsegruppen 

gick tredje året på gymnasiet och var 18 eller 19 år gamla. Vid första insamlingstillfället var 

15 deltagare inte närvarande och kunde därmed inte delta i studien. Ett ytterligare bortfall 

inträffade vid andra insamlingstillfället då 3 av deltagarna som testats vid T1 inte var 
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närvarande. Det slutliga deltagarantalet i jämförelsegruppen var 28 deltagare utan tydliga läs- 

och skrivsvårigheter (16 pojkar, 12 flickor). Deltagarna rekryterades genom ett 

bekvämlighetsurval. Skolan som användes i studien var en gymnasieskola i en medelstor stad 

i södra Sverige och den valdes utifrån en redan existerande kontakt mellan skolan och 

Linnéuniversitetet. 

 

Instrument 

LS. Testet avser att mäta avkodningsförmåga och är framtaget av Johansson (2004). 

LS används bland annat vid utredning av dyslexi och läs- och skrivsvårigheter och har 

använts i flera svenska studier (Lundberg, 2010; Samuelsson, Herkner & Lundberg, 2003). 

Normdata för årskurs 7-9 och gymnasiet finns tillgängliga (Johansson, 2004). Testet är 

uppdelat i två delar där den ena delen innebär läsning av vanliga ord och den andra delen 

innebär läsning av nonsensord. Båda delarna består av en lista av ord som blir allt längre och 

uppgiften är att läsa orden så snabbt och korrekt som möjligt. Test-retest reliabiliteten för 

elever i skolår 9 var .78 för läsning av vanliga ord och .81 för läsning av nonsensord 

(Johansson, 2004). 

Läs- och lyssnarförståelsetestet (LoL-testet). För att mäta förmågan att ta till sig text 

användes ett nykonstruerat läs- och lyssnarförståelsetest som undersöker skillnader i resultat 

mellan att läsa text och att lyssna på text med TTS-teknik (Svensson et al., inskickad). Testet 

konstruerades av Svensson et al. (inskickad) och består av fyra texter som var och en åtföljs 

av fem frågor med fem svarsalternativ per fråga. Vid konstruktionen användes 

standardiserade texter på svenska som hämtats från IReST-projektet. Enligt författarna till 

IReST-projektet är det viktigt att använda standardiserade texter när läsning ska bedömas 

genom upprepade mätningar (Trauzettel-Klosinski, Dietz K, & IReST Study Group, 2012). 

Texterna från IReST-projektet är därför konstruerade så att de ska likna varandra så mycket 

som möjligt. De är uppbyggda med samma struktur för antal tecken, bokstäver, ord och linjer, 

samt med liknande fördelning av substantiv, verb, prepositioner och pronomen. Även 

texternas ordvariabilitet och läsbarhet är likvärdig. Läsbarheten har mätts och jämförts genom 

skattning med det svenska läsbarhetsindexet, LIX. 

Applikationer. Applikationerna som användes i den här studien var Prizmo-Go, Text 

Fairy, Skolstil-2 och Legimus. Urval av applikationer gjordes av Svensson et al. (inskickad) i 

samråd med medlemmar från Nätverket för specialundervisning och skolor (SPSM). 

Applikationerna valdes utifrån deras användbarhet för läsning, skrivning och skolarbete 

(Svensson et al., inskickad) och har visat sig fungera i skolsammanhang (Lindeblad et al., 
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2017; Fälth et al. 2015; Svensson et al., inskickad). När deltagarna använde talsyntes eller 

taligenkänning användes telefonens eller läsplattans egna funktioner. Prizmo-Go är en 

multifunktionell applikation och OCR-läsare med inbyggd talsyntes som går att använda på 

iPhone, iPad och iPod touch (Eklöf & Kristensson, 2013). Prizmo-Go har en stödfunktion i 

talsyntes som innebär att en gul rektangel markerar orden som talas, det vill säga en slags 

”karaoke-funktion”, som gör det lättare att följa texten som läses (Fälth & Svensson, 2015). 

Applikationen Text Fairy är motsvarigheten till Prizmo-Go för androidtelefoner. Skolstil-2 är 

en enkel ordbehandlare med talsyntes och bokstavsljudning, medan Legimus är en 

webbaserad katalog med inlästa talböcker som tillhandahålls av MTM (Myndigheten för 

Tillgängliga Medier). 

 

Procedur 

Testerna som interventionsgruppen fick genomföra administrerades av två specialpedagoger 

som hade erfarenheter av dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, samt av att administrera läs- 

och skrivtester. Interventionsgruppen testades vid tre olika tillfällen: före, under och efter 

interventionen. För en översikt över testtillfällen, interventionsprocess och antal sessioner 

under varje fas, se tabell 1. Interventionen pågick under sammanlagt tio veckor med två 

veckors paus i mitten. Första testtillfället, T1, ägde rum veckan innan interventionen 

påbörjades. Fyra veckor senare närmade sig projektet mitten av interventionen och då 

genomfördes den andra testningen, T2. Interventionen avslutades fyra veckor efter T2 och då 

testades deltagarna en tredje gång, T3. Vid varje testtillfälle administrerades LS vanliga ord 

och LS nonsensord vid tre olika tillfällen inom loppet av tre dagar, vilket författarna till den 

här studien har valt att kalla för tillfälle A, B och C. Anledningen till varför LS 

administrerades vid tre olika tillfällen vid varje testtillfälle var för att få fram ett mer reliabelt 

värde. Råpoäng för antal rätt svar och tidsåtgång vid LS räknades samman till en läskvot 

utifrån instruktioner i manualen för LS (Johansson, 2004). Vid varje testtillfälle 

administrerades LoL-testet enbart vid ett tillfälle. I LoL-testet finns möjligheten att välja 

mellan 10 likvärdiga texter och inför varje testtillfälle valdes fyra av dessa texter ut. I testet 

fanns ingen text 5. Av de fyra texterna som administrerades vid varje testtillfälle skulle 

deltagarna läsa två av texterna och lyssna på två av texterna med TTS-funktionen på 

applikationen Prizmo-Go med iPhone eller iPad. I testsituationen användes iPads som lånats 

av den aktuella gymnasieskolan, förutom i särskilda fall där testledarens iPhone användes. 

Vid T1 var samtliga texter nya för deltagarna. Vid T2 respektive T3 användes två texter som 

deltagarna hade använt under ett av de föregående testtillfällena (en som skulle läsas och en 
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som skulle lyssnas på) och två nya texter (en som skulle läsas och en som skulle lyssnas på). 

Vid administrering av LoL-testet fick deltagarna först en kort genomgång av applikationen 

Prizmo-Go som användes för att skanna och lyssna på text. Därefter fick deltagarna börja med 

att läsa den första texten. Efter det plockades texten undan och deltagarna fick skriftligt svara 

på fem följdfrågor. Samma procedur gjordes därefter för text nummer två som också skulle 

läsas. Efter det fick deltagarna skanna och lyssna på den tredje texten. När de hade lyssnat på 

den tredje texten skannade de frågorna till texten, lyssnade på frågorna och besvarade dem 

högt. Samma procedur gjordes därefter för den fjärde texten som deltagarna också skulle 

lyssna på. Resultat på LoL-testet presenteras i råpoäng för antal rätt svar på frågorna till 

texterna och i sekunder för tidsåtgång. Råpoäng presenteras på en skala från 0-5, där 5 är max 

antal rätt svar på frågorna. Tidsåtgången noterades för de moment där deltagarna läste text, 

skannade och lyssnade på text samt skannade, lyssnade på och svarade på frågor. Tiden det 

tog att besvara frågor analyserades inte i studien. När deltagarna lyssnade på text noterades 

tiden det tog från att deltagarna påbörjade skanningen till dess att deltagarna hade lyssnat klart 

på texten för att få en bild av applikationens praktiska användbarhet. I den här studien ses 

tidsåtgång som ett mått på avkodning, där en eventuell minskning i tidsåtgång från första till 

sista testtillfället kan tyda på en förbättrad avkodningsförmåga. En indikation på att 

svårigheterna hos deltagarna i interventionsgruppen kompenseras genom AT, anses framför 

allt vara ett resultat där interventionsgruppens antal rätt svar på frågor på lyssnad text är lika 

stort eller större än jämförelsegruppens antal rätt svar vid läst text. Varje testtillfälle tog 20-30 

minuter. Löpande under projektet fick deltagarna även delta i intervjuer och i fokusgrupper. 

Resultat från intervjuer, fokusgrupper och en uppföljande testning i maj 2018 presenteras i en 

kommande rapport och inkluderades inte i föreliggande studie. 

 

Tabell 1.  

Översikt över testtillfällen, interventionsprocess och antal sessioner för interventionsgruppen. 

Aktivitet Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3-8 Vecka 9-12 Vecka 12-13 

Testtillfällen T1 (A, B, C)  T2 (A, B, C)  T3 (A, B, C) 

Intervention  Fas 1 Fas 2 Fas 3  

Antal sessioner  4  16 10  
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För att kunna jämföra resultat på LoL-testet med en grupp utan läs- och 

skrivsvårigheter, samt för att kunna utvärdera elever med läs- och skrivsvårigheter avseende 

att läsa versus lyssna, samlades data in från en jämförelsegrupp. Testerna som genomfördes 

på jämförelsegruppen administrerades av de två författarna till föreliggande studie. Båda 

författarna har viss erfarenhet av att administrera tester. För att säkerställa samstämmigheten 

mellan administreringen av testen konsulterades den specialpedagog som genomfört 

majoriteten av testningarna på interventionsgruppen. Författarna fick även instruktioner i 

administrering av LS och LoL-testet. Jämförelsegruppen testades med LoL-testet vid två 

testtillfällen med åtta till nio veckors mellanrum. Vid dessa tillfällen administrerades även LS 

nonsensord med syftet att utesluta dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter. Varje testning 

tog 20-30 minuter. 

Intervention. Sju lärare som tidigare hade varit med i ett projekt av Svensson et al. 

(inskickad) deltog som interventionsledare för interventionsgruppen. Två av 

interventionsledarna ansvarade för två deltagare var medan resterande hade ansvar för en 

deltagare var. Vissa av dessa var betygsättande och andra inte. Inför interventionen fick 

interventionsledarna muntlig och skriftlig genomgång av projektets upplägg och av hur 

interventionen skulle implementeras. Vid ett annat tillfälle fick de en genomgång av 

applikationerna som skulle användas i interventionen. En specialpedagog på gymnasieskolan 

där deltagarna studerade fungerade som ett stöd för interventionsledarna under interventionen. 

Interventionsledarna hade möjlighet att höra av sig till såväl projektledningen (Svensson et 

al., inskickad) som specialpedagogen för att söka stöd eller diskutera eventuella frågor. De 

fick instruktioner om att interventionen skulle bestå av 30 sessioner mellan deltagaren och 

interventionsledaren. Övningar och varje sessions innehåll skulle redovisas genom blanketter 

som interventionsledarna och deltagarna skulle fylla i. Interventionen skulle pågå i åtta veckor 

med ungefär fyra sessioner per vecka där varje session skulle pågå i 30 minuter. Sessionernas 

längd och frekvens baserades på pilotstudien av Lindeblad et al. (2017) och på tidigare 

forskning som rekommenderade korta och regelbundna sessioner istället för längre sessioner 

som kunde trötta ut deltagarna (Denton, Fletcher, Anthony & Francis, 2006; Fälth, Gustafson, 

Tjus, Heimann och Svensson, 2013; Kjeldsen, Niemi & Olofsson, 2003). Interventionen 

delades in i tre faser som tidsmässigt följde på varandra. Syftet under fas 1 var att introducera 

applikationerna och deras funktioner för deltagarna. Fas 2 gick ut på att träna olika 

läsunderstödjande funktioner med AT. Under fas 3 låg fokus på individuellt anpassad 

implementering av AT i vanlig undervisning och aktivitet i deltagarnas skolvardag. 

Deltagarna skulle då självständigt använda applikationerna under lektionstid. 
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Dessvärre genomfördes inte sessionerna enligt de instruktioner som gavs, främst när 

det gäller antal sessioner. Medelvärdet för genomförda sessioner var 12.75 (SD 5). Flest antal 

sessioner, 20 sessioner, genomfördes av deltagare 1 medan deltagare 5 endast genomförde 

fem sessioner. Deltagare 3, 4 och 7 genomförde tio sessioner var. Deltagare 6 genomförde 12 

sessioner, deltagare 2 genomförde 17 sessioner och deltagare 9 genomförde 18 sessioner. 

Sessionerna varade ungefär 30 minuter. Utöver det genomförde deltagarna också övningar på 

fritiden. Längd och frekvens för övningar på fritiden registrerades inte.   

Jämförelsegruppen tog inte del av någon intervention och skulle helst inte använda AT 

mellan testtillfällena. Vid det andra testtillfället frågade testledarna deltagarna om de hade 

använt Prizmo-Go sedan förra testtillfället. Endast en deltagare hade använt applikationen vid 

något enstaka tillfälle mellan testtillfällena.  

Interventionsövningar. Under interventionen fick deltagarna i interventionsgruppen 

arbeta med de applikationer som hade valts ut för studien. Genom TTS- och STT-teknik 

skulle de bland annat lyssna på text och tala in sammanfattningar, ta fram nyckelord för att 

komma ihåg text och använda inspelat material för att tala in sammanfattningar. Deltagarna 

skulle göra sökningar på internet med hjälp av taligenkänningsfunktionen, spara ner 

webbsidor och få dem upplästa, samt göra talade anteckningar om information på 

webbsidorna. Under fas 2 och 3 skulle deltagarna även använda applikationen Legimus för att 

varje dag utanför schemalagd skoltid lyssna på text som inte var relaterad till skolarbete eller 

inlärning. Innehållet i texten skulle sedan diskuteras med interventionsledaren, sammanfattas 

och talas in med STT-teknik.  

 

Design 

För att undersöka effekten av assisterande teknik på interventionsgruppens 

avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig text användes single subject design, vilket 

innebär att en studies resultat studeras och presenteras på individnivå. Studien har en så kallad 

AB-design, som är en typ av single subject design, där en deltagares resultat före 

interventionen jämförs med resultatet efter interventionen. I studien är den oberoende 

variabeln en intervention med assisterande teknik och den beroende variabeln läsning. Enligt 

Satake, Maxwell och Jagaroo (2008) är single subject design ett sätt att studera ett enskilt 

subjekt över tid för att kunna fastställa om en viss intervention är effektiv i att förändra en 

individs beteende eller prestation. En studie med single subject design innehåller ofta mellan 

tre och åtta deltagare som på grund av designens utformning kan fungera som sin egen 

kontrollgrupp (Horner et al., 2005). Inom gruppen elever med dyslexi eller grava läs- och 
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skrivsvårigheter ryms en stor heterogenitet, vilken kan tas till vara genom single subject 

design där den enskilda individen och dennes utveckling är i fokus. Designen gjorde det 

möjligt att i föreliggande studie studera varje deltagare utifrån dennes unika svårigheter. Mot 

den här bakgrunden anser författarna att single subject design var lämplig för att studera det 

aktuella ämnet. Dock genomfördes analyser på gruppnivå för att ytterligare besvara 

frågeställningarna. Resultatet från gruppnivåanalyserna tolkades med stor försiktighet med 

tanke på det låga deltagarantalet. 

 

Dataanalys 

För analys av data användes dataprogrammen IBM SPSS, version 21 och JASP, version 0.8.6. 

På grund av det låga deltagarantalet var inferentiell statistik inte tillämpbart och därför 

presenteras magnituden av eventuella effekter av interventionen genom Cohen’s d (Cohen, 

1988). Resultat av den linjära regressionsanalysen presenteras dock genom värden för 

signifikans. Kalkylator för uträkning av effektstorlekar från Centre for Evaluation and 

Monitoring (2018) användes. För att besvara studiens första hypotes gjordes uträkning av 

effektstorlek på gruppnivå för interventionsgruppens utveckling på LS och LoL-testet. 

Effektstorlek räknades även ut för jämförelsegruppens utveckling på LoL-testet. För 

uträkningen användes medelvärde av deltagarnas resultat vid första respektive sista 

testtillfället. På individnivå utfördes visuell inspektion, samt linjär regressionsanalys. För att 

besvara studiens andra hypotes gjordes jämförelse på gruppnivå utifrån resultat på LoL-testet. 

Jämförelse gjordes inom varje grupp mellan antal rätt svar på frågor vid läsning och antal rätt 

svar på frågor vid lyssnande, samt mellan tidsåtgång vid läsning och tidsåtgång vid lyssnande. 

För uträkning av effektstorlek användes medelvärde av deltagarnas tid och antal rätt svar på 

frågor vid sista testtillfället. Studiens sista hypotes prövades genom jämförelse på gruppnivå 

mellan interventionsgruppens och jämförelsegruppens resultat på LoL-testet. Även här 

användes medelvärde av deltagarnas resultat vid sista testtillfället för uträkning av 

effektstorlek. Jämförelse mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen gjordes för 

antal rätt svar på frågor enligt följande kombinationer: läsa-läsa, lyssna-lyssna och lyssna-

läsa. För tid utfördes jämförelse i kombinationerna: läsa-läsa och lyssna-lyssna. 

 

Etik 

Studien granskades och godkändes av etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr 2014/253-32). 

Samtliga deltagare i studien deltog på frivillig basis och först efter att samtycke inhämtats. 

Inför studien fick interventionsgruppens deltagare information både skriftligt och muntligt om 
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studiens syfte, anonymitet och deras möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. 

Deltagarna fick även kontaktuppgifter till projektansvariga. Det faktum att studiens författare 

inte hade någon kontakt med interventionsgruppen kan ses som en fördel eftersom det 

minskar risken för partiskhet vid sammanställningen av resultatet. I interventionsgruppen var 

deltagarna mellan 16 och 17 år och därför inhämtades skriftligt samtycke från samtliga 

deltagares vårdnadshavare. Även vid testning av jämförelsegruppen fick deltagarna 

information både muntligt och skriftligt om att deras deltagande var anonymt och att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta testningen. De fick även information kring studiens syfte 

och kontaktuppgifter till testledare och handledare i studien. Då samtliga deltagare i 

jämförelsegruppen var över 18 år fick de vid första testtillfället själva lämna sitt skriftliga 

samtycke till att delta i studien. Trots dessa försök att säkerställa frivillighet och samtycke 

finns en risk att det fanns deltagare som upplevde press eller grupptryck att delta i studien. Ett 

etiskt övervägande inför studien var hur författarna skulle agera vid eventuella upptäckter av 

svårigheter hos någon av deltagarna i jämförelsegruppen. Beslut togs om att inte gå vidare 

med eventuella upptäckter av svårigheter. Även om sådan information hade kunnat vara 

användbar för deltagaren själv eller för skolpersonalen hade det stridit dels mot deltagarnas 

möjlighet att vara anonyma och dels mot testningens syfte som inte var att utreda eller 

diagnosticera enskilda individer. 

 

Resultat 

H1: AT har en effekt på interventionsgruppens avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig 

text.   

Interventionsgruppens resultat på gruppnivå presenteras i tabell 2. Avseende texterna som 

lästes visade resultatet ingen ökning i antal rätt svar på frågor (d=0.19) efter interventionen, 

men en generell minskning i tidsåtgång (d=0.79). På texterna som skulle lyssnas ökade antal 

rätt svar på frågor (d=1.23), men ingen effekt på minskad tidsåtgång uppvisades (d=0.08). 
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Tabell 2.  

Medelvärde och standardavvikelse för läskvot på LS och LoL-testet vid T1 och T3 för 

interventionsgruppen. Effektstorlek i Cohens d med konfidensintervall presenteras gällande 

skillnader i medelvärde mellan T1 och T3 inom gruppen.  

                                           Interventionsgrupp (n=8) 

 T1    T3        Effektstorlek         95 % KI 

Variabler M (SD)    M (SD)      Cohens d  

Ord 62.44 (28.17) 84.98 (32.57) -3.00 [-4.667, -1.302] 

Nonsensord  65.26 (30.19) 88.45 (50.50) -0.80 [-1.590, 0.023] 

Poäng läsa 4.36 (0.63) 4.14 (0.94) 0.19 [0.569, 0.927] 

Poäng lyssna 2.71 (1.25) 4.07 (0.89) -1.23 [-2.203, -0.196] 

Tid läsa 88.44 (64.79) 63.00 (34.14) 0.79 [-0.037, 1.566] 

Tid lyssna 84.06 (11.08) 82.81 (11.35) 0.08 [-0.622, 0.766] 

 

  Jämförelsegruppens resultat på gruppnivå presenteras i tabell 3. På texterna som lästes 

minskade antal rätt svar på frågor (d=0.56) mellan T1 och T2 och ingen effekt för minskad 

tidsåtgång uppvisades (d=0.19). Avseende lyssnad text ökade antal rätt svar på frågor 

(d=0.58), men inte heller här uppvisades någon effekt för tidsåtgång (d=0.03). 

 

Tabell 3.  

Medelvärde och standardavvikelse för LoL-testet vid T1 och T2 för jämförelsegruppen. 

Effektstorlek i Cohens d med konfidensintervall presenteras gällande skillnader i medelvärde 

mellan T1 och T2 inom gruppen.  

                                           Jämförelsegrupp (n=28) 

 T1    T2        Effektstorlek         95 % KI 

Variabler M (SD)    M (SD)      Cohens d  

Poäng läsa 4.02 (0.66) 3.54 (0.80) 0.56 [0.154, 0.951] 

Poäng lyssna 2.52 (1.16) 3.18 (0.76) -0.58 [-0.972, -0.171] 

Tid läsa 43.46 (8.67) 42.00 (9.24) 0.19 [-0.183, 0.565] 

Tid lyssna 74.09 (8.72) 74.36 (6.71) -0.03 [-0.396, 0.345] 

 

 På individnivå visade visuell inspektion av resultatet på LS (se figur 1 och figur 2) att 

samtliga deltagare i varierande grad fick en högre läskvot både på läsning av vanliga ord 

(d=3.00) och läsning av nonsensord (d=0.80) vid T3. Den linjära regressionsanalysen visade 
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att förbättringen mellan A, B och C vid T1 för läsning av vanliga ord var signifikant (p<.05) 

för deltagare 1, 4, 5, 6, 7, och 9. Mellan T1, T2 och T3 var förbättringen signifikant för 

deltagare 1, 3, 4, 5, 6, 7, och 9. För den andra delen av LS, läsning av nonsensord, visade 

regressionsanalysen att de förbättrade resultaten mellan A, B och C vid T1 var signifikant 

(p<0.05) för deltagare 4, 5, 6 och 7. Mellan T1, T2 och T3 var förbättringen signifikant för 

deltagare 2, 4, 5, 6, 7, och 9. 

 

Figur 1. Linjediagram över förändringen i resultat på LS vanliga ord för samtliga deltagare i 

interventionsgruppen. Läskvot för varje tillfälle (A, B, C) vid respektive testtillfälle (T1, T2, 

T3) presenteras.  
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Figur 2. Linjediagram över förändringen i resultat på LS nonsensord för samtliga deltagare i 

interventionsgruppen. Läskvot för varje tillfälle (A, B, C) vid respektive testtillfälle (T1, T2, 

T3) presenteras.  

 

På individnivå visade visuell inspektion av interventionsgruppens resultat vid T3 på 

LoL-testet att antalet rätt svar på frågor till texterna som skulle läsas hade minskat för tre 

deltagare, ökat för fyra deltagare och var detsamma för en deltagare, samtidigt som tiden hade 

minskat för samtliga deltagare. Avseende texterna som skulle lyssnas på hade antal rätt svar 

på frågor ökat för samtliga deltagare och tidsåtgången hade minskat för hälften av deltagarna.  

  Då presentation av varje deltagares resultat inte var möjlig utifrån uppsatsens ramar 

för omfång presenteras endast resultat för tre utvalda deltagare i figurer och text. Deltagarna 

som valts ut ansågs av författarna vara intressanta för helhetsbilden av resultatet. Den 

deltagare som genomförde flest sessioner var deltagare 1 (20 sessioner). Efter interventionen 

hade deltagare 1 förbättrats både avseende läsa och lyssna genom att tidsåtgången hade 

minskat och antal rätt svar på frågor hade ökat. Deltagare 2 (17 sessioner) svarade rätt på fler 

antal frågor både avseende texter som skulle läsas och lyssnas på. Tidsåtgången minskade 

avseende texter som skulle läsas och ökade avseende texter som skulle lyssnas på (se figur 3). 

Samma riktning i resultat uppvisades hos deltagare 6 (12 sessioner), förutom att antal rätt svar 

på frågor vid texterna som lästes var samma vid T1 och T3 (figur 4).  
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Figur 3. Diagram över resultat på LoL-testet för deltagare 2 vid T1, T2 och T3. Tidsåtgång i 

sekunder för samtliga texter som lästes respektive lyssnades på (12 texter) presenteras. Vid 

respektive testtillfälle lästes två texter och två texter lyssnades på. Figuren visar att det vid 

varje testtillfälle tog fler sekunder för deltagare 2 att lyssna på text än att läsa text. Resultatet 

visar också en ökning från T1 till T3 i tidsåtgång för texter som lyssnades på, medan 

tidsåtgång för lästa texter förblev relativt oförändrad.  
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Figur 4. Diagram över resultat på LoL-testet för deltagare 6 vid T1, T2 och T3. Antal rätt svar 

(0-5) på frågorna för samtliga texter som lästes respektive lyssnades på (12 texter) 

presenteras. Figuren visar varierande resultat, med en nedåtgång i antal rätt svar vid T2. 

Deltagare 6 svarade rätt på max antal frågor på de två texterna som skulle läsas både vid T1 

och T3. På texterna som skulle lyssnas på svarade deltagaren rätt på tre frågor till text 3 och 

fyra frågor till text 4 vid T1. Vid T3 svarade deltagaren rätt på fem frågor till text 12 och tre 

frågor till text 13 på texterna som skulle lyssnas på. 

H2a: När deltagarna i interventionsgruppen får lyssna på text svarar de rätt på fler frågor 

och är snabbare än när de får läsa. 

På gruppnivå visade resultatet i interventionsgruppen att det vid T3 tog längre tid för 

deltagarna att lyssna på text än att läsa text (d=-0.59, 95% KI=-1.32, 0.19). För antal rätt svar 

på frågor uppvisades ingen effekt på skillnaden mellan läsning och lyssnande (d=0.06, 95% 

KI=-0.68, 0.80).  

H2b: När deltagarna i jämförelsegruppen får läsa text svarar de rätt på fler frågor och är 

snabbare än när de får lyssna. 

Jämförelsegruppen visade ett liknande resultat. Det tog längre tid för deltagarna att lyssna på 

text än att läsa text vid T2 (d=-3.49, 95% KI=-4.49, -2.50), men i denna grupp var antalet rätt 

svar på frågor fler vid läsning än vid lyssnande (d=0.33, 95% KI=-0.05, 0.71).  

H3: Interventionsgruppens lässvårigheter kompenseras när de får lyssna på text.  

Jämförelse mellan gruppernas antal rätt svar på frågor vid texterna som lästes och texterna 

som lyssnades på visade att interventionsgruppen fick fler antal rätt svar på frågor än 

jämförelsegruppen både när de läste text (d=0.72, 95 % KI= -0.10, 1.51) och när de lyssnade 

på text (d= 1.13, 95 % KI= 0.28, 1.93). När antal rätt svar på frågor vid lyssnad text i 

interventionsgruppen jämfördes med antal rätt svar på frågor vid läst text i jämförelsegruppen 

hade interventionsgruppen ett något större antal rätt svar på frågor (d=0.65, 95 % KI= -0.17, 

1.43). Avseende tidsåtgång tog det däremot längre tid för interventionsgruppen både att läsa 

(d= 1.20, 95 % KI= 0.34, 2.0) och att lyssna på text (d= 1.07, 95 % KI= 0.22, 1.87).  

Kommentarer från deltagarna  

Under interventionen samlades kommentarer kring upplevelsen av AT in från deltagarna i 

interventionsgruppen. I stort sett alla deltagare uttryckte att de upplevde TTS-teknik som 

hjälpsamt, särskilt när de fick möjlighet att både lyssna och läsa samtidigt. Flera deltagare 

nämnde dock att det förekommit en del tekniska problem och upplevde att AT tog lång tid att 
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använda. En deltagare uttryckte att AT var tidskrävande men att det ändå generellt 

underlättade skolarbetet. Något som i stort sett alla deltagare i jämförelsegruppen uttryckte 

var att det var lättare att läsa text än att lyssna på text, framför allt eftersom rösten som läste 

upp texten upplevdes som svår att förstå, sa fel ord eller betonade ord på ett onaturligt sätt. 

Vid andra testtillfället nämnde en del deltagare att det då var lättare att lyssna på text än det 

varit vid första testtillfället, främst på grund av att de upplevde sig ha en större förståelse för 

applikationens funktioner. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken effekt en intervention med 

assisterande teknik hade på aspekter av läsning hos gymnasieelever med dyslexi eller grava 

läs- och skrivsvårigheter, samt om deltagarnas förmåga att ta till sig text gynnades mest när de 

fick läsa text eller när de fick lyssna på text. Sammanfattningsvis visar resultatet att AT hade 

en liten positiv effekt på avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig text hos deltagarna i 

interventionsgruppen och att deltagarnas lässvårigheter delvis kompenseras genom AT. Tre 

hypoteser prövades och diskuteras i tur och ordning. 

 

Resultatdiskussion 

  H1: AT har en effekt på interventionsgruppens avkodningsförmåga och förmåga att ta 

till sig text.  

 Generellt visar resultatet att AT hade en liten positiv effekt på aspekter av läsning, 

vilket är i linje med resultat från flera metaanalyser (Cheung & Slavin, 2013; Perelmutter et 

al., 2017; Wood, 2018). Studiens första hypotes kan delvis bekräftas. Efter interventionen 

svarade deltagarna rätt på ett större antal frågor vid texter som de lyssnade på, vilket kan 

innebära att deras förmåga att ta till sig och förstå lyssnad text hade förbättrats. Det skulle 

dock också kunna innebära att de blivit mer bekanta med tekniken. Även deltagarnas 

avkodningsförmåga, som är central vid läsning (Gough & Tunmer, 1986), tycks ha förbättrats 

eftersom tidsåtgången vid läst text hade minskat och eftersom sju respektive sex deltagare 

hade förbättrats signifikant på läsning av vanliga ord och läsning av nonsensord. Att 

avkodningsförmågan hade förbättrats utan specifik träning av ordavkodning kan tolkas som 

att det kan ha skett en transfereffekt, vilket stämmer överens med resultat som framkommit i 

andra studier (Fälth & Svensson, 2015; Lindeblad et al., 2016). Ett exempel på en deltagare 

som verkar ha haft stöd av AT var deltagare 6 som genomförde 12 sessioner. Resultatet visar 

en marginell men positiv effekt som pekar i riktning mot att AT gav en effekt på aspekter av 
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läsning. En fråga att ställa sig är om effekten hade varit ännu högre om deltagare 6 hade 

genomfört samtliga 30 sessioner.  

  Som förväntat hade jämförelsegruppens avkodningsförmåga och förmåga att ta till sig 

text inte förbättrats mellan testtillfällena. Förklaringen till det är sannolikt att de inte 

genomfört någon intervention med AT. Något som däremot hade förbättrats var deras antal 

rätt svar på frågor vid lyssnad text och en orsak till det kan vara att de blivit mer bekanta med 

applikationen som användes i testningen. Flera deltagare nämnde att det var lättare att lyssna 

vid andra testtillfället eftersom de då upplevde sig ha större förståelse för applikationens 

funktioner, vilket kan ha lett till att de hade lättare att ta till sig innehållet. 

 I inledningen nämndes att den första hypotesen endast delvis kan bekräftas. Den här 

slutsatsen baseras på att AT inte tycks gett en tydlig effekt på samtliga moment hos samtliga 

deltagare i interventionsgruppen. Förmågan att ta till sig och förstå läst text förbättrades 

enbart hos hälften av deltagarna. En möjlig orsak till detta och till övriga resultat är att 

interventionen inte fullföljdes enligt de instruktioner som gavs och att deltagarna genomförde 

olika antal sessioner. En ytterligare orsak till att alla inte förbättrades på detta moment kan 

vara individuella faktorer såsom grad av svårigheter. Ett exempel är deltagare 1 och deltagare 

2 som genomförde 20 respektive 17 sessioner. Resultat från LS visar att deltagare 1 hade 

störst svårigheter i gruppen medan deltagare 2 hade mildare svårigheter. Deltagarna hade 

därför olika utgångslägen inför interventionen. Resultat från LoL-testet visar en liten positiv 

effekt på förmåga att ta till sig text hos deltagare 1, som tycks blivit hjälpt av AT, medan 

deltagare 2 inte uppvisar en liknande effekt. Avseende tidsåtgång vid lyssnad text försämrades 

resultatet för deltagare 2. Det kan tyda på att tekniken försvårade processen, vilket är i linje 

med Perelmutter et al.:s (2017) fynd att elever med relativt hög läsförmåga kan hindras av 

AT. Ytterligare en skillnad mellan deltagarna är att resultat från LS tyder på att det skett en 

tydlig testeffekt för deltagare 2. Intressant är att deltagare 1, den deltagare som tycktes ha 

störst svårigheter och som verkar ha blivit hjälpt av AT, inte uppvisar ett resultat som tyder på 

en testeffekt. En fråga att ställa sig är om elever med grava svårigheter inte påverkas i lika 

hög grad av att ha genomfört ett test flera gånger. Kanske har dessa elever inte lika stor nytta 

av sina erfarenheter av ett test som elever med mildare svårigheter. Det andra momentet där 

AT inte tycks ha gett en tydlig effekt hos samtliga deltagare är tidsåtgång vid lyssnad text. 

Enbart hälften av deltagarna blev snabbare på att skanna och lyssna på text. På gruppnivå var 

det ingen av grupperna som förbättrades på detta moment. En möjlig förklaring till detta är de 

tekniska problem som uppstod under testningen. Bland annat behövde text skannas om, vilket 

ökade tidsåtgången. Mer utförlig beskrivning av de tekniska problemen samt diskussion kring 
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dess påverkan på resultatet följer i metoddiskussionen.  

 Effekten i föreliggande studie bör tolkas med försiktighet och andra faktorer som kan 

ha påverkat resultatet bör tas med i beräkningen. Resultatet skulle kunna vara påverkat av en 

så kallad Hawthorne-effekt som innebär att deltagarna i interventionsgruppen presterade 

bättre eftersom de fick uppmärksamhet. Det kan även handla om en förväntanseffekt av att 

deltagarna ansträngde sig för att uppfylla interventionsledarnas förväntningar. Eftersom 

studien bygger på upprepade mätningar finns det även en risk för regression till medelvärdet 

som innebär att låga värden tenderar att bli bättre vid ett senare testtillfälle och höga värden 

tenderar att bli sämre. Ytterligare en risk i den här studien är risken för testeffekter vid 

upprepad testning (Jacobson, 2018), särskilt på testet LS som administrerades vid sammanlagt 

9 tillfällen per deltagare. Något som indikerar att resultatet på LS i den aktuella studien kan 

vara resultat av en testeffekt är att sex respektive fyra deltagare förbättrades signifikant på 

läsning av vanliga ord och nonsensord mellan tillfälle A, B och C under T1, det vill säga 

redan innan de hade fått någon intervention. Det här resultatet innebär att vad som ser ut som 

stora förbättringar i avkodningsförmåga kanske snarare handlar om att deltagarna fick 

kunskap och erfarenhet av testet (Jacobson, 2018). Å andra sidan bör de signifikanta 

förbättringarna på LS mellan T1, T2 och T3 inte uteslutas eftersom de kan vara en effekt av 

interventionen. En fråga att ställa sig är om en deltagare verkligen kan förbättras uppåt nio 

gånger på ett och samma test utan att det skett någon effekt av interventionen.  

  Förutom de möjliga orsakerna till resultatet som redan har nämnts kan en ytterligare 

orsak till den lilla effekten av AT vara deltagarnas relativt höga ålder. Flera studier har 

nämligen visat att interventioner med AT som kompenserande medel har varit mer 

framgångsrika för yngre elever (Cheung & Slavin, 2013; Grunér, Östberg & Hedenius, 2017). 

En förklaring kan vara det som Lindeblad et al. (2016) föreslår i sin studie, nämligen att AT 

kan förlora sin kompensatoriska effekt hos äldre elever som redan utvecklat effektiva 

strategier för att kompensera läs- och skrivsvårigheter. I enlighet med Lindeblad et. al (2016) 

skulle resultatet av den aktuella studien kunna vara påverkat av deltagarnas relativt höga ålder 

på så sätt att deltagarna fått tillgång till AT först i gymnasiet och kanske därför inte på samma 

sätt är mottagliga för att använda verktygen. Kanske skulle effekterna av AT varit större om 

deltagarna var yngre eller om de redan från början av skoltiden fått träning med AT och på så 

sätt haft ett mer självklart förhållande till tekniken. 

 H2a: När deltagarna i interventionsgruppen får lyssna på text svarar de rätt på fler 

frågor och är snabbare än när de får läsa, b: När deltagarna i jämförelsegruppen får läsa 

text svarar de rätt på fler frågor och är snabbare än när de får lyssna. 
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Resultatet bekräftar delvis hypotes 2b då det tog längre tid för jämförelsegruppen att 

lyssna på text än att läsa text. Hypotes 2a motbevisas då det även i interventionsgruppen tog 

längre tid att lyssna på text. Även om effekten för skillnaden i tid mellan att lyssna och läsa 

text var betydligt större i jämförelsegruppen, tog det generellt längre tid att lyssna på text 

oberoende av om deltagarna hade svårigheter eller inte. Att skillnaden mellan tiden det tog att 

läsa och att lyssna på text var större i jämförelsegruppen skulle kunna bero på att dessa 

deltagare inte har avkodningssvårigheter och därför läser snabbare än deltagarna i 

interventionsgruppen. Avseende antal rätt svar på frågor visar resultatet även här att 

deltagarna i jämförelsegruppen verkade gynnas mer av att läsa än att lyssna, vilket ytterligare 

bekräftar hypotes 2b. I interventionsgruppen uppvisas ingen effekt avseende antal rätt svar på 

frågor mellan att läsa respektive lyssna. Värt att uppmärksamma är att deltagarna i 

interventionsgruppen, trots sina grava läs- och skrivsvårigheter, presterade lika bra eller bättre 

när de fick läsa text, vilket ytterligare motbevisar 2a. Interventionsgruppen tycktes inte 

gynnas mer av att lyssna än av att läsa text.   

Att jämförelsegruppen presterade bättre, både avseende tid och antal rätt svar på 

frågor, när de läste än när de lyssnade på text är i linje med studiens andra hypotes och även 

med tidigare studier. I likhet med tidigare nämnda resultat från Perelmutter et al. (2017) skulle 

jämförelsegruppens resultat kunna förklaras av att de på grund av sin redan goda läsförmåga 

blev hindrade av TTS-teknik och därför presterade sämre när de fick lyssna på text. Att inte 

interventionsgruppen heller presterade bättre när de fick lyssna på text, trots sin låga 

läsförmåga, är dock en indikation på att denna teori inte är tillräcklig i sig själv att förklara 

resultatet. En alternativ förklaring skulle kunna ses utifrån den så kallade Transient 

information effect som innebär att inlärning kan hindras när information inte är permanent 

utan fysiskt försvinner (Sweller et al, 2011). Att lyssna på text skulle alltså kunna vara en 

större belastning för arbetsminnet, vilket kan vara en del i förklaringen till varför båda 

grupperna presterade sämre när de fick lyssna på text. Förutom dessa möjliga förklaringar kan 

även de tekniska problem som uppstod under testningen, framför allt kopplat till rösten som 

läste upp texten, haft en stor inverkan på resultatet och möjligtvis bidragit till att deltagarna 

fick mindre antal rätt svar på frågor när de lyssnade på text. Vid testningen framkom att 

många deltagare upplevde att rösten som läste upp texten var onaturlig eller svår att förstå och 

att det därför var svårare att lyssna på än att läsa text. 

  H3: Interventionsgruppens lässvårigheter kompenseras när de får lyssna på text. 

Resultatet visar att interventionsgruppen fick fler antal rätt svar på frågor än 

jämförelsegruppen både vid läsning och vid lyssnande. Resultatet för antal rätt svar på frågor 
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vid läsning var oväntat och borde rimligtvis, på grund av svårigheterna hos deltagarna i 

interventionsgruppen, varit det motsatta. En möjlig förklaring skulle kunna vara att deltagarna 

i jämförelsegruppen, med tanke på sin goda läsförmåga, inte såg uppgiften att läsa text som en 

lika stor utmaning som deltagarna i interventionsgruppen och därför inte var lika noggranna i 

sitt utförande. Resultatet skulle även kunna bero på en träningseffekt då deltagarna i 

interventionsgruppen genomgått LoL-testet två gånger tidigare medan jämförelsegruppen 

endast genomgått testet en gång tidigare. Ytterligare något som skulle kunna förklara 

resultatet är att flera deltagare i interventionsgruppen, trots sina dokumenterade grava läs-och 

skrivsvårigheter, inte hamnade så lågt på läskvot i LS som väntat. Några deltagares höga 

läskvot LS gör det möjligt att ifrågasätta deras grad av svårigheter. Kanske var inte 

svårigheterna hos vissa deltagare i interventionsgruppen tillräckligt stora för att en mer väntad 

skillnad mellan grupperna skulle uppvisas avseende antal rätt svar på frågor. Det är till sist 

även värt att uppmärksamma att skillnaden mellan grupperna i antal rätt svar på frågor till 

texter som skulle läsas kan vara överskattad. Trots den relativt höga effektstorleken skilde sig 

medelvärdet mellan grupperna med endast 0,6 råpoäng.  

Resultatet att interventionsgruppen fick större antal rätt svar på frågor än 

jämförelsegruppen vid texterna som skulle lyssnas på skulle kunna förklaras av att deltagarna 

i interventionsgruppen, på grund av den träning de erhållit under interventionen, var mer vana 

vid AT. Jämförelsen mellan interventionsgruppens antal rätt svar på frågor vid lyssnad text 

och jämförelsegruppens antal rätt svar på frågor vid läst text visar större antal rätt svar på 

frågor hos interventionsgruppen, vilket kan tyda på att svårigheterna hos deltagarna i 

interventionsgruppen delvis kompenserades när de fick lyssna på text. Därmed bekräftas 

studiens tredje hypotes. Effekten kan dock vara påverkad av det faktum att jämförelsegruppen 

fick mindre antal rätt svar på frågor än interventionsgruppen även när båda grupperna fick 

läsa text. Avseende tid visar resultatet att det tog längre tid för interventionsgruppen än för 

jämförelsegruppen att både läsa och lyssna på text. Att interventionsgruppens tidsåtgång var 

större var förväntat utifrån deltagarnas svårigheter. Det var däremot oväntat att det tog längre 

tid för interventionsgruppen att lyssna på text då denna grupp under interventionen fått träning 

med AT och därför borde vara mer vana vid att använda tekniken. 

 

Praktiska implikationer 

Även om resultatet från studien är svårtolkat går det inte att utesluta att deltagarna blev hjälpta 

av AT och inte heller att en större effekt troligtvis hade inträffat om deltagarna hade 

genomfört det antal sessioner som var planerat. Det är också möjligt att verktygen hade en 
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större inverkan på deltagarna än vad som syns konkret i statistiska analyser. I stort sett alla 

deltagare i interventionsgruppen uttryckte att de kände sig hjälpta av AT. Sammanfattningsvis 

visade resultatet att AT hade en liten men positiv effekt på avkodningsförmåga och förmåga 

att ta till sig text hos interventionsgruppens deltagare, samt att lässvårigheterna hos deltagarna 

delvis kompenserades genom AT. AT tycks inte enbart kunna kompensera lässvårigheter, 

utan även ge en transfereffekt på avkodningsförmåga. Utifrån dessa resultat anser författarna 

att AT har en möjlighet att förbättra förutsättningarna för elever med dyslexi eller andra grava 

läs- och skrivsvårigheter att ta till sig text. Att dessa elever får större möjligheter att ta till sig 

text kan innebära stora positiva konsekvenser och leda till en mer rättvis skolgång. 

Användandet av AT tycks ta lång tid. Trots detta anser författarna att användningen av dessa 

verktyg kan vara fördelaktigt då det ger elever möjlighet att ta till sig text som de kanske 

annars inte haft. Resultatet visar att AT var till mest hjälp för deltagarna med störst 

svårigheter. Utifrån studiens resultat anser författarna att möjligheten att använda AT i 

skolarbetet borde erbjudas samtliga elever med dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter i 

alla Sveriges skolor, särskilt eleverna med störst svårigheter. För att användandet av AT i 

skolan ska fungera effektivt anser även författarna att tekniken bör introduceras i en tidig 

ålder för att undvika att effekt uteblir på grund av för lite träning eller på grund av att 

strategier för att undvika läsning redan utvecklats hos eleverna. Med tanke på studiens resultat 

och deltagarnas kommentarer om att lyssnad text upplevdes fungera bäst när det fanns 

möjlighet att samtidigt läsa föreslås att användningen av TTS-teknik framför allt ska ske i 

kombination med möjligheten att samtidigt läsa text. För att ytterligare underlätta 

användningen av AT bör lärare och övrig personal få utbildning i hur undervisningen kan 

göras kompatibel med tekniken. Då det utifrån studiens resultat framkom att tekniska 

problem, framför allt med applikationen Prizmo-Go, hindrade deltagarna från att fullt ut få 

användning av AT anser författarna att tekniken och applikationerna bör fortsätta utvecklas 

och förfinas för att kunna fungera som en självklar del av skolarbetet. På så sätt kan 

förhoppningsvis de elever som kan ha nytta av AT få möjlighet till en något mer jämlik 

skolgång. En fördel med AT är att det inte är något som endast kan användas i skolarbetet 

utan även inom andra områden i det vardagliga livet. Förhoppningsvis kan de elever som blir 

hjälpta av AT ta med sig kunskapen och vanan vid detta arbetssätt vidare in i vuxenlivet och 

på så sätt få bättre förutsättningar att vara framgångsrika i ett samhälle där skriftspråklig 

kompetens får en allt större betydelse. 
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Metoddiskussion 

Den här studien har flera styrkor men också svagheter. Något som kan diskuteras är valet av 

design. I studien användes en AB-design, som är en enkel variant av singel subject design. En 

svaghet med att designen enbart är av AB-variant är att det blir svårare att fastställa 

korrelationella och kausala samband, vilket annars är en styrka med single subject design. För 

att ytterligare fastställa relationen mellan eventuella effekter av interventionen hade en ABA- 

eller en ABAB-design varit att föredra.  

  För den externa validiteten är det viktigt med ett representativt stickprov. I studien 

användes ett bekvämlighetsurval, vilket gör det svårt att bedöma stickprovets representativitet 

i populationen. Deltagarna studerade på en gymnasieskola i en medelstor stad i södra Sverige. 

För att stärka generaliserbarheten hade ett slumpmässigt urval och en större geografisk 

spridning varit att föredra. Ytterligare en svaghet är interventionsgruppens låga deltagarantal 

som gör signifikansprövning otillämpbar. Det låga deltagarantalet gav däremot möjlighet till 

desto fler observationer och en mer detaljerad analys av individuella förändringar, vilket 

stämmer väl överens med syftet i studien. Trots ett litet stickprov valde författarna till 

föreliggande studie att ändå göra signifikansprövning för att få ytterligare förståelse för 

resultatet. Dessa resultat har dock tolkats med stor försiktighet. Något som skulle kunna 

påverka resultatet är att sju av åtta deltagare i interventionsgruppen är flickor, vilket är en 

ovanlig fördelning eftersom dyslexi är vanligare hos pojkar (SBU, 2014). Kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut med en jämnare fördelning av pojkar och flickor. En styrka är 

deltagarnas relativt lika diagnoser där 75 % hade en dyslexidiagnos och resterande hade grava 

läs- och skrivsvårigheter. En annan styrka är det låga bortfallet. Av de deltagare som deltog 

vid det första testtillfället i interventionsgruppen respektive jämförelsegruppen var det 80 % 

respektive 90 % som deltog även vid det sista testtillfället. En styrka är att deltagarna i båda 

grupperna var i samma åldrar och studerade på samma gymnasieskola. Dock skulle ett 

potentiellt hot kunna vara att jämförelsegruppen bestod av fler pojkar än flickor medan 

interventionsgruppen bestod av betydligt fler flickor. 

  En viktig metodologisk fråga är hur väl lämpade testinstrumenten var att mäta 

effekten av interventionen. En styrka med användandet av LS är att testet uppnått kraven för 

reliabilitet och validitet (Johansson, 2004), samt har använts i flera studier (Lundberg, 2010; 

Samuelsson, Herkner & Lundberg, 2003). Svagheter med användandet av LoL-testet är att det 

saknades studier som utvärderat testet och undersökt kriterier såsom reliabilitet och validitet. 

Det saknades även en större normgrupp att jämföra med. I brist på andra specifika instrument 

för att mäta effekten av AT gav LoL-testet däremot en möjlighet att mäta ett koncept som 
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annars hade varit svårt att mäta. I den här studien användes SVR-modellens definition av 

läsning. En styrka i studien är att båda delarna i modellen, det vill säga avkodningsförmåga 

och språkförståelse, avses fångas upp med LS och LoL-testet. 

 Vid varje testning med LoL-testet fick deltagarna börja med två texter som skulle 

läsas och avsluta med två texter som skulle lyssnas på. Den här ordningsföljden kan ha 

påverkat resultatet genom att göra deltagarna mer trötta i slutet av testningen och lett till 

sämre prestation vid texterna som skulle lyssnas på. För att undvika ett sådant hot mot 

validiteten hade ordningsföljden med fördel kunnat varieras slumpvis mellan testningarna. 

Mellan testtillfällena byttes två av de fyra texterna ut för att minska risken att deltagarna redan 

skulle vara bekanta med texterna. Att inte samtliga texter byttes ut berodde på att endast tio 

texter fanns att tillgå. Inför testningen togs beslutet av författarna att under momentet där 

deltagarna lyssnade på text även inkludera tiden det tog att skanna texten, inklusive eventuella 

tekniska problem. Det innebär att det som undersöks i testet inte bara är själva lyssnandet utan 

även användandet av Prizmo-Go. Att tidsåtgången i resultatet representerar hela den tid som 

en elev hade behövt använda i en vardaglig situation ses i föreliggande studie som en fördel 

då det skulle kunna ge resultatet större klinisk relevans. Det kan dock ha bidragit till den stora 

tidsåtgång som visas generellt vid lyssnad text, vilket delvis kan förklara den stora skillnaden 

i tid mellan läst och lyssnad text. Vid tillfällen då det inte fanns tillgång till läsplatta eller i fall 

där tekniska problem uppkom användes istället testledarnas mobiltelefoner. Att inte alla 

deltagare använde samma typ av enhet kan ses som en nackdel, dock anses detta inte ha 

påverkat testsituationen i någon större utsträckning. 

LoL-testet var ett nykonstruerat och relativt oprövat test, vilket gjorde det svårt att 

förutse potentiella svårigheter i testsituationen. Testledarna fick vid flera tillfällen erfara 

tekniska problem med Prizmo-Go såsom att texten behövdes skannas om flera gånger och att 

ord skannades in fel. Dessa problem kan ha haft en stor påverkan på resultatet för tidsåtgång 

vid lyssnad text. Även rösten som läste upp texten i applikationen bedöms ha påverkat 

resultatet då den av många deltagare upplevdes som onaturlig och svår att förstå, vilket 

stämmer överens med Grunér et al. (2017). I likhet med Wood et al. (2018) anser författarna 

att faktorer som röstens betoning och naturlighet är viktiga för användares helhetsupplevelse 

av tekniken och att svårigheterna kring rösten kan ha haft en stor påverkan på resultatet, 

främst avseende antal rätt svar på frågor vid lyssnad text. Det finns en risk att deltagarna hade 

svårt att uppfatta vad rösten sa och därför inte hade möjlighet att prestera så bra som de 

kanske annars hade kunnat. En ytterligare upptäckt som gjordes under testningarna var att 

många deltagare vid texterna som skulle lyssnas på valde att läsa på läsplattan eller 
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mobiltelefonen samtidigt som de lyssnade. Det upptäcktes även att det under frågorna vid 

dessa texter var i stort sett omöjligt att endast lyssna då det krävdes av deltagaren att trycka på 

pausknappen mellan varje fråga. När detta uppmärksammades togs beslutet av författarna att 

ändå inte ändra i instruktionerna till testet då det skulle riskera samstämmigheten med de 

testningar som redan utförts. Att en del deltagare bara lyssnade medan andra både lyssnade 

och läste samtidigt är ett hot mot den interna validiteten och försvårar tolkningen av resultatet. 

I kommentarer från deltagarna framkom att TTS-teknik upplevdes som hjälpsamt framför allt 

när möjlighet att läsa samtidigt fanns. Utifrån detta finns en risk att de deltagare som läste 

samtidigt som de lyssnade hade en större förutsättning att ta till sig innehållet i texten och 

därmed få ett större antal rätt svar på de efterföljande frågorna. Det går samtidigt att diskutera 

att situationen där deltagaren lyssnar och läser samtidigt kan ha en större likhet med hur AT 

används i vardagen, vilket kan göra resultatet mer intressant ur ett kliniskt perspektiv.  

  Resultatet visar överraskande nog att interventionsgruppen trots sina grava läs- och 

skrivsvårigheter fick större antal rätt svar på frågor än jämförelsegruppen på läst text. 

Resultatet gör det nödvändigt att ifrågasätta LoL-testets validitet. Då testet är nykonstruerat 

och inte i någon större utsträckning utvärderats är det svårt att med säkerhet förklara 

resultatet. Förutom tidigare nämnda förklaringar, såsom deltagarnas motivation och 

träningseffekt, anser författarna att miljön vid testningen av jämförelsegruppen kan ha 

bidragit till att resultatet för denna grupp blev sämre. Testningen utfördes i en miljö med flera 

störningsmoment och kan därför inte anses som optimal. Det är även möjligt att 

deltagarantalet i jämförelsegruppen inte var tillräckligt stort för att vara 

ett representativt stickprov. 

  Ytterligare något att diskutera är interventionen. En svaghet är att sessionerna under 

interventionen inte genomfördes enligt de instruktioner som gavs. Antalet sessioner skiljer sig 

mellan 5 och 20 för deltagarna. En fråga att ställa sig är hur resultatet hade blivit om samtliga 

deltagare hade genomfört 30 sessioner var. En annan svaghet i studien är svårigheten att 

avgöra vilka faktorer i interventionen som var verksamma. Blanketter med information om 

vad som gjordes under varje session skickades av olika skäl inte tillbaka till projektledningen, 

vilket gör det svårt att utvärdera vad som gjordes under interventionen. Att sessionerna under 

interventionen inte genomfördes enligt de instruktioner som gavs tyder på att någonting i 

upplägget inte var optimalt. För att kontrollera implementeringen av interventionen ytterligare 

tror författarna till föreliggande studie att interventionsledarna hade behövt mer uppföljning 

och genomgång under interventionen.  
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Framtida forskning 

För att ytterligare undersöka vilken effekt en intervention med AT har på aspekter av läsning 

hos elever med dyslexi eller grava läs- och skrivsvårigheter och dra kausala slutsatser hade 

studier med ett större stickprov och ett slumpmässigt urval behövt genomföras. Vidare hade 

studier som endast inkluderar den faktiska tiden det tar att lyssna på en text, utan tid för 

exempelvis skanning, varit intressanta för att ytterligare undersöka skillnaden mellan att läsa 

och lyssna på text. Författarna till föreliggande studie anser att det behövs mer forskning för 

att kunna utvärdera och utveckla LoL-testet, till exempel genom att sammanställa resultat till 

en normgrupp. I takt med att tekniken förbättras hoppas författarna till föreliggande studie att 

framtida studier lyckas undersöka effekten av AT utan påverkan av tekniska problem likt de 

som uppkom i den här studien. Utifrån studiens resultat och tidigare studier som visat att 

effekten av AT kan påverkas av specifika faktorer såsom ålder (Cheung & Slavin, 2013; 

Grunér, Östberg & Hedenius, 2017; Lindeblad et al., 2016) eller grad av svårigheter hos 

användarna föreslår författarna att fokus bör läggas på att vidare undersöka och identifiera 

dessa faktorer. Genom att undersöka faktorernas påverkan på användning av AT kan det 

förhoppningsvis blir enklare att förutse vilka elever som skulle kunna bli hjälpta av AT.  
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