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För att elever i skolan ska kunna inhämta kunskaper behöver de ha fungerande verktyg. Att 
läsa och skriva är viktiga redskap för detta ändamål. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
behöva använda sig av alternativa verktyg för att lyckas med sin kunskapsinhämtning. Det här 
arbetet var en del i ett större projekt på Linnéuniversitet. Syftet med studien var att bidra med 
förståelse för om ett multifunktionellt tekniskt verktyg, i detta fall smartphone, fungerar som 
ett alternativt verktyg som kan öka möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever med 
läs- och skrivsvårigheter i grundskolan. Under arbetets gång utvecklades frågeställningen till 
att mer specifikt beröra hur användarvänliga de olika verktygen uppfattades samt vilka 
motiverande faktorer man kunde se hos användarna. Datainsamlingen gjordes genom 
intervjuer, fältstudier och olika enkäter. Både positiva och negativa faktorer redovisas i 
arbetet. Resultaten mättes i en teoretisk modell över hur mänskliga faktorer kan påverka 
framgångsfaktorn i användandet av alternativa verktyg. Generellt sett var motivationen hög 
och detta ökade framgångsfaktorn hos deltagarna i projektet. När det gäller de mer specifika 
redskapen verkar läsverktygen och studieverktygen vara de som tenderar att ha högst 
framgångsfaktor. Hur stor framgång verktyget får för den enskilde användaren kan bero på 
många olika mänskliga faktorer. 
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1. INTRODUKTION 
 
Jag minns så väl hur allt började. Jag och några specialpedagogkollegor till mig satt på tåget 
till Göteborg. En av dem berättade om en föreläsning som hon hade varit på. Det var Idor 
Svensson från Linnéuniversitetet som hade föreläst om alternativa verktyg vid läs- och 
skrivsvårigheter. Jag spetsade öronen lite extra för det här var något som jag var speciellt 
intresserad av. Hon berättade att Idor hade visat ett litet smidigt verktyg som kunde läsa upp 
text bara genom att man fotograferade den. Vi andra höll med henne om att det lät fantastiskt 
och förfasade oss lite över att utvecklingen går så snabbt att det är svårt att hålla sig 
uppdaterad på allt. Då kom en annan kollega in i samtalet. Hon berättade att Idor hade gått ut 
med ett erbjudande om att man kunde anmäla sitt intresse för att få vara med i en 
forskningsstudie runt detta fantastiska verktyg. ”Kan du inte anmäla mig?”, sa jag till 
kollegan, och lät henne inte få en lugn stund förrän hon hade gått med på detta. ”Jag har en 
elev som det här skulle passa perfekt för, sa jag.”  
 
När jag kom tillbaka från Göteborg ställde jag några vaga frågor, till min tilltänkta elev, för 
att få reda på hans inställning till detta. Innan jag hade diskuterat saken med hans föräldrar 
vågade jag inte tala klarspråk med honom. Som tur är hade vi ett föräldrasamtal inbokat 
ganska snart efter min hemkomst. Jag förklarade tanken med att vara med i projektet och 
mamman ställde en mycket klok fråga till mig. ”När projektet är slut….. kommer man att ta 
verktyget ifrån honom då…… om det fungerar bra?”  
 
När pilotprojektet väl kom igång ökade mitt intresse bara mer och mer. Jag började som en av 
deltagarna i pilotprojektet under våren 2011. På hösten 2011 blev jag samordnare för den del i 
projektet som skedde i vår kommun. Under våren 2012 är projektet i full gång och jag skriver 
en uppsats om en del av det. Intresset är stort och jag har redan blivit tillfrågad, vid flertalet 
tillfällen, om jag kan föreläsa om vårt arbete i projektet. Var det ska sluta är det ingen som 
vet. Med den snabba tekniska utvecklingen kommer så mycket möjligheter och vi kan inte ens 
kan ana vad som väntar runt nästa hörn. Det, i sin tur, kan göra att man känner sig stressad 
ibland. Klarar jag av att hålla mig uppdaterad? När allting sker väldigt fort finns det en stor 
risk för att vi kastar oss in i något. Förskolebarn och skolelever behöver funktionella redskap 
och lärarna en vägledning om dessa. Det är oerhört viktigt att vi noggrant undersöker vad som 
faktiskt är bra pedagogiska verktyg och att vi inte agerar oreflekterat. Forskning inom 
området är därför av största vikt.   
 
Under de första skolåren fokuseras undervisningen på att eleven ska lära sig hantera olika 
redskap för lärande. Att kunna läsa och skriva är viktigt för kunskapsinhämtningen. Mycket 
tid och kraft läggs på att träna upp läs- och skrivförmågan under de första åren i skolan 
eftersom man under de senare åren ska kunna behärska detta. Några av de viktigaste 
verktygen för lärande är just läsning och skrivning. I de högre årskurserna i skolan tas det för 
givet att alla elever behärskar dessa verktyg. I denna värld lever elever med grava läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. De lägger ofta ner ett hårt arbete för att försöka lära sig något som de 
har mycket svårt för. Sedan ska de dagligen använda ett verktyg som de inte behärskar 
tillräckligt väl. Detta innebär att de får sämre förutsättningar att lära och riskerar att få låga 
betyg.  
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2. BAKGRUND 
När man försöker ringa in forskning runt grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan man dela 
in det i tre forsknings- och utvecklingsområden. Figur 1 visar en översiktsmodell som 
Jacobson (2001) tänker sig att man kan använda för att synliggöra de olika delarna. En del 
handlar om hur man kan arbeta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter samt att identifiera 
barns förutsättningar och hinder för att lära sig läsa och skriva. Inom ett annat område ställer 
man sig frågan om det är möjligt att öva upp en bristande förmåga och hur man i så fall lägger 
upp träningen på bästa sätt. Det tredje området handlar om hur man kan kompensera läs- och 
skrivsvårigheter. 
 

Figur.1. En översiktsmodell för åtgärdsplanering. Från ”Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter” 
av Jacobson, 2001, Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr.1, s. 4-7. Reproducerad med tillstånd. 

2.1. Tidigt upptäcka för att kunna förebygga svårigheter  
Att lära sig läsa och skriva är något som påbörjas långt innan barnen börjar skolan (Föhrer, 
2007). Läs- och skrivutvecklingen startar i och med att språket börjar utvecklas. Den tidiga 
språkutvecklingen har betydelse för den framtida läs- och skrivförmågan. Många barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter upptäcks sent (Espenakk  m. fl., 2004). För att 
man ska kunna identifiera svårigheter och tidigt anpassa arbetet har man i Norge arbetat fram 
ett observationsmaterial som man kan använda i förskolan. Materialet är tänkt att täcka in de 
områden som har betydelse för språk- och läsutvecklingen. Språkutveckling sker både 
expressivt, genom att man uttrycker sig och impressivt, genom att man bearbetar, tolkar och 
förstår (Föhrer). En viktig förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva är att man är 
medveten om språkets uppbyggnad och användning. Man kan dela in språket i olika delar; 
fonologisk, syntaktisk, pragmatisk, morfologisk och semantisk nivå.  
 

• Den fonologiska delen innebär att det inom varje språk finns språkljud och regler för 
hur dessa kan kombineras till ord.  

• Hur orden sedan böjs och sätts samman avgörs av de morfologiska reglerna.  
• Den syntaktiska nivån handlar om hur orden sätts samman till fraser och meningar.  
• Ords betydelse tillhör den semantiska nivån.  
• Pragmatiken står för hur språket används och tolkas.  

 
Alla dessa delar har stor betydelse för både muntligt och skriftligt språk och utvecklingen 
pågår under hela barnets uppväxt. När man tänker och reflekterar över språk kallar man det 
ofta för att man är språkligt medveten (Fajersson & Rehnvall, 1992; Lundberg, 2007; 
Torneus, 1986). De olika delarna i språket har olika betydelse vid läsinlärningen. Gillon 
(2004) menar att den fonologiska medvetenheten har fått mest uppmärksamhet när det gäller 
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tillägnandet av skriftspråket. Den första tiden i skolan när man arbetar med att knäcka 
läskoden, det vill säga när barnen lär sig hur det går till att avkoda en text, är det särskilt 
avgörande med den fonologiska medvetenheten (Lundberg, 2007). Ett av de mest kända 
forskningsprojekten om förebyggande arbete är den så kallade Bornholmsmodellen. 
Resultaten från den studien visar att man kan minska risken för läs- och skrivsvårigheter med 
hjälp av förebyggande pedagogiskt arbete (Frost 1989, Lundberg, 2007). Genom att före 
skolstart arbeta strukturerat med språklekar, som stimulerar den språklig medvetenhet, 
underlättas läs- och skrivutvecklingen i skolan. Det som särskilt gynnas är förmågan att 
hantera fonem, d v s språkljuden.  
 

2.2. Läs- och skrivsvårigheter 
Att läsa och skriva handlar något förenklat om avkodning och förståelse, menar Høien och 
Lundberg (2001). Avkodningen är den tekniska sidan av läsning och består både av att ljuda 
ihop ord från bokstäver och att känna igen ord eller delar av ord. Läsförståelsen handlar bland 
annat om att koppla ihop innehållet i texten till egna erfarenheter, dra slutsatser och göra 
tolkningar. Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många. Jacobson (2006) beskriver 
olika faktorers påverkan utifrån en modell (Figur 2). En heterogen grupp av personer med läs- 
och skrivsvårigheterna visas i den inre ringen. Där finns även en undergrupp av personer med 
dyslexi. Den streckade linjen antyder att gränsen är otydlig. Runt den inre cirkeln kan man se 
faktorer som kan förknippas med läs och skrivsvårigheter. Här kan man se språkliga faktorer, 
begåvningsmässiga, sociala och emotionella faktorer, mognad, brister i syn och hörsel, 
medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, för lite övning samt fonologiska faktorer. 
Den yttre ringen symboliserar samhälleliga och pedagogiska faktorer som påverkar på olika 
sätt (Jacobson, 2006).  
 

 
 

Figur 2. Faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Från ”Hur kan vi se på läs- och 
skrivsvårigheter?” av Jacobson, 2006, Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr. 4, s. 6-10. Reproducerad 
med tillstånd.  
 
Dyslexi räknas som specifika läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivforskare runt om i 
världen menar att fonologiska faktorer har en avgörande betydelse för dyslexi. Det innebär att 
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man tänker sig att hjärnans sätt att bearbeta språkljuden på har en avgörande betydelse för läs- 
och skrivaktiviteter. Høien och Lundberg (2004) definierar dyslexi på följande sätt:  
 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att 
uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 
genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man 
kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien & 
Lundberg, 2004, s. 20-21)  

 
De menar att man kan sammanfatta definitionen till att: 
 

dyslexi är en ihållande störning av kodning av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 
fonologiska systemet. (Høien & Lundberg, 2004, s.21) 

 
 
Gillon (2004) menar att dyslexi är en specifikt språkligt baserad svårighet. Barn med dyslexi 
har svårigheter med ordigenkänning och fonologisk process. De får sämre resultat på 
uppgifter som handlar om fonologisk medvetenhet jämfört med andra barn. Gillon menar att 
den fonologiska medvetenheten är en del av den språkliga medvetenheten men samtidigt en 
del i den fonologiska processen. Den fonologiska processen består i sin tur av lagring och 
hämtning av fonologisk information och, som tidigare nämnt, den fonologiska 
medvetenheten. Förutom svårigheter med fonologisk medvetenhet har barn med dyslexi även 
problem med processhastigheten. Oavsett om det handlar om dyslexi eller andra orsaker till 
läs- och skrivsvårigheterna är det viktigt att kartlägga styrkor och svagheter eftersom barn 
med läs- och skrivsvårigheter inte är någon homogen grupp. Kartläggning görs för att få fram 
om det finns faktorer som hindrar läs- och skrivutvecklingen, menar Høien och Lundberg 
(2004). Resultatet av kartläggningen ger läraren en vägledning i det pedagogiska arbetet.  
 

2.3. Öva och träna läs- och skrivförmågan 
När barnen börjar skolan startar den formella läs- och skrivinlärningen. Høien och Lundberg 
(2004) menar att undervisning i läsning och skrivning hör till skolans viktigaste uppgift. För 
den lässvaga är avkodningen mycket arbetskrävande. Man kan likna den tunga mödosamma 
läsningen med att cykla i motvind. För att det ska finnas kraft kvar åt förståelsen av texten är 
det en viktig pedagogisk fråga hur man kan hjälpa den lässvaga att få en automatiserad 
läsning. Ett exempel på att träning kan ge goda effekter är RAFT-projektet, där Wolff (2011) 
visar att en intensiv fonembaserad intervention hade en positiv effekt hos 9-åringar med 
lässvårigheter. Interventionen var upplagd med en-till-enundervisning under en intensiv och 
begränsad period. Den baserades i huvudsak på arbete med fonemen, d v s språkljuden 
(avkodning och medvetenhet), läshastighetsträning och läsförståelsestrategier. När 
interventionen var slutförd hade interventionsgruppen högre medelvärden än kontrollgruppen 
på samtliga deltest vid posttest trots att de låg lägre än kontrollgruppen på samtliga deltest vid 
pretest. På follow-up ett år senare kunde man se signifikanta indirekta effekter från 
interventionen på alla variabler. Resultaten av Wolffs undersökning visar att förmågor som är 
kopplade till läsning kan tränas upp hos elever med lässvårigheter samt att en intensiv enskild 
undervisning periodvis kan vara befogad.  
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2.4. Kompensera  
Trots att man kan få fantastiska resultat hos elever med läs- och skrivsvårigheter med hjälp av 
medvetet arbete så finns det elever som är i behov av att arbeta på annat sätt. Jacobson och 
Svensson (2007) betonar vikten av att hitta andra vägar för att ta till sig runt 
avkodningsproblematiken. I Figur 1 kan man se att när det gäller kompensation så delas det in 
i två olika delar, inre och yttre. Till de inre räknas coping-strategier och till de yttre räknas 
accepterande förhållningssätt och tekniska hjälpmedel/IT. Jacobson och Svensson menar att 
kompensation även är motivationshöjande för många personer med läs- och skrivsvårigheter. 
Tillgången till teknisk kompensation kan då även leda till att motivationen till att träna det 
som är svårt ökar. Verktyg som kompenserar läs- och skrivsvårigheter har även en viss 
inlärningseffekt på läs- och skrivförmågan (Jacobson & Svensson, 2007, Föhrer & 
Magnusson, 2003). För elever med läs- och skrivsvårigheter är det därför mycket viktigt att få 
tillgång till andra verktyg som gör att de kan inhämta kunskap även om läs- och 
skrivförmågan brister. Man kan se det som att elevens svårigheter kompenseras. Ett annat 
synsätt är att man använder sig av alternativa verktyg (SPSM, 2012-02-22). I engelsktalande 
länder används termen assistive technology för komplex teknologi som assisterar människor 
med funktionsnedsättningar (King, 1999) 
 
När det gäller alternativa verktyg sker utvecklingen väldigt snabbt. Den snabba tekniska 
utvecklingen innebär att det kan vara svårt för en enskild lärare att hålla sig uppdaterad. Enligt 
Edyburn (2011) behöver specialpedagoger med inriktning mot teknologi läsa en mängd 
artiklar varje vecka för att kunna hålla sig uppdaterad. Den snabba utvecklingen innebär också 
att användningen av nya produkter i skolan sällan är förankrad i forskning. Det tar nämligen 
flera år efter att en ny produkt släppts på marknaden tills forskning kring effekter i 
klassrummet publiceras (Edyburn).  
 
Det finns studier som visar att vissa funktioner i multifunktionella mobiltelefoner kan fungera 
som alternativa verktyg för personer med till exempel hörselnedsättningar eller ADHD (Liu, 
C. et al. 2010, Hallberg, 2009)  
 
Alternativa verktyg i lärandet kan öka tillgängligheten till undervisning. Föhrer och 
Magnusson (2003) menar att det kan innebära en möjlighet för elever med läs- och 
skrivsvårigheter att klara av sin skolgång, skaffa sig en utbildning och så småningom kunna 
fungera i arbetslivet.  

Alternativa verktyg i lärandet räknas som pedagogiska hjälpmedel och är skolhuvudmannens 
ansvar. För elever med neuropsykiatriska tillstånd och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi måste 
skolan ta ett särskilt ansvar när det gäller tillgång till alternativa verktyg i lärandet. Dessa stora 
grupper elever får ofta inte personligt anpassade datorer från landstingets 
hjälpmedelsverksamhet. Det är skolans sak att erbjuda eleverna de verktyg de behöver i den 
skolmiljö de befinner sig. (SPSM, 2012-02-22) 

Skolverket menar att det är en mänsklig rättighet att få tillgång till lämpliga hjälpmedel och 
hänvisar till Salamancadeklarationen.   

Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till 
framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning. Tekniska 
hjälpmedel kan erbjudas på ett mer ekonomiskt och effektivare sätt, om de tillhandahålls från en 
central resursbank på varje ort där det finns sakkunskap för val av lämpliga hjälpmedel med 
hänsyn till individuella behov och för service.(Salamancadeklarationen,1994) 

 
Björn Milrad (2010) har undersökt assisterande teknik som använts för högskolestudenter 
med dyslexi. Hon menar att det ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan assisterande 
teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Som exempel använder hon ett 
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ordbehandlingsprogram som ett allmänt redskap för att producera texter men att 
stavningskontrollen i ordbehandlaren fyller en kompenserande funktion. Föhrer och 
Magnusson (2003) delar in kompensatoriska hjälpmedel i skrivhjälpmedel, läshjälpmedel och 
studiehjälpmedel. Många gånger handlar det om program som finns i datorer men även 
mindre avancerade tekniska utrustningar kan ingå. Alla hjälpmedel inte är lämpliga för alla 
elever, utan det som passar en elev kan vara värdelöst för en annan (Föhrer & Magnusson, 
2003; Jacobson & Svensson, 2007). Detta talar för att behoven noga utreds. 

2.4.1. Läshjälpmedel 
Läshjälpmedel innebär att man kan lyssna på inlästa texter eller få en text uppläst med hjälp 
av en talsyntes. Till läshjälpmedel räknar Föhrer och Magnusson (2003) olika spelare för att 
lyssna på ljudfiler, talsyntes, skanner och hörlurar.  
 

• Talboksspelare möjliggör att man kan lyssna på ljudfiler. I en sådan spelare är det 
möjligt bland annat att ändra uppläsningshastighet och lägga bokmärken i texten.  

• En talsyntes är konstgjort tal som liknar en mänsklig röst. Med den kan man läsa upp 
texter som finns till exempel i en dator. Läshastighet och röstkvalité kan ställas in.   

• Olika typer av skanner kan användas i kombination av ett OCR-program som gör 
inskannade bilder till läsbar text.  

• Hörlurar kan vara nödvändigt att använda när en text läses upp.   

2.4.2. Skrivhjälpmedel 
Skrivhjälpmedel hjälper till att forma skrift i ett dokument. Föhrer och Magnusson (2003) 
räknar ordbehandlare, stavningskontroll, synonymer, autokorrigering, talsyntes, 
ordprediktion, taligenkänning och skrivare som skrivhjälpmedel.  
 

• Ordbehandlare kan förenkla skrivandet så att kraften kan gå till berättandet i stället för 
att forma bokstäver. Det är också enkelt att korrigera fel och göra ändringar i texten.  

• Med stavningskontrollen kan man få hjälp med att stava ord. I avancerade 
stavningsprogram kan man få orden insatta i ett sammanhang så att man kan välja det 
rätt stavade ordet utifrån betydelsen.  

• Autokorrigering rättar vanliga ord och skriver ut förkortningar med automatik.   
• Med en talsyntes kan man få text uppläst. Det är också möjligt att få enskilda ljud, ord 

och meningar upplästa och på så sätt få feedback på det man har skrivit.  
• Ordprediktion innebär att när man skriver en eller flera bokstäver får man förslag på 

ord som börjar på den eller de bokstäverna.  
• Taligenkänning omvandlar muntligt språk till skriftligt språk och man kan även styra 

till exempel en dator med hjälp av rösten.  

2.4.3. Studiehjälpmedel 
Till studiehjälpmedel räknar Föhrer och Magnusson (2003) förutom läs- och skrivhjälpmedlen 
in digitala ordböcker, lexikon, uppslagsverk, översättningspennor, fickminne, talminne och 
digitala planeringskalendrar.  
 

• Digitala ordböcker, lexikon, uppslagsverk underlättar för den som har svårt att hitta i 
vanliga ordböcker genom att man kan använda sig av sökfunktioner. Orden kan läsas 
upp av en talsyntes.  

• Det finns även översättningspennor med talsyntes i. Den skannar in en text och läser 
upp den med hjälp av en talsyntes och översätter ord från ett språk till ett annat.  

• Ett fickminne och talminne används för att göra muntliga minnesanteckningar. Den 
spelar in det som sägs så att man kan lyssna på det i efterhand.   
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• Till studiehjälp räknar de även in digitala planeringskalendrar där man till exempel 
kan planera sin tid och göra kom-ihåg-listor.   

2.4.4. Faktorer som kan påverka  
När teknisk utrustning finns till hands för eleven har undervisning stor betydelse. Föhrer och 
Magnusson (2003) menar att om katederundervisningen är begränsad och 
specialundervisningen nedtonad så verkar IT-satsningar enbart förstärka svårigheterna hos 
eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna behöver få undervisning och träning i att 
använda teknologin. När de får det reduceras elevernas svårigheter att skriva texter. Det krävs 
att eleverna har vissa färdigheter vid tangentbord men också att de får möjlighet att lära sig att 
utnyttja hjälpmedlen som finns. Alternativa verktyg löser inte alltid alla problem. Att lyssna 
på inläst text innebär att en lässvag person får tillgång till det skrivna språket. Detta innebär 
inte att personen med automatik får förståelse för textens innehåll. Vissa elever behöver få 
ordförklaringar, illustrationer och tillrättaläggande av texten för att de ska utvecklas till aktiva 
läsare. (Föhrer & Magnusson, 2003; Jacobson & Svensson, 2007) 
 
Tiden som eleverna har tillgång till datorprogram i skolan varierar mycket. En stark indikator 
på elevernas framgång är tillgången till datorn på fritiden för att göra läxor och spela 
utvecklande spel. (Jacobson & Svensson, 2007; Shapley, Sheehan, Maloney & Carnikas-
Walker, 2010) Detta, menar Shapley et al., (2010) understryker vilken betydelse en 
individuell dator har för elevers möjligheter till inlärning utanför skolan, särskilt för de med 
sämre förutsättningar. 
 
Det är givetvis många faktorer som har betydelse för att de tekniska verktygen ska fungera 
tillfredsställande. En särskilt betydelsefull faktor är vilken inställning rektor, lärare, elev och 
föräldrar har (Damsby, 2008; Jacobson & Svensson, 2007; Shapley, Sheehan, Maloney & 
Carnikas-Walker, 2010) De pedagoger som har en öppen attityd och som ser elevernas 
förmågor verkar lyckas bäst med implementering och den fortsatta användningen. De ser det 
också som självklart att eleverna måste ha tillgång till sina verktyg i alla skolämnen och 
lägger därför ner mycket tid på att få det att fungera tillfredsställande. Samverkan, ansvar och 
kunskap, om dyslexi och kompensatoriska datorprogram, är andra faktorer som har visat sig 
betydelsefulla.  
 
Samtliga pedagoger i Damsbys studie menar att introduktion av kompenserande datorprogram 
bör ske tidigt och allra senast innan eleverna börjar på högstadiet.   
 
Många pedagoger upplever att de har för lite kunskap om datorer och kompensatoriska 
datorprogram och efterfrågar mer utbildning. (Damsby, 2008; Jacobson & Svensson, 2007) 
 

2.5. Styrdokument 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonar man att 
eleverna ska få en likvärdig utbildning. För att detta ska uppnås behöver undervisningen 
utformas olika och resurser fördelas utifrån behov. Man ska ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av någon anledning har svårt 
för att nå målen. Varje elev ska ha rätt att få utvecklas i skolan och känna glädje över sina 
framsteg och övervinna svårigheter. En viktig uppgift för skolan är att stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.  De ska få ta egna initiativ och utveckla sin 
förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.  
 
När det gäller övergripande mål för kunskaper ska skolan ha som mål att varje elev kan 
använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt. De ska också kunna använda 
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modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.  
Riktlinjerna till alla som arbetar i skolan är att uppmärksamma och stödja elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Rektors särskilda ansvar är att arbetsmiljön utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalité och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Rektor ansvarar också för att 
undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp 
de behöver. Ett annat viktigt ansvarsområde är att se till att personalen får den 
kompetensutveckling som krävs för att skolans personal ska kunna utföra sina uppgifter 
professionellt.  
 

2.6. Beskrivning av projektet  
Det här arbetet är en del av ett större projekt. För att skilja på vilka delar som ingår i hela 
projektet och vilka som ingår i det här arbetet kommer jag att använda orden projektet och 
studien. Jag kommer att använda benämningen projektet när jag menar hela projektet och 
studien för de delar som är en del i det här arbetet.  
 

2.6.1. Pilotprojektet  
Projektet startade upp med en pilotstudie våren 2011. Till studien fick lärare och speciallärare, 
som ville prova att använda en iPhone i arbetet med elever med stora läs- och 
skrivsvårigheter, anmäla sitt intresse att delta. Frågan lyftes på en nätverksträff för 
speciallärare i regionen. Representanterna där spred i sin tur informationen i sina respektive 
kommuner.  Kriterierna för att få delta var att varje lärare hade två elever med dokumenterade 
läs- och skrivsvårigheter, tillgång till minst en iPhone 4 samt en speciallärare/specialpedagog 
som kunde genomföra läs- och skrivtester. Pilotprojektet genomfördes som en 
interventionsstudie där varje interventionselev hade en kontrollelev. Samtliga elever 
genomförde läs- och skrivtester före och efter interventionsperioden. Efter avslutad 
intervention fick även kontrolleleven möjlighet att prova att arbeta med iPhone i skolan. Efter 
avslutad intervention intervjuades samtliga interventionslärare, förutom författaren till denna 
uppsats eftersom intervjuerna genomfördes av den samma. Även interventionselever i 
pilotprojektet intervjuades.   
 
I pilotprojektet deltog 7 elever från årskurs 3-9 i grundskola och särskola i en kommun i södra 
Sverige. Eleverna var fördelade på 5 olika skolor. 3 av eleverna tillhörde samma skola. Varje 
interventionselev hade en kontrollelev på samma skola som de själv gick i. Alla elever och 
deras målsmän lämnade skriftligt godkännande till sitt deltagande i projektet (bilaga 1).  
 
Interventionseleverna arbetade med iPhone i skolarbetet vid minst 12 tillfällen under 4 
veckor. Med iPhonen skulle eleverna fotografera texter, skanna in dem i mobilen och få 
texten uppläst av en talsyntes. De skulle också bearbeta texter i mobilen, lyssna på talböcker, 
träna på glosor och skriva texter. Interventionen lämnade även utrymme för att lärarna själv 
skulle kunna utveckla arbetet med eleverna.  
 

2.6.2. Huvudprojektet  
Huvudprojektet startade hösten 2011. Även till detta anmälde lärare sitt intresse att delta. 
Någon lärare uppmanades av andra att söka. De flesta lärarna var speciallärare men även 
någon klasslärare deltog. I huvudprojektet deltog flera olika kommuner i landet. Projektet var 
en interventionsstudie med Cross-overdesign, som innebar att varje elev både var 



14 
 

interventionselev och kontrollelev. Kommunen som ingår i denna studie deltog både i 
pilotprojektet och i huvudprojektet. Från kommunen deltog 20 elever från årskurs 4-9. 
Eleverna var fördelade på 8 olika grundskolor. 10 av eleverna hade en interventionsperiod 
under hösten och 10 under våren. Av dessa var det tre elever som av olika anledningar avbröt 
sitt deltagande i projektet. De elever som hade intervention under hösten var kontrollelever 
under våren och eleverna som hade intervention under våren var kontrollelever under hösten. 
Samtliga elever och deras målsmän lämnade skriftligt godkännande till sitt deltagande i 
projektet (bilaga 1).  
 
Elever, som hade interventionsperiod under hösten, genomförde 5 testomgångar. Eleverna 
som hade interventionsperiod under våren genomförde 6 testomgångar. I kommunen, som 
ingår i den här studien, genomfördes samtliga tester av testledare som var 
specialpedagoger/speciallärare med en central funktion och arbetade normalt sätt inte med 
eleverna. Dessa testledare hade även i uppgift att hjälpa eleverna att svara på frågeformulär 
med frågor som var intressanta för projektet. Efter interventionsperioderna fick eleverna 
utvärdera arbete tillsammans med testledarna (bilaga 2). Svaren på dessa frågor ingår i denna 
studie.  
 
Interventionerna genomfördes av elevernas ordinarie speciallärare eller klasslärare. 
Interventionerna genomfördes under 5 veckor. Under dessa veckor skulle minst 20 
interventionslektioner genomföras. Tanken i projektet var att eleverna skulle få ha tillgång till 
iPhonen även i hemmet. Interventionslärarna uppmanades att använda vissa program, så 
kallade appar, vid varje interventionslektion. Även i huvudprojektet fanns möjligheter att, 
som lärare, själv utveckla arbetet tillsammans med eleven. Varje interventionslektion skulle 
utvärderas av lärare och elev (bilaga 3). Resultatet från lektionsutvärderingarna ingår i denna 
studie.  
 
Före och under projektets genomförande erbjöds informations- och erfarenhetsutbytesträffar. 
Samtliga lärare hade tillgång till en iPhone före interventionsstart.  
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3. SYFTE 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att bidra med förståelse för om ett multifunktionellt 
tekniskt verktyg, i detta fall smartphone, fungerar som alternativt verktyg som kan öka 
möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Arbetet är 
av explorativ och problemsökande karaktär. Under arbetets gång har följande frågeställning 
utkristalliserat sig. 
 
Hur fungerar smartphone som ett läsverktyg, skrivverktyg och studieverktyg för elever med 
läs- och skrivsvårigheter? 
Hur upplevs smartphone som ett motiverande verktyg för att öva och träna? 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
I detta avsnitt presenteras teorier om utbildning i ett demokratiskt samhälle, texters betydelse 
samt verktyg som skapats och används av människor för att förbättra deras förutsättningar.  

4.1. Utbildning i ett demokratiskt samhälle 
I ett demokratiskt samhälle sker en ständig förändring och det är ett mål att det ska ske 
förändringar som leder till förbättringar, anser Dewey (1916/2009). Målet är att alla 
medlemmar ska vara delaktiga och bidra till samhällets utveckling. Ett demokratiskt samhälle 
innebär därför både rättigheter och skyldigheter. I ett samhälle sluter sig människor samman 
på många olika sätt och en människa är delaktig i en mängd olika grupper. Grupperna är olika 
former av liv i gemenskap. All fostran och bildning som sker i en grupp har en tendens att 
leda till att individerna i gruppen socialiseras. Kvalitén och värdet i socialiseringen beror på 
gruppens mål och vanor.  
 
Dewey (1916/2009) trycker på att skiktningar i olika klasser är fatalt för ett samhälle. För att 
en individ ska kunna socialiseras på ett sätt som passar samhället måste intellektuella 
möjligheter bli tillgängliga för alla under lika villkor. King (1999) menar att en sak som 
framförallt skiljer människor i många samhällen från andra intelligenta varelser är vår 
medkänsla och vår vilja att ta hand om medlemmar med svårigheter. Moraliska, etiska och 
rättsliga påföljder innebär att inkludering i dagliga aktiviteter, skola, rekreation och arbete för 
människor med funktionshinder ökar i många länder.  
 
Utbildningens uppgift är att upptäcka och utveckla personlig begåvning och skola den så att 
den kan anknyta till andras strävanden. Skolor måste vara så effektiva att de minskar effekten 
av ekonomiska ojämlikheter och garanterar att alla barn får samma utrustning för deras 
framtida levnadsbana. Det innebär att det krävs tillgång till skolor och stöd till hemmen så att 
de unga kan tillgodogöra sig undervisningen. Det krävs också en förändring av traditionella 
ideal, skolämnen, undervisningsmetoder och disciplin att de unga stannar kvar under 
pedagogiskt inflytande så pass länge att de är rustade att klara sin egen ekonomiska och 
sociala utveckling (Dewey, 1916/2009).  
 
King (1999) menar att utrustning och verktyg som täcker upp särskilda behov har blivit 
vanligare och mer accepterade. Detta innebär att livet kan förbättras för personer med 
särskilda behov genom att möjligheten att vara självständig, oberoende och produktivt ökar.  
 
Kunskap utvecklas framförallt mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och 
gemensamt hantera situationer (Säljö, 2010, Dewey, 1916/2009) Kunskap finns därför inte 
enbart inom varje individ utan mellan människor. Kunskapens ursprung är i interaktion. Säljö 
(2005) menar att lära sig är att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och 
färdigheter. Till detta räknar han in till exempel att läsa, skriva, snickra och utöva 
fritidsaktiviteter. Genom att tillägna sig sådana aktiviteter utvecklas individen till att bli en 
kulturvarelse med vissa förmågor.  
 

4.2. Skriftspråkets funktion  
Skriftspråket är en alldeles speciell språklig funktion. Skriftspråket kräver en hög 
abstraktionsförmåga. (Vygotskij, 1934/2001, Säljö, 2010) Det är ett språk i tanken och 
föreställningen och saknar talspråkets ljud.  Skriftspråket är dessutom ett språk utan direkt 
samtalspartner. Skriften riktar sig till en person som är frånvarande ungefär som att man har 
en dialog med ett vitt papper. Skriftspråket tvingar barnet att handla mer intellektuellt. Det 
kräver också en större medvetenhet än talat språk. Vygotskij menar att skriftspråket är mer 
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abstrakt och har högre krav på intellektet och är inte kopplat till direkta behov. Han talar även 
om att det är skillnad i motivationen mellan att använda tal och skrift. Samtal är 
situationsmotiverat och situationsbetingat genom att vi till exempel har ett behov, vill 
förtydliga något eller undrar något. I skriftspråket måste vi skapa en situation eller föreställa 
oss en sådan i tanken. Skriftspråket innebär att man måste handla mer intellektuellt och det 
ger även en ökad medvetenhet om själva talets process.  
 
Den mest kraftfulla teknologin som människan skapat hittills, enligt Säljö (2010), är 
skriftspråket. Tillgång till skriftspråket har gjort det möjligt att lagra tidigare kollektiva 
erfarenheter. Genom att man antecknar allt av värde kan den mentala energin användas för 
andra ändamål än att bevara.  
 

Skriftspråket, miniräknaren och käppen är exempel på vad vi kan kalla 
förmedlande redskap som förlänger våra fysiska och intellektuella förmågor och 
som låter oss överskrida de föga imponerande förmågor vad gäller fysisk styrka 
och mental kapacitet som vi utrustats med av naturen.  (Säljö, 2010, s.76) 

 
Skriften har gjort oss medvetna om att ord och yttringar kan tolkas på olika sätt.  Det innebär 
att vi lär oss att analysera en utsaga.  Säljö (2010) menar att om man lever i ett skriftspråkligt 
dominerande samhälle lever vi på lånade sanningar och antagande i vårt tänkande och 
lärande. Det vi kan och vet har sitt ursprung från sådant vi läst i böcker eller upplevt via 
medier och kanske aldrig själv sett eller upplevt.  Det läskunniga barnet och det icke 
läskunniga barnet skiljer sig åt i sitt sätt att se på och tolka världen. Kombinationen av 
skriftspråk och sättet detta används på i samspel mellan människor och vid utvecklande av 
kunskaper innebär att man kan hantera verkligheten på ett speciellt sätt. Enligt Säljö kan man 
leva i en litterat kultur och ändå undvika skriftspråket till stora delar. Men när en form av 
kommunikation inte ingår som en funktionell del av det sätt man förhåller sig till omvärlden, 
blir man inte heller del av de sociala praktiker där skriftspråkets distinktioner och sätt att 
beskriva världen blir betydelsefulla.   

4.3. Redskap, verktyg, artefakter  
I människans historia har man skapat fysiska och intellektuella redskap som har förändrat och 
förlängt våra resurser och möjligheter att hantera världen för våra egna syften. Exempel på 
fysiska redskap kan vara kniv, yxa, karta och vapen. Till de intellektuella redskapen kan man 
räkna in kunskaper om att göra upp eld, bygga hus och odla. Med fysiska och intellektuella 
verktyg förändrades vårt inre och yttre. Det påverkar oss i fysisk mening och hjälper oss att 
utveckla mentala kategorier som organiserar samhället och våra egna projekt. Människor har 
använt sig av redskap för att assistera oss i vårt arbete i tusentals år och vi är bra på det. 
(Säljö, 2010, King, 1999) 
 
Säljö (2005) menar att man traditionellt sett brukar skilja mellan redskap som är fysiska till 
sin karaktär och de som är språkliga. Till de språkliga räknas, förutom intellektuella, även 
kommunikativa, mentala och diskursiva. Uppdelningen mellan fysiska och språkliga redskap 
är mindre lyckad, anser Säljö. Han utgår hellre ifrån att kulturella redskap både har fysiska 
och intellektuella sidor.  Fysiska redskap kallas för artefakter. Det mesta den moderna 
människan har runt omkring sig artefakter.   
 

Mänskliga redskap kallas för artefakter. En artefakt kan vara en mängd olika 
saker. Ordet kommer ifrån det latinska namnet för konstgjord och beskrivs som 
ett, av människan, fabricerat föremål, konstprodukt. Inom arkeologin används 
termen som beteckning för redskap, verktyg, vapen, smycken mm. 
(Nationalencyklopedin, 1989) 
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4.4. Mediering 
Vårt sätt att använda redskap innebär oftast att vi använder oss av en kombination av fysiska 
och intellektuella redskap. Ett begrepp som Säljö (2005) använder sig av är medierande 
redskap. Till detta räknar han fysiska och intellektuella verktyg. Han menar att man, för att 
uppnå sitt syfte, använder sig av utvecklade kunskaper när man hanterar ett fysiskt redskap, 
en artefakt. Kunskaperna kan vara utvecklade av människor under mycket lång tid och har 
förmedlats och utvecklats i generationer. King (1999) menar att människans utveckling av 
denna enorma mängd verktyg indikerar hur resursstark människan är när det gäller att anpassa 
sig och röra sig i olika miljöer.  
 
Även språket räknas som en uppsättning redskap eftersom det är skapat av människor och har 
vuxit fram. Detta kan därför räknas som en artefakt även om vår språkliga förmåga i viss 
mening är medfödd och artspecifik. Säljö (2005) menar att det kan verka egendomligt att kalla 
ord och uttryck för artefakter. Men, enligt honom, är vårt sätt att tänka och tala lika konstgjort 
och historiskt föränderligt som vilken fysisk artefakt som helst. Människor behöver inte göra 
alla upptäckter som är viktiga i deras liv själv. Vi kan få dem förmedlade på något sätt från 
andra. Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara viktigast för lärande. Vi kan ta del av 
andras erfarenheter genom tal eller skrift. Det är en mycket viktig förutsättning för kunskaper 
och färdigheter ska kunna byggas upp och föras vidare mellan människor.    
 
Människor behöver inte enbart förlita sig till sina egna förmågor, anser Säljö (2005). Vi har en 
mängd resurser som vi kan använda oss av. Vi kan förflytta oss med hjälp av fordon, se med 
hjälp av förstoringar, minnas med hjälp av bibliotek och datorer. I dagens komplexa samhälle 
kombinerar vi flera olika artefakter ibland. Om vi ska skapa ett schema för att tydliggöra en 
viss struktur använder vi datorn. I datorn finns det en programvara som hjälper oss att 
konstruera ett schema. För att skriva ut dokumentet använder vi oss av en skrivare. Schemat, 
datorn, programvaran och skrivaren är alla artefakter (Säljö, 2005).  
 
Många av våra brister kan vi kompensera genom att använda oss av olika redskap. Detta 
innebär att vi även kan kompensera mänskliga handikapp. En person med synskada kan inte 
läsa texter. Det betyder att hon blir utestängd från visuell kommunikation. Hon kan vara 
hänvisad till att andra personer läser eller beskriver bilder för henne. Genom att skapa nya 
redskap som taltidningar, punktskrift och taktila bilder förändras situationen. (King, 1999, 
Säljö, 2005) Säljö menar att dessa kan räknas som medierande redskap. Mediering innebär att 
människan samspelar med externa redskap. De medierande redskapen är tecken eller 
symboler som innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till den och handla efter på olika 
sätt. De medierande redskapen skapar en helt ny typ av psykologiska aktiviteter. Med sådana 
resurser kan människan agera i komplexa situationer. Det innebär även att man kan reflektera 
över vad man gör och att man kan kommunicera med varandra.  
 
Hur människor använder och samspelar med verktyg räknar King (1999) som mänskliga 
faktorer. Det finns många exempel på när hjälpmedel inte har gett önskvärda effekten. King 
menar att de flesta misslyckanden förmodligen beror på att man inte har räknat med den 
mänskliga faktorn.  
 

4.5. Mänskliga faktorer 
När man väljer alternativt verktyg är det av största vikt att man funderar över så många 
aspekter som möjligt och anpassar hjälpmedlet efter användaren. King (1999) menar att det är 
viktigt att ringa in vad mänskliga faktorer kan vara och även vad det inte är. Han gör en 
uppdelning av mänskliga faktorer på följande vis: 
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1. Den mänskliga faktorn har betydelse för hur människor samspelar med uppfinningar 
och teknologi. Inte bara användarens förhållningssätt till hjälpmedlet har betydelse 
utan också familjen och andra närstående personers reaktioner. 

2. Den mänskliga faktorn inkluderar hur sakers utseende påverkar personer med 
särskilda behov. Verktygens design och material kan ha stor betydelse för användaren.  

3. Den mänskliga faktorn inkluderar att ta reda på speciella behov, förmågor och 
begränsningar hos användaren. Det är viktigt att verktyget är flexibelt och 
anpassningsbart. 

4. Mänskliga faktorer är alltid inriktade på att öka en användares effektivitet och 
bekvämlighet. Effektiviteten beror på hur väl verktyget löser uppgiften i samspel med 
användaren. Bekvämligheten kan definieras med hur användarvänligt verktyget är – 
vilka fysiska, kognitiva och språkliga krav och obehag som ställs på användaren. 

5. Mänskliga faktorer är även fokuserat på att ge en maximal komfort åt användaren. 
6. Mänskliga faktorer är särskilt inriktade på att reducera användarens stress och rädsla 

för att använda hjälpmedlet.  
7. Mänskliga faktorer innebär också att minska risken för fara både för användaren och 

för personerna runt omkring. Även användarens tänkbara risk att misslyckas måste 
räknas med.  

 
King (1999) anser att det är viktigt att ta med i beräkningen att mänskliga faktorer kan se 
annorlunda ut när behoven är annorlunda. Dessa faktorer är viktiga att ta med i beräkningen: 
 

1. Att användarvänlighet inte nödvändigtvis är densamma för en person som har 
särskilda behov och en person som inte har det. Det är alltid nödvändigt att ta ett 
användarperspektiv.  

2. Att alternativa verktyg inte bara handlar om sunt förnuft. Man kan inte överföra sådant 
som brukar fungera för det mesta när det handlar om särskilda behov, utan man måste 
ta hänsyn till det unika i varje enskilt fall. 

3. Att vi inte kan använda oss enbart av en person som en modell eftersom vi då lätt 
missar att se varje persons unika utmaningar och begränsningar. 

4. Att vi inte kan förlita oss på en typisk utveckling eftersom personer med särskilda 
behov inte alltid agerar på ett sätt som vi förväntar oss av de flesta användarna.      

4.6. Digitala verktyg 
Säljö (2012) menar att digitala verktyg kräver särskilda förmågor. Historiskt sett är det en 
ganska ny företeelse att använda digitala lagringsmöjligheter åtminstone om man tänker sig 
hanteringen för gemene man. Externa minnessystem innebär att vi får tillgång till kraftfulla 
process- och analysverktyg. De digitala verktyg verkar kräva ytterligare något av läs- och 
skrivkompetensen i jämförelse med den kompetens som krävs för andra skrivna texter. De 
digitala minnessystemen kräver att vi kan skumma igenom textmängder för att kunna 
djupdyka i särskilda textavsnitt. För att hitta det vi söker behöver vi ha kunskap om hur vi ska 
agera i virtuella miljöer och hantera verktygen. Information som vi efterfrågar kanske redan 
finns om vi bara vet hur vi ska kunna hitta och tolka den.  Konsekvensen av att vi använder 
oss av kraftfulla externa minnessystem blir att tankar om lärande och skriftlig kompetens 
håller på att förändras.  
 
Säljö (2005) menar att effekterna av utvecklingen av externa minnessystem är att det krävs 
systematiska instruktioner i form av undervisning och organiserad utbildning. Det innebär 
alltså att det är nödvändigt med en systematisk utbildning med en medveten pedagogik. 
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4.7. Grad av användarvänlighet 
Människor föredrar verktyg som är enkla och inte känns skrämmande att använda. Därför, 
menar King (1999) att de bästa alternativa verktygen är användarvänliga. Som mått på 
användarvänlighet använder han termerna transparency, translucent och opaque.  
 

• Transparency innebär att symboler och tecken är så lätta att tyda att praktiskt taget alla 
kan förstå. Den bästa teknologin är designad och testad för att vara så användarvänlig 
som möjligt för alla användare. King menar att verktygen behöver vara tydliga även 
för personer som finns runt användaren, till exempel familjemedlemmar och lärare. 
Totalt sett finns det en tendens att ju mer lättanvänt ett verktyg är desto mer blir det 
använt. 

• Translucency innebär att man inte direkt kan avläsa symbolen eller tecknet. Först när 
man har lärt sig tecken- eller symbolsystemet blir det enkelt att tolka. Vanlig teknologi 
som vissa datorer, kameror och ugnar är inte avläsningsbar för många användare om 
inte någon annan har visat först hur det fungerar eller om man har läst instruktionerna. 
De mest avancerade alternativa verktygen som används tillhör den här kategorin, 
enligt King. De påminner om varandra i hanteringen men kräver sina egna speciella 
instruktioner.  

• Opaque innebär att man omöjligt kan avläsa hanteringen om man inte får särskild 
utbildning. Ibland kan hanteringen vara så svår att förstå att en till synes enkel uppgift 
att utföra blir för svår och frustrerande otillgänglig. Det kan innebära att mindre 
tränade användare och lärare kan uppleva användbara verktyg som värdelösa i hem 
och skola.  

 
Vad som är lätt att tyda, avläsningsbart efter inlärning eller omöjligt att avläsa skiftar från 
person till person. 

4.8. Ramverk för att förstå mänskliga faktorer 
Mänskliga faktorer kan hjälpa oss lärare, andra professionella och familjemedlemmar att 
förstå vad vi behöver veta om människor och vad vi ska göra med verktyg för att få dem att 
samverka mer framgångsrikt med användaren. Motivation hos användaren är den primära 
framgångsfaktorn. Optimalt är det när en användare ser nyttan av verktyget och förstår att 
andra har varit framgångsrika när de använt det.  King (1999) menar också att det mest 
framgångsrika är att lyckas. Han liknar det med att sätta en snöboll i rörelse. Ju mer framgång 
du har med något desto mer vill du göra det och ju mer du gör det desto bättre blir du på det 
och så vidare.  
 
Det finns en användbar modell över hur vi kan tänka för att förstå framgångsfaktorer i 
användandet av alternativa verktyg. King (1999) kallar den för Baker’s modell. Eftersom 
Baker’s modell inte finns publicerad och King menar att han har vidarutvecklat den väljer jag 
att beskriva Kings formel. Han beskriver ekvationen på följande sätt:  
 
Motivation hos verktygsanvändaren för att fortsätta  
samt fullfölja en given uppgift (M) 
    = framgångsrik användning…eller inte 
Fysisk ansträngning (P) + kognitiv ansträngning (C) + 
Språklig ansträngning (L) + användningstid (T) 
 
Ekvationen kan summeras på följande sätt: 

1. Framgångsrik användning av alternativa verktyg inträffar om den övre delen av 
ekvationen, användarens motivation (M), överstiger summan av faktorerna i den undre 
delen.  
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2. Misslyckad verktygsanvändning inträffar förmodligen när den totala summan av den 
undre delen av ekvationen (P + C + L + T) överstiger M. 

3. Inom alla professionella områden som är relaterade till alternativa verktyg är det 
primära målet att maximera M och minimera användningstid och ansträngning.  

 
Följande mänskliga faktorer är särskilt utvalda eftersom de är betydelsefulla för 
framgångsfaktorn med alternativa verktyg (King, 1999). Alla de tio punkterna kan placeras in 
i den ovanstående ekvationen som krav, tid eller motiverande faktorer. Punkterna tillhör de 
viktigaste vid användandet av alternativa verktyg. King menar att punkterna inte omfattar alla 
mäskliga faktorer inom fältet men att dessa kan vara en utgångspunkt när man vill bygga upp 
förståelse för mänskliga faktorer runt alternativa verktyg.  
 

1. Praktisk användarvänlighet som beror på transparency-translucency-opacity hos 
verktygen.  

2. Verktygets utseende och status enligt användarna och personerna i dess närhet.  
3. Struktur när det gäller att lära sig, navigera och använda verktyget. 
4. Samspelsmöjligheter när det gäller verktygets material. Finns det psykologiska 

faktorer som påverkar användandet t ex när det gäller vad vi tänker om oss själv? 
5. Inlärd hjälplöshet. Kan teknologi ibland vara en katalysator som leder till inlärd 

hjälplöshet? 
6. Återkoppling från knappar, skärmar och kontroller. Återkopplingen ger oss signaler på 

om vi använder verktyget framgångsrikt eller inte.  
7. Inre eller yttre kunskap om användandet av verktyg. Finns kunskapen om användning 

av teknologin hos användaren eller finns det en tydlighet i verktyget?   
8. Begränsningar av användandet av alternativa verktyg. Vilka fysiska, känslomässiga, 

språkliga, kulturella, logiska eller andra faktorer kan begränsa användandet?  
9. Felsäkerhet både när det gäller att öka effektiviteten i användningen och för att minska 

risken för missbruk eller skada hos användaren eller omgivningen.  
10. Förebygga att fel och misstag i användandet. Detta inkluderar även att öka 

sannolikheten för att verktyget används korrekt.  
 
För att lyckas med användningen av alternativa verktyg måste man ibland öka motivationen 
och minska tidsaspekten samt den fysiska, kognitiva och språkliga ansträngningen. Ett sätt att 
öka motivationen på kan vara att låta användaren spela spel som utvecklar de grundläggande 
kunskaper inom läsning, stavning och matematik, menar King (1999). Detta kan innebära att 
många användare får tillgång till sin kompetens och motivation. Genom att de lyckas med 
dessa grundläggande spel kan de bli redo att möta mer komplexa uppgifter. Spelen kan vara 
motiverande i sig men de kan även generera i motivation på en annan nivå. Engagemanget i 
spelen kan innebära en ökning i den sociala interaktionen med andra. Andra motiverande 
faktorer kan vara att användaren upplever sig kunna fatta egna beslut som påverkar deras 
situation.  
 
Jag kommer att använda mig av Kings modell över framgångsfaktorer för att försöka mäta 
framgångsfaktorn i de resultat som framträder ur empirin i den här studien. Resultaten 
kommer att analyseras utifrån Kings teorier över mänskliga faktorer som påverkar 
användandet av alernativa verktyg.  
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5. METOD 
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att skolans värld är en rörig plats full av 
motsägelser och komplexitet. Den är mångbottnad och därför inte helt enkel att studera. Detta 
innebär att det finns ett behov av att studera helheter i stället för fragment. Många metoder 
som används inom utbildning finns därför i ett paradigm för kvalitativ, naturalistisk och 
etnografisk forskning. Rosengren & Arvidsson (2002) menar att det är lämpligt att använda 
sig av en explorativ/utforskande ansats när kunskapen om ett fenomen närmast är obefintligt. 
För att bilda sig en uppfattning samtalar, observerar och reflekterar forskaren i den miljö 
fenomenet finns. När man har ett explorativt forskningsintresse sker insamlingen av empirin i 
den miljö som fenomenet naturligt förekommer. Detta innebär att forskaren får möjlighet att 
ställa relevanta frågor som gör det lättare att förstår informanternas upplevelser och 
erfarenheter. Kvale (1997) menar att en kvalitativ intervju ger den intervjuade personen 
möjlighet att förmedla sin situation med egna ord och ur sitt perspektiv. Arbete med iPhone 
som ett alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter kan betraktas som ett nytt 
arbetsfält. Jag har därför valt att använda mig av en explorativ ansats där mitt empiriska 
datamaterial bygger på intervjuer, enkäter, fältstudier och observationer. Guvå och Hylander 
(2003) menar att när man utforska nya problemområden är det naturligt att använda sig av en 
induktiv ansats. Induktion kan genomföras på två olika sätt, anser Hartman (2004). Den 
traditionella är att man undviker teoretiserande medan man samlar in data, analytisk 
induktion. Ett modernare och mer komplext alternativ är interaktiv induktion, som innebär att 
kan samla in en mindre mängd data att analysera och sedan göra ett nytt datainsamlande 
utifrån vad man kom fram till. Detta nya material analyseras och jämförs med tidigare 
insamlad data för att sedan ny data ska kunna samlas in på nytt. (Hartman, 2004) 
Forskningsprocessen som använts i den här studien kan räkans som interaktiv induktion 
eftersom data har samlats in och analyserats kontinuerligt. I studien finns det dessutom både 
kvalitativ och kvantitativ underlag. Enligt Guvå och Hylander (2003) är det möjligt att 
kombinera kvalitativ och kvantitativ data.  

5.1. Datainsamling 
Våren 2011 klev jag in i projektet som en av deltagarna i interventionsstudien runt 
smartphone som ett alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. IPhone var 
för mig ett nytt verktyg och jag köpte in en och lärde mig den från grunden. Min elev och jag 
utvecklade vår kunskap ihop. När vi arbetade med interventionen var min elev och jag oftast i 
en specialpedagogisk studio på en högstadieskola. Där arbetade flera speciallärare och elever 
från olika klasser med olika arbeten och ämnen. I studion befann sig även andra elever och 
lärare som deltog i projektet. Det innebar att erfarenheter kunde utbytas och arbetet utvecklas. 
För att arbetet skulle dokumenteras på ett smidigt sätt fick jag vara med och skapa olika 
blanketter utifrån projektledare, Idor Svenssons, önskemål. Detta resulterade bland annat i en 
utvärderingsblankett där både elevens och lärarens bild av arbetet på ett snabbt och smidigt 
skulle kunna dokumenteras. När pilotprojektet avslutades väcktes min nyfikenhet över hur de 
andra deltagarna hade uppfattat arbetet.  På så sätt blev det naturligt för mig att intervjua alla 
lärare och elever som hade varit med i pilotprojektet. Lärare och elever tillfrågades om att 
delta i intervjuer runt arbetet och att resultatet eventuellt skulle bli en del i min blivande 
magisteruppsats. Jag fick klartecken från 7 lärare och 6 elever. Jag valde att ha öppna 
intervjuer där utgångspunkten var hur de hade upplevt arbetet med iPhonen och vilka appar de 
hade använt samt vad de tyckte om dem.  
 
Under hösten 2011 utvecklades projektet och det utökades med fler kommuner. Jag fick en 
annan roll i projektet. Jag blev testledare och samordnare i den kommun som jag arbetade i. 
Upplägget i projektet såg lite annorlunda än i pilotprojektet. Det innebar bland annat att 



23 
 

eleverna fick genomgå betydligt mycket mer testning än tidigare. Därför var det inte längre 
försvarbart att ta av deras skoltid för att genomföra intervjuer. För att kunna samla in empiri 
även fortsättningsvis från eleverna i projektet utvecklade jag därför en utvärderingsblankett 
(bilaga 2) som de kunde svara på tillsammans med testledarna i samband med testningen efter 
interventionsperioden. Testresultaten ingår inte i denna studie. Dokumentationsunderlag som 
använts i pilotprojektet reviderades och en ny blankett för lektionsutvärdering utformades 
(bilaga 3) Eleverna som deltagit i interventionerna i huvudprojektet fick alltså möjlighet att 
lämna sina åsikter dels vid lektionsutvärderingar (bilaga 3) och dels vid en slutlig 
interventionsutvärdering (bilaga 2).  
 
Samtidigt som projektet pågick undersökte jag teorier och tidigare forskning om läs- och 
skrivsvårigheter och alternativa verktyg. Utgångspunken blev Jacobson och Svenssons 
översiktsmodell (Figur 1) för åtgärdsplanering. Jag försökte ringa in området grava läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi samt vilka insatser som förekommer runt personer med dessa 
svårigheter. Faktalitteratur och artiklar från aktuell forskning har använts för detta ändamål. 
Sökandet av fakta har bland annat gjorts genom träffar i databaser, via kontaktnät samt 
hänvisningar och referenslistor från använd litteratur. Utifrån detta formulerades ett 
preliminärt syfte.  
 
Utgångspunkten i den här studien var att använda intervjuer med lärarna för att få fram 
empiri. Detta utökades efter hand med att även omfatta empiri från lektionsutvärderingarna 
och elevutvärderingarna som redan var genomförda. Därefter lades även intervjuerna från 
pilotprojektet till. Därför blev slutligen informanterna i den här studien de lärare och elever 
som genomfört interventionerna i pilotprojektet och huvudprojektet i en av de deltagande 
kommunerna. Totalt sett har det genomförts 6 intervjuer med elever i pilotprojektet och 17 
intervjuer med lärare i pilotprojektet och huvudprojektet, 7 i pilotprojektet och 10 i 
huvudprojektet. Även de lärare som inte kunnat fullfölja interventionerna har fått möjlighet att 
bli intervjuad och har lämnat sitt samtycke till detta.  De flesta lärarna var speciallärare med 
en speciallärarfunktion. Två av informanterna var lärare med en klasslärarfunktion. Detta har 
bidragit till att förutsättningarna för att genomföra interventionerna har sett mycket olika ut. 
Det centrala i intervjuerna är att få insikt i lärarnas och elevernas upplevelser av arbetet i 
projektet.  
 
Följande tabell (Tabell 1.) visar de datainsamlingsaktiviteter som ingått i min studie.  
 
Tabell 1. Översikt över insamlad data  
 
Pilotprojektet vt- 2011 Intervjuer med 6 elever och 7 lärare 

Huvudprojekt ht- 2011 Utvärderingar av 166 lektioner från lärare och elever 
Utvärdering av interventionsperioden från 9 elever 

Huvudprojekt vt- 2012 Utvärdering av 109 lektioner från lärare och elever 
Utvärdering av interventionsperioden från 8 elever 
Intervjuer med 10 lärare 

 

5.2. Intervjuförfarande  
Intervjuerna som genomfördes med lärare och elever i pilotprojektet var öppna. Dalen (2007) 
menar att i en öppen intervju är målsättningen att informanterna ska berätta så fritt som 
möjligt om sina erfarenheter. När man använder sig av intervju som metod finns det dock 
behov av att utarbeta en intervjuguide för att man ska kunna ringa in centrala teman och 
frågor. Till intervjuerna med lärarna i huvudprojektet valde jag att använda mig av en 
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semistrukturerad intervjuguide där samtalet är inriktat på bestämda ämnen som var utvalda i 
förväg (bilaga 4). Samtliga intervjuer i huvudprojektet genomfördes inom tre veckor efter att 
den andra interventionsperioden avslutats. Intervjuerna skedde ute på de olika skolorna i rum 
som informanterna valt ut. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon eller en 
inspelningspenna. Ljudfilerna genomlyssnades vid flertalet tillfällen och transkriberades. 
Texterna kontrollerades sedan mot ljudfilerna. Totalt sett blev det 14 sidor text med 
lärarintervjuer från pilotprojektet och 39 från huvudprojektet samt 6 sidor text från 
elevintervjuer i pilotprojektet.  
 
Guvå och Hylander (2003) rekommenderar att forskaren samlar in och bearbetar data själv. 
Vid intervjuer tillskapas inte enbart en text utan även ett möte sker mellan de intervjuade och 
intervjuaren. Jag genomförde och bearbetade samtliga intervjuer som används i den här 
studien. 
 
I kvalitativ forskning använder forskaren sig själv som forskningsinstrument genom att göra 
observationer, beskrivningar, och tolkningar, menar Guvå och Hylander. Dalen (2007) menar 
att man ska vara medveten om det finns en solidaritetsrisk som blir särskilt stor om forskaren 
valt att studera ett tema som han eller hon är berörd av själv. Solidaritet kan få betydelse både 
vid tolkning och vid förmedling av resultat. En medvetenhet om den egna förförståelsen kan 
innebära att man blir bättre på att se möjligheter till teoriutveckling när det gäller det egna 
intervjumaterialet. Vid intervjuerna försökte jag att vara medveten om detta och kunde ibland 
försöka styra frågorna så att en så nyanserad bild som möjligt kunde träda fram där inte enbart 
positiva faktorer framträdde.  
 
Materialet som använts i den här studien tillhörde inte något känsligare tema även om det låg 
inom det specialpedagogiska området men en medvetenhet om solidaritetsrisk och 
förförståelse fanns med vid tolkning och analys.  

5.3. Lektionsutvärderingar  
Lektionsutvärderingarna bestod av en utvärderingsdel för eleverna och en för lärarna (bilaga 
3). Eleverna och lärarna fyllde tillsammans i lektionsutvärderingarna. Totalt sett är det 275 
lektionsutvärderingar som användes i den här studien, 166 på hösten och 109 under våren. 
Utvärderingarna kommer från 16 olika elever och lärarna som arbetade med dem. Tanken var 
att eleven skulle få möjlighet att skatta arbetet i den översta delen av blanketten och läraren i 
den undre delen.  

5.4. Interventionsutvärderingar   
Efter varje avslutad interventionsperiod fick varje elev som deltagit i interventionen utvärdera 
arbetet tillsammans med en av testledarna i projektet (bilaga 3). Önskvärt hade varit att även 
eleverna i huvudprojektet skulle fått möjlighet att delta i intervjuer. På grund av deras redan 
så stora insats i form av testgenomförande var det inte försvarbart att ta mer av deras skoltid. 
Med en förhoppning om att eleverna skulle kunna känna sig lite friare att lämna sina 
synpunkter gjordes detta tillsammans med testledarna som genomförde testningen i stället för 
tillsammans med interventionslärarna. Interventionsutvärderingarna kom från totalt sett 17 
elever.  

5.5. Bearbetning  
När data från intervjuerna i huvudprojektet var insamlad påbörjades organiseringen och 
bearbetningen av materialet. Det är viktigt att forskaren själv transkriberar intervjuerna 
eftersom transkribering är en form av datareducering (Dalen, 2007; Guvå & Hylander, 2003). 
Det är även mycket viktigt att utskrifterna kontrolleras mot inspelningarna. Vid sidan om 
intervjuutskrifterna behövs även anteckningar med faktainformation om yttreförhållanden.  
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Nästa moment var att analysera data. Enligt Hartman (2004) består analysen vanligen av två 
moment. Det första steget är att reducera empirin genom att kategorisera. Det kallas ofta för 
att koda materialet. Att koda materialet är en induktiv process som innebär att man ställer 
frågor till sitt material (Guvå & Hylander, 2003) Det empiriska materialet kodas omsorgsfullt 
och jämförs systematiskt. I ett första skede är kodningen öppen och förutsättningslös. 
Kodningen genererar idéer om hur data kan ordnas utifrån olika aspekter. Vid jämförelsen 
letas likheter och skillnader upp för att man ska kunna få fram nyanser och variationer. 
(Hartman, 2004).  
 

5.5.1 Bearbetning av intervjutexter 
I den här studien transkriberades samtliga ljudfiler med intervjuer till text. Ljudfilerna 
genomlyssnades vid flertalet tillfällen för att utskrifterna skulle stämma så väl in som möjligt 
med ljudfilerna. När intervjumaterialet var översatt från ljudfiler till text påbörjades 
kodningsarbetet. 
 
Utskrifterna av intervjuerna kodades genom att olika yttrande förseddes med färgkoder 
beroende på vilket tema yttrandet kunde kategoriseras under. Yttranden inom varje 
färgkategori delades sedan in i undergrupper. Undergruppernas rubriker växte fram ur empirin 
genom likheter och skillnader. Varje färgkod placerades in i en egen tabell med 
undergruppernas rubriker. De olika yttrandena placerades sedan in i tabellerna. Materialet 
sammanställdes och användes under analysarbetet.  
 
Guvå och Hylander (2003) kallar en jämförande analys för komparation och menar att det 
sker jämsides med kodningen. Här får forskaren idéer om hur materialet kan ordnas och man 
går tillbaka till rådata och jämför dessa med den kodnyckel som växer fram. Genom 
jämförande analys får forskaren så småningom tankar om vad som är överordnat och mest 
karakteristiskt för varje kategori.  
 
I det här skedet i studien upplevdes materialet som alltför vidlyftigt. Utifrån denna insikt 
skärptes fokus och problemområdet ringades in på nytt. Frågeställningen preciserades därmed 
till: 
 

• Hur användarvänliga var de olika verktygen enligt elever och lärare i studien? 
• Vilka motiverande faktorer kan man se hos användarna? 

 
Efter detta vävdes även gammal data in i form av tidigare intervjuer, lektionsutvärderingar 
och elevutvärderingar. Guvå och Hylander (2003) anser att det är en fördel om man kan 
använda olika typer av insamlingsmetoder och datakällor.  

5.5.2. Bearbetning av utvärderingar 
Lektionsutvärderingarna samlades in efter varje avslutad interventionsperiod. Data i 
utvärderingarna placerades in i excel-blad. Varje elev-lärarpars lektionsutvärderingar skrevs 
in under en egen flik. När alla utvärderingar skrivits in samlades all data under en gemensam 
flik för att kunna beräknas, jämföras och sammanställas kvantitativt på olika sätt. Alla fria 
yttranden samlades på ett eget ställe för att kunna analyseras kvalitativt. Även elevernas 
interventionsutvärderingar skrevs in i excel-blad med en elevs data per blad. Dessa 
sammanställdes sedan under en flik och bearbetades på liknande sätt som 
lektionsutvärderingarna.  
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När lektionsutvärderingarna och elevutvärderingarna lagts till bedömde jag att ny data inte 
längre skulle tillföra något väsentligt. Detta fenomen kallas för mättnad (Guvå & Hylander, 
2003; Hartman, 2004).  
 
När all empiri var insamlad och kodad valde jag att mäta det i modellen, om 
framgångsfaktorer för användning av alternativa verktyg, som utvecklades av King (1999).  
 

5.6. Etiskt övervägande 
Forskningsprojektet är etiskt prövat av EPN i Linköping. Målsmän till samtliga elever i 
projektet har fått muntlig och skriftlig information om projektets upplägg. Både elever och 
målsmän har lämnat skriftligt samtycke till att delta i projektet (bilaga 1). Samtliga lärare som 
deltagit i intervjuer har fått muntlig och skriftlig information. Även lärarna har frivilligt gett 
sitt skriftliga samtycke till att delta i undersökningen (bilaga 5).   
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6. RESULTATREDOVISNING 
 
Bearbetningen resulterade i kvalitativa och kvantitativa resultat. Avsikten med bearbetningen 
har varit att få en bild av vilka olika strategier som kan vara användbara och vilken 
uppfattning som deltagarna haft om dem. För att förtydliga citaten kan man även se om det är 
en elev eller en lärare som har uttalat sig samt om det är i pilotprojektet eller huvudprojektet 
som uttalandet kommer ifrån. Resultaten försöker visar en tolkning av bilden som framträder 
samtidigt som det varit av största vikt att samtligas erfarenheter ska komma fram. 
Förekommer det skillnader i informanternas erfarenheter presenteras dessa. När det varit 
många med samma uppfattning presenteras det mest talande. Samtliga appar som förekom på 
lektionsutvärderingarna finns bifogad (Bilaga 6) 

6.1. Att använda iPhone som ett alternativt verktyg 
Vid varje lektionstillfälle gjorde elever och lärare en bedömning av hur arbetet med iPhonen 
hade fungerat. Eleverna ansåg oftast att arbetet hade varit lätt eller väldigt lätt. Vid något 
enstaka tillfälle räknades arbetet som svårt men aldrig som väldigt svårt. Både lärare och 
elever fick bedöma hur de ansåg att iPhonen hade fungerat. Det fick välja mellan alternativen 
mycket dåligt, dåligt, bra och väldigt bra. Det som framkom var att de ofta gjorde liknande 
bedömning. Eleverna valde lite oftare alternativet väldigt bra än vad lärarna gjorde (eleverna 
53% och lärarna 48 %). När det gällde bedömningen dåligt valde lärarna det oftare än 
eleverna (eleverna 4% och lärarna 8%). Om man la ihop resultatet för väldigt bra och bra 
kunde man se att arbetet med iPhonen fick procentuellt sett övervägande positiva omdömen 
av både lärare och elever (elever 94% och lärare 90%).   
 
Alla elever i projektet fick göra en utvärdering av arbetet efter avslutad interventionsperiod. 
De gjorde en bedömning av det totala arbetet under perioden. Alla elever utom en ansåg att 
arbetet hade fungerat bra eller mycket bra. Eleverna fick även skatta hur mycket de ville 
använda iPhonen i fortsättningen. En elev svarade att den inte ville använda iPhonen 
överhuvud taget. Övervägande antal elever önskade använda iPhonen ofta eller alltid efter 
projektets slut.  
 
Arbetet med iPhone i skolan har varit positivt laddat hos många elever. Många av lärarna har 
fått reaktioner från andra elever som också skulle vilja var med i projektet eller få möjlighet 
att använda iPhone i skolan. Några enstaka lärare menar att andra elever har inte har reagerat. 
Flera kommentarer från de andra eleverna speglar att iphone har hög status och att det ger 
användarna en hög status. Många lärare uppfattar det som att de andra eleverna är nyfikna. 
Iphone i skolan känns spännande och nytt. Vissa elever har tyckt att det har varit orättvist att 
inte de har blivit utvalda och vissa har försökt övertyga lärarna om att de också har 
svårigheter med att läsa. Några elever, som inte har varit med i projektet, har fått prova korta 
stunder och lärarna tycker att det har gett eleverna mersmak.  
 

Många av de här killarna som man .... De här lite tuffa killarna... som 
egentligen inte vill. Så det har varit hög status att ha den  

(lärare i huvudprojektet) 
 

De är verkligen på, för att många av de här eleverna har inte iPhone. 
Det är spännande och nytt och de gör det inte bara en gång utan de vill fortsätta 
och det spelar nästan ingen roll vad vi bestämmer, matteprogram eller… det 
måste inte vara spel, menar jag.   (lärare i huvudprojektet) 
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Lärarna upplever att eleverna tycker det är roligt att jobba med iPhone. De ser också att det är 
en fördel att den är multifunktionell och att den är enkel att hantera. Design och storlek är 
också något som lärarna lyfter.  
 

Det är en sådan elegant sak. Det är inga stora maskiner som ett barn ska ha för 
sin kompensation utan det är en liten elegant grej.... 

     (lärare i huvudprojektet) 
 
Det har varit stor skillnad i hur självständigt lärarna tycker att deras elever har kunnat arbeta 
med iPhonen. Många av lärarna anser att deras elever har lärt sig att själv hantera apparna, när 
de fått instruktioner om vad de ska arbeta med. Vissa ser tydliga skillnader hos de elever som 
de har arbetat med. 

 
Elev ett fick ju en enorm styrka och en kick av att vara utvald. Det där, så han 
var ju...ja, han växte ju jättemycket. Det var ju han som uttryckte sig ”ja, jag var 
nog lite för bra för det här” Det kanske stämde men han, han fick en enorm kick 
av det här. Men med elev två kan jag inte säga. 
 
Äh, det är väl en början på det, känner jag. Framför allt den ena killen 
behärskar tekniken betydligt bättre än nummer två så att han kommer att kunna 
jobba mer självständigt. 
 

Flera lärare har svårt för att säga vad de har haft minst och mest nytta av. Ett gemensamt drag 
i lärarnas svar är att man haft mest eller minst nytta av de olika apparna beroende på vilken 
elev man har arbetat med. Vissa appar har passat en del elever medan andra inte alls har haft 
nytta av dem. Överlag uttrycker sig lärarna väldigt positivt om iphonens framtid som ett 
alternativt verktyg. Även de lärare som har haft det lite motigt i projektet tror på iphone, eller 
något liknande. Många är övertygade att det kommer att ske en stor utveckling av tekniken 
och att iPhonen kommer att bli ännu bättre. 
 

Ja, men det är väl alltså bara början av en revolution. Och har man då jobbat så här 
många år med barn med läs- och skrivsvårigheter så tycker man ju att det alldeles 
fantastiskt att det är ju de som gynnas så utav den här utvecklingen.    

(lärare i huvudprojektet) 
 

Datorerna kommer att finnas men inte alls på samma sätt. Det är mycket, mycket 
smidigare, tycker jag. ……Alltså det är ju så enkelt, tjopp, så är det klart, och bara 
toucha      (lärare i huvudprojektet) 
 

Lärarna menar att behöver ha grundkunskaper i hur iPhonen och apparna fungerar. Någon 
tycker att det kan vara en fördel med att ha lite datorvana. Majoriteten menar att man behöver 
tid för att själv få lära sig och prova sig fram i lugn och ro innan eleverna får tillgång till den. 
Någon direkt kurs behövs inte. Några lärare lyfter betydelsen av lärarens intresse och 
nyfikenhet för tekniken. Att man har kollegor att diskutera tillsammans med är det många som 
lyfter. Arbetet med iPhone är något som man utvecklar tillsammans andra kollegor antingen 
på den egna skolan eller på nätverksträffar. Någon menar att det kan vara bra i början att få 
använda iPhonen tillsammans med någon som behärskar tekniken t ex en handledare. När det 
gäller support så är alla övertygade om att man behöver ha någon som man kan vända sig till. 
Supporten behöver man kunna vända sig till personligen eller ha kontakt med via mail eller 
telefon. Några känner att de har haft support på skolan. Flera av lärarna berättar att de har vänt 
sig till sina egna barn för att få support. En lärare tänker sig att blivande lärare kommer att ha 
den här kunskapen. 
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Man behöver ha någon man kan vända sig till. Någon som kan både tekniken 
och apparna.    (lärare i huvudprojektet) 
 

En mycket viktig aspekt är kunskapen om de individuella elevernas förmågor och hinder för 
lärande, anser lärarna. Utifrån den enskilda eleven behöver man veta syftet med att använda 
appen och vad man har tänkt sig att uppnå med arbetstillfället. Därför måste man lägga tid på 
att förstå apparna och reflektera över hur det fungerar tillsammans med eleven.   
 

Så måste man ha kunskap om hur elever lär sig, alltså att man funderar på det. 
    (lärare i huvudprojektet) 
 
Apparna är ju inte svåra, alltså på det sättet. Men man måste lägga ner tid så 
att man förstår dem. Man kan inte bara ladda ner en app och sen tro att eleven 
ska fixa det.     (lärare i huvudprojetet) 

 
Några lärare tycker sig ha sett en psykologisk effekt hos eleverna, att de har växt som 
människor och att deras motivation och koncentration har ökat. Någon menar att man har 
märkt en viss frustration hos eleven när det tekniska inte har fungerat. Många lärare menar att 
elevens känsla av att vara utvald och att lärarna fokuserar på just den eleven kan ha gett 
positiva följder. Några lärare berättar om effekter som man inte väntat sig av projektet t ex att 
eleverna har lärt sig multiplikationstabellen, blivit mer intresserade av att använda datorn, 
börjat föra dagbok och skriva dikter samt funnit nya bekantskaper. 
 

X och Y hittade varandra, så när de satt så blev det väldigt mycket.... De 
jobbade jättemycket tillsammans, så alltså. När de satt bredvid varandra så … 
blev det väldigt bra när de... jag tog dem samtidigt. Jag tror att de växte som 
människor. Han blev nog lite förälskad, tror jag. Och hon växte där. Så det blev 
något väldigt positivt i och med att de jobbade tillsammans.  

(lärare i huvudprojektet)
  

6.2. Att använda iPhone som ett läsverktyg 
I studien användes två olika typer av läsverktyg, texter som läses upp med syntetiskt eller 
mänskligt tal. Texter som finns tillgängliga i iPhonen till exempel på internet eller i olika 
typer av meddelanden kan läsas upp direkt av en talsyntes. Texter som finns utanför iPhonen 
måste först skannas in för att kunna läsas upp. En app, som användes i studien, klarade av att 
fotografera en text, skanna in den, hantera den som en text samt läsa upp den med hjälp av en 
talsyntes (Prizmo). Flera andra appar, som användes i studien, innehöll talsyntes men saknade 
skannerfunktionen (t ex iSpeak och Voicereader). Böcker som är inlästa av mänskliga röster 
kunde laddas ner som ljudfiler på olika sätt och lyssnas på i iPhonen.  
 
På elevutvärderingarna kunde man få en bild av vilken app som eleverna ansåg att de hade 
haft mest nytta av i projektet. Det var det tydligt att eleverna ansåg att läsverktyget Prizmo var 
det program som de ansåg att de hade haft mest nytta av. Figur 3 visar de 5 appar som 
förekom mest frekvent i elevutvärderingarna. Läsverktyget Prizmo ringades in av 82% av 
eleverna.  
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Figur 3. Diagram över de appar som eleverna ansåg att det hade haft mest nytta av. 
 
Även om eleverna menade att de hade mest nytta av dessa appar säger det inte så mycket om 
kvalitén i arbetet. För att få en uppfattning om hur det fungerade i praktiken behöver man 
lyssna till rösterna i intervjuerna, elevutvärderingarna och lektionsutvärderingarna.  

6.2.1 Att skanna in en text i en iPhone 
För att texten skulle bli uppläst på ett förståeligt sätt krävdes det att bildkvalitén på 
fotografierna blev tillräckligt god. I intervjuerna med lärarna nämnde de fotograferingen som 
ett bekymmer. De menade att det var svårt att få en bild som blev tillräckligt bra för att få en 
korrekt text och att detta tog väldigt mycket kraft. Om bildkvalitén var för dålig blev det 
mycket fel i texten. Det innebar att elever och lärare fick ägna mycket tid åt att rätta till alla 
fel i texten. Om man inte rättat texten blev den fel uppläst och svår att förstå. Även eleverna 
nämner skanningen som bekymmersam i elevutvärderingarna. De beskriver det som att den 
ibland skannade fel eller att den inte fick med allt i en text. Det var många olika faktorer som 
hade betydelse för att kvalitén skulle bli god. Lärarna menade att faktorer som kunde påverka 
resultaten till exempel berodde på ljusförhållanden, typsnitt, papperskvalité, färg på text och 
papper samt vinkel på iPhonen i förhållande till texten. Detta ställde krav på fotografen. 
Några lärare menade att de även märkte skillnader beroende på vem som tog fotografiet. 
Vissa lyckades hantera fotograferingen bättre trots att förhållanden runt omkring tycktes vara 
likadana. Lärarna menade också att de, genom att prova sig fram, lärde sig att hantera 
kameran och fick bättre resultat med tiden. 
 

Det kräver att man gör det väldigt noga med ljus och stilla och tänker över. 
   (Lärare i huvudprojektet)  

 
Nu ska vi jobba med det här området och då är det fel, lite fel typsnitt på texten. 
Och då funkar det inte eller är det rosa undersidan eller så är det ....pappret är 
glansigt. Och då funkar det inte. (Lärare i huvudprojektet)  

       
Trots att många ansåg att skanningen kunde vara ett bekymmer framgick även att man kunde 
ha överseende med det eftersom det fanns fördelar med det också. Vissa lärare och elever 
menade att felen i texten bidrog till att man granskade texterna och tränade sig i att rätta dem. 
Bäst fungerade skanningen om texten inte var så lång. Skannerfunktionen i iPhonen bidrog 
även till att vissa eleverna kunnat få tillgång till texter som de annars inte hade haft. 
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Det är också bra när man får bearbeta skannad texter, då lär man sig att rätta. 
   (Elev åk 6, huvudprojektet)  

 
En stor förändring för X har blivit att han själv kan läsa anslag som är 
uppsatta i skolans gemensamma utrymme som korridorer och matsal.  

(Lärare i pilotprojektet) 

6.2.2. Att lyssna på en talsyntes 
Talsyntesen var huvudredskapet i studien. Trots att talsyntesrösten inte riktigt lät som en 
mänsklig röst accepterades den av de flesta elever och lärare. Ofta användes talsyntesen både 
till svenska och engelska texter. Talsyntesen användes både till att få andras texter upplästa 
och att få feedback på ord eller text som man själv har skrivit. Flera lärare har noterat att 
eleverna har arbetat mer självständigt, när de har lyssnat på texterna. De har även bearbetat 
texter på ett annat sätt än tidigare till exempel gått tillbaka i texten och lyssnat om igen. Några 
elever reagerade på att rösten lät annorlunda och hade annat taltempo. Många elever ansåg 
trots det att det bästa med att arbeta med iPhonen var just att få texter upplästa av talsyntesen.    
 

Att vissa appar inte kunde uttala orden rätt, den säger ord för ord rätt snabbt 
och det blir jobbigt att hänga med.  (elev, åk 9, huvudprojektet )  
 
Jag har haft mest nytta av Prizmo. Jag har lyssnat på och läst både svenska 
och engelska texter. Det är bra att spara allt jag har arbetat med så jag kan gå 
tillbaka och minnas texter och mina anteckningar. I fortsättningen skulle jag 
vilja skriva och spara anteckningar, få texter upplästa, ta bilder, lyssna flera 
gånger.    (elev, åk 6, huvudprojektet)  
 

6.2.3. Att lyssna på talböcker 
Många elever lyssnade på talböcker i iPhonen. Man gjorde det på lite olika sätt. Några 
lyssnade på det som man lyssnar på vanliga ljudfiler och andra använde appar som var gjorda 
speciellt för att kunna lyssna på talböcker. I dessa appar kunde man till exempel ändra 
talhastighet och lägga bokmärken.  Elevernas erfarenhet av att lyssna på talböcker skiljde sig 
åt. Några lyssnade på böcker för första gången när de fick iPhonen. Andra hade haft möjlighet 
att lyssna på talböcker i datorn eller med en särskild talboksläsare. Några elever lyssnade inte 
alls på talböcker i studien. Detta berodde på lite olika saker. Någon lärare menade att det inte 
passade eleven eftersom det var svårt för eleven att förstå texten. Någon annan lärare 
uppfattade det som att eleven inte kunde hålla koncentrationen. En annan anledning till att det 
inte fungerade med talböcker i iPhonen var att det var tekniska problem, böckerna försvann 
eller apparna strulade. Det var också en svårighet att få tillgång till böcker som var inlästa för 
personer med läshandikapp trots att alla eleverna i studien hade läs- och skrivsvårigheter. De 
allra flest eleverna som lyssnade på talböcker i iPhonen tyckte att det fungerade bra. Flera 
lärare menade att eleverna läste och efterfrågade böcker på ett helt annat sätt sedan de fått 
tillgång till talböcker via iPhonen. 
 

Och det var nog roligt för jag sa: Gör ett kapitel under lovet..... Han hade gjort 
hela boken.     (Lärare i pilotprojektet) 

 

6.3. Att använda iPhone som ett skrivverktyg 
När texter skulle skrivas kunde detta göras på två olika sätt. Dels kunde man använda sig av 
tangentbordet för att skapa en text och dels kunde man använda sig av taligenkänning som 
innebar att man kunde tala in yttranden som sedan programmet översatte till en text.  
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För att kunna se vilka skrivverktyg som användes i projektet analyserades 
lektionsutvärderingarna. På blanketten (bilaga 3) fyllde lärarna i vilka appar som använts 
under lektionen. Även om riktlinjerna i projektet var att vissa appar skulle användas vid varje 
tillfälle så fanns det mycket frihet att välja mellan olika appar samt lägga till egna appar. I 
Figur 4 redovisas en sammanställning över de 10 mest använda apparna under lektionerna. 
Man kan se att läs-, skriv-, och studieverktyg är de som användes oftast. Två olika 
skrivverktyg var mest förekommande, Easywriter, som används för att själv skriva text (128 
lektioner) och Dragon, som är ett taligenkänningsprogram där rösten omvandlas till text (67 
lektioner).   
 

 
Figur 4. Visar vilka 10 appar som användes vid flest lektionstillfällen.  
 

6.3.1. Att skriva en text i en iPhone 
I iPhonen fanns det ordbehandlare i flera olika appar.  Det skrivverktyget som användes mest 
i projektet var ordbehandlaren Easywriter, se Figur 4. I ordbehandlingsprogrammen ingick en 
viss stavningskontroll, autokorrigering och ordprediktion. Om programmet kombinerades 
med en talsyntes fanns det även möjlighet att skriva och regelbundet lyssna på sin text med 
hjälp den. Stavningskontrollen var ofta otillräcklig. Bland annat saknades funktionen som 
innebär att ett ord presenteras i olika sammanhang så att man enklare kan välja rätt stavning 
utifrån kontexten. Autokorrigeringen och ordprediktionen uppfattades ibland som irriterande. 
En lärare på särskolan menade att hennes elev hade svårt för att hantera tangenterna i iPhone. 
Hon ansåg att eleven inte hade den finmotorik som krävdes. Många lärare menade att de själv 
hade svårt för att skriva rätt på iPhonen och att det tog tid att vänja sig vid att skriva på 
tangenterna. För de flesta eleverna verkade det dock inte vara några problem. Ofta var det 
kortare texter som skrevs. Skrivverktygen användes på olika sätt och hade varierande funktion 
för olika elever. Några elever använde en app där man kombinerade fotografier, text, ritade 
bilder och inspelat ljud. Andra elever skrev texter och skickade dem till sina lärare via eposten 
i iPhonen. En elev använde iPhonen delvis som en dagbok.  
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Och så skrev han i Easywriter och skickade till mig. Det var lite stavfel och så 
men alltså han kunde självständigt göra en uppgift (lärare i pilotprojektet) 
 

Easywriter trodde jag skulle vara jättesvårt för dem, för små klumpiga fingrar, 
men det gick. Den funkade bra alltså som en liten skriv….och i, på den här 
nivån, att man bara skriver ett par meningar. (lärare i huvudprojektet) 

6.3.2. Att skapa en text genom att spela in sitt tal 
I studien användes även taligenkänning. Detta fanns både som ett sökverktyg och som en 
form av ordbehandlingsprogram. Taligenkänningen fungerade vid enstaka ord eller kortare 
texter när det användes i en tyst miljö och uttalet var likt målordet. För elever som hade 
talsvårigheter eller oprecist tal kunde inte appen tolka orden korrekt. Taligenkänningen 
användes av några elever bland annat som komplement till datorn och för att producera en 
text som sedan kunde översättas till engelska. Några lärare uppmärksammade att deras elever 
reflekterade över att om de talade tydligare skrev programmet en mer korrekt text. Några 
elever var frustrerade över att iPhonen inte skrev det som de ansåg att de hade sagt.  

Dragon Dictation lyssnar inte när jag talar in. (elev åk 4, huvudprojektet )  

6.4. Att använda iPhone som ett studieverktyg 
I studien använde man flera olika program som kan räknas som studieverktyg. Det man 
använde sig mest av var översättningsprogram. Några elever använde lexikon och olika 
redskap för att minnas.  

6.4.1 Att använda översättningsfunktion i iPhone 
Översättningsapparna som användes mest i studien innehöll en talsyntesfunktion. Detta 
innebar att eleven kunde skriva in ett ord eller en text på svenska eller engelska, få det 
översatt och lyssna på det omväxlande på svenska och engelska samtidigt som man kunde se 
det i skrift. För många elever i studien var detta en fantastisk tillgång. Både lärare och elever 
upplevde det som ett verktyg som var snabbt och enkelt att hantera. Den enda nackdelen som 
framkom var att programmet var beroende av att internet fungerade.  
 

Att man kunde slå upp ord snabbt och enkelt och sedan att man kan lyssna på 
hur ordet uttalas   (elev åk 9, huvudprojektet )  

6.4.2. Att använda iPhone som ett minnesverktyg 
Det var framförallt två olika funktioner som användes som minnesstöd i studien. Det var 
kameran och mikrofonen. Kamerafunktionen användes till exempel för att fotografera lärarens 
anteckningar på tavlan. Inspelningsfunktionen användes för att göra muntliga 
minnesanteckningar.  
   

Jag har spelat in när läraren pratar......och lyssnat så att jag skulle komma 
ihåg    (elev åk 8, pilotprojektet) 

 

6.5. Att använda iPhone för att öva och träna 
För att få en bild över vilken typ av verktyg som användes mest frekvent sorterades samtliga 
appar, som förekom i lektionsutvärderingarna, in i olika verktygskategorier. Figur 5 visar hur 
många tillfällen som olika typer av verktyg användes i studien. De olika programmen är 
staplade på varandra inom varje kategori. Varje färg inom en stapel står för hur ofta ett 
specifikt program användes. Appar som var träningsprogram var den näst mest 
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förekommande typen av program. I den här kategorin ingick flera appar som deltagarna i 
projektet själv hittade. Därför ingick det många olika program som inte användes så frekvent.  
 
 

 
Figur 5. Visar hur frekvent ett visst verktyg användes i studien.  
 
I studien använde man många olika appar för att träna och öva, i första hand, läs- och 
skrivförmågan. Många av programmen var rena träningsprogram men även flera program 
med tävlings- eller spelfunktion användes. Apparna användes för att träna läs- och 
skrivförmågan i svenska och engelska samt för att träna in engelska glosor. 
Översättningsprogrammen användes ofta både till att översätta glosor och träna in dem. Även 
några träningsprogram i matematik förekom. Både elever och lärare uppskattade flera av 
träningsapparna. Vilka träningsappar man använde till eleverna berodde ofta på vilken 
svårighetsgrad som passade för eleven. Hanteringen av tekniska verktyg ökade hos vissa 
elever. 
 

...och just engelskan har varit jättetuff för honom. Så att han själv kunde….det 
fanns ju olika tre steg i det här (Babbel) så när han hade använt sig av dem då 
hade han lärt sig en hel del redan där. Och sen då att han övade uttalet, valde 
dem själv. Jag gav honom ämnesområdet så fick han välja 5 själv. Så skrev han 
in dem i anteckningar, så läste han på hemma. Och så fick han säga dem 
muntligt då. Från att ha haft väldigt få rätt till att ha alla rätt.  

(lärare, pilotprojektet) 
 
Jag lärde mig mer engelska  (elev åk 9, huvudprojektet )   
 
En sak till som har blivit bättre, det är killen som jobbade med det, han har ju 
visserligen datorn när han jobbar, men han har blivit mer intresserad av att 
använda datorn och blivit … kommit igång bättre med den efter han hade 
iPhonen. Så på något sätt så har det hjälpt honom just det här att han har fått 
greja med något tekniskt tror jag. Att han har blivit mer fingerfärdig med det. 
För han är mer intresserad nu än han var innan. Så det tycker jag är positivt. 
Det var en oväntad effekt. Den hade jag inte tänkt mig.  

(lärare, huvudprojektet) 
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7. ANALYS AV RESULTAT 
För att ett en elev med grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ska kunna få tillgång till 
samhällets texter kan det krävas att man använder sig av ett alternativt verktyg som 
kompenserar svårigheterna. Det är många olika faktorer som kan ha betydelse för hur 
framgångsrik användningen av verktygen blir. För att få en bild över framgångsfaktorer i 
studien tog jag hjälp av Kings formel (1999) över mänskliga faktorer som kan påverka 
användandet av ett alternativt verktyg. Först har jag börjat med att beskriva de faktorer i 
studien som enligt Kings modell kan klassas som motiverande och alltså ska tillhöra den övre 
delen i ekvationen. Faktorer som berör fysisk, kognitiv och språklig ansträngning samt 
tidsåtgången kategoriserar jag som användarvänlighet. Framgångsfaktorn i min ekvation 
kommer alltså att vara summan av motivationen delat med användarvänligheten.  

7.1. Faktorer som kan påverka motivationen generellt 
Enligt King har både användarens och närstående personers reaktioner på hjälpmedlet 
betydelse för motivationen. I den här studien hade de flesta lärarna fått anmäla sitt intresse för 
att få vara med och prova verktyget. Det tolkar jag som att det fanns en hög motivationsfaktor 
hos dem. Många lärare vittnar också om att iPhone hade hög status hos både många av 
användarna och deras skolkamrater. Även detta menar jag bidrar till att höja 
motivationsfaktorn hos många i studien. På elevutvärderingarna som gjordes efter avslutad 
intervention svarade majoriteten av eleverna att de önskade att få använda iPhonen ofta eller 
alltid efter projektets slut. En elev ville inte använda den alls i fortsättningen. Hos de allra 
flesta eleverna fanns det alltså en hög motivation för att fortsätta arbetet.  
 
King räknar även verktygets utseende och komfort som faktorer att räkna med när det gäller 
motivation. IPhonens utseende upplevdes som tilltalande och sände inte ut några särskilda 
signaler som tyder på handikapp hos användaren. Storleken på verktyget kan i det här fallet 
vara både till fördel och till nackdel för användaren. Att den är liten kan innebära att eleven 
alltid kan bära den med så att den finns till hands även utanför klassrummet. Nackdelen kan 
vara att den kan vara mer svårhanterlig.   
 
Den tredje mänskliga faktorn som King beskriver handlar om användarens särskilda behov, 
förmågor och begränsningar. För att ett verktyg ska kunna leva upp till användarens behov är 
det viktigt att det är flexibelt och anpassningsbart. Lärarna har varit mycket överrens om att 
olika funktioner passar för olika elever och att de har anpassat användningen efter den elev 
som har arbetat med iPhonen.  
 
Mänsklig faktor som jag inte direkt kan se i empirin är stress och rädsla för att använda 
hjälpmedel. Det kan bero på att samtliga elever i studien tillfrågades om de önskade delta i 
projektet och hade därför möjligheten att tacka nej. När det gäller fara och risk för att 
misslyckas skulle man kunna analysera orsakerna till avhoppen i projektet. Jag väljer att inte 
analysera detta i den här studien av etiska skäl. Eleverna skulle förmodligen kunna 
identifieras om detaljer runt dem avslöjas. Som deltagare i projektet har man dessutom rätt till 
att hoppa av utan att ange någon anledning till beslutet.  
 
Ett sätt att öka motivationen på kan vara att låta användaren spela spel som utvecklar 
grundläggande färdigheter, menar King. I den här studien användes många olika appar för att 
öva och träna. Både lärare och elever verkade uppskatta denna typ av program och lärarna 
menade att eleverna övade upp vissa färdigheter och att deras förmåga att hantera tekniska 
verktyg och att agera i virtuella miljöer ökade.  
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När jag väger samman de olika ovanstående faktorerna som kan ha påverkat motivationen i 
studien räknar jag det som att det fanns en hög motivationsfaktor.  

7.2. Generella faktorer som kan påverka användarvänligheten 
När man ska börja använda iPhone som ett alternativ verktyg menar lärarna i studien att man 
behöver ha vissa grundkunskaper i hur iPhonen fungerar. De menar att det kan vara en fördel 
om man får god tid på sig vid starten, att man kan få vägledning av någon som behärskar 
tekniken och att man utvecklar sin kunskap tillsammans med andra. Om man kategoriserar 
dessa generella yttranden enligt Kings begrepp om användarvänlighet tolkar jag att lärarna i 
den här studien ser verktyget som translucent, dvs att det först när man har lärt sig tecken- 
eller symbolsystemet blir det enkelt att tolka. Ingen av lärarna uttrycker att användningen var 
helt självklar (transparent) eller omöjlig att förstå (opaque). På lektionsutvärderingarna 
skattade eleverna oftast arbetet som lätt eller väldigt lätt. Det tolkar jag som att även de ansåg 
att verktyget var enkelt att använda.  
 
Både lärare och elever skattade oftast att iPhonen hade fungerat väldigt bra eller bra på 
lektionsutvärderingarna. Detta tolkar jag som att verktyget generellt sätt inte ställde så stora 
krav på deras ansträngning och tid. Resultatet på elevutvärderingarna, som gjordes efter 
avslutad intervention, stämmer överrens med lektionsutvärderingarna. Samtliga elever utom 
en ansåg att arbetet hade fungerat bra.   
 
Sammantaget tolkar jag det som att ansträngningen och tidsåtgången för att använda iPhonen 
var relativt låg.  

7.3. Motivation och användarvänlighet i läsverktygen 
Elevernas motivation att använda läsverktygen kan man räkna som relativt hög eftersom hela 
80 % av dem markerade läsverktyget Prizmo som den app de haft mest nytta av. Några lärare 
menade att deras elever fått tillgång till texter som de annars inte skulle haft.  
 
Skannerfunktionen ställde höga fysiska krav på användaren och materialet. Fotografen 
behövde vara stadig på handen, ljusförhållandena goda samt papperskvalitén och typsnitt på 
ett visst sätt. Att rätta felen i texterna var både tidskrävande samt kognitivt och språkligt 
ansträngande. Många lärare och elever upplevde allt detta som frustrerande.  
 
När det gällde talsyntesen upplevde några elever att det var en ansträngning att lyssna på en 
konstgjord röst. Av de flesta accepterades den dock.  
 
Talböckerna var tidskrävande och kognitivt ansträngande att få in i iPhonen. Det innebar att 
någon lärare gav upp att försöka under projekttiden. När tillgången till böckerna väl fanns 
inne i iPhone var det enkelt och snabbt att lyssna på dem. För många elever var det ett 
energisparande sätt att ta till sig skönlitterära texter på och några elever blev riktiga 
bokslukare. Vissa elever hade svårt att ta till sig eller förstå innehållet i texten. Detta kunde 
bero på koncentration eller språklig förmåga.  
 
När man mäter framgångsfaktorn i läsverktyget verkar det som att trots den relativt höga 
fysiska, kognitiva och språkliga ansträngning samt tidsåtgång som läsverktygen krävde var 
ändå motivationen hos många elever i studien så pass hög att det verkade överväga den 
bristande användarvänligheten.   

7.4. Motivation och användarvänlighet i skrivverktygen  
Skrivverktyget skattades inte så högt av eleverna när de fick välja de mest användbara 
apparna. Cirka 20 % av eleverna hade dem med på sin utvärdering.  
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Att skriva på iPhonen ställde en del fysiska krav på användaren. Någon elev i studien hade 
svårt för att skriva på tangentbordet beroende på tangenternas storlek och man inte kunde 
känna deras placering. Många lärare upplevde samma sak men de flesta elever verkade klara 
av att hantera iPhonens tangentbord utan problem. 
 
De språkliga kraven i skrivverktygen är höga. Det saknar en stavningskontroll som är 
anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter vilket innebär att det blir en hög 
ansträngning både kognitivt och språkligt. Tidsfaktorn kan också bli hög eftersom eleven kan 
behöva lägga tid på att lyssna sig till felen och korrigera dem utan en funktion som är 
anpassad efter deras behov.   
 
Några av eleverna i studien verkade tycka att taligenkänningen fungerade tillfredsställande. 
Flera elever blev frustrerade över att programmet inte skrev som de sa. Ett otydligt tal ledde 
till att texten blev felaktig. Det innebar en hög ansträngning både språkligt och tidsmässigt 
sett eftersom felen behövdes korrigeras.  
 
När man mäter skrivverktygets framgångsfaktor verkar det som att motivationen endast 
överväger för några elever. Verktygen skulle förmodligen vara mer användbara om de 
anpassades för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

7.5. Studieverktygens användarvänlighet 
I studien fanns det två översättningsprogram som fungerade på liknande sätt. Vilket av dem 
som användes var en smaksak. Översättningsverktyget iSpeak var det som skattades av 
eleverna som det näst mest användbara i projektet. Jag tolkar detta som att det fanns relativt 
hög motivation att använda sig av den typen av appar.  
 
Den språkliga ansträngningen var låg eftersom programmet även innehåll en talsyntes som 
läste upp det skrivna ordet och ordets översättning. Många upplevde verktyget som snabbt 
och enkelt att hantera. En faktor som kunde vara negativ var att programmet krävde internet. 
Om uppkopplingen inte fungerade tillfredsställande så gjorde inte heller verktyget det.  
 
Minnesfunktionerna som användes i studien är det så få som har uttalat sig om att det är svårt 
att få någon uppfattning om.  
 
När man mäter studieverktygen framgångsfaktor är det endast översättningsprogrammen som 
kan få en rättvis bedömning eftersom få har yttrat sig om de andra programmen. Jag tolkar det 
som att programmet hade hög användarvänlighet och relativt hög motivationsfaktor hos 
eleverna i studien. Detta tyder på en relativt hög framgångsfaktor.  
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8. DISKUSSION 
 

8.1. Huvudsakliga resultat 
Syftet med arbetet var att bidra till förståelse för om ett multifunktionellt tekniskt verktyg, i 
detta fall iPhone, fungerar som alternativt verktyg som kan öka möjligheterna till en likvärdig 
utbildning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Under arbetets gång utvecklades 
frågeställningen från att vara ett allmänt intresse om iPhone som ett alternativt verktyg för 
elever med läs- och skrivsvårigheter till den mer specifika frågeställningen:  
 
Hur användarvänliga är de olika verktygen enligt elever och lärare i studien? 
Vilka motiverande faktorer kan man se hos användarna? 
 
Jag har nu studerat mänskliga faktorer som, enligt King (1999), kan påverka 
framgångsfaktorn hos iPhonen som ett alternativt verktyg för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. När man tittar på verktygets mer generella delar som till exempel status, 
utseende, komfort och flexibilitet kan man räkna motivationsfaktorn som hög hos många i 
studien. Generellt sett kan man se att både elever och lärare ansåg att iPhonen fungerade bra 
och att man klarade hanteringen när man lärt sig hur man skulle tolka symboler och tecken. 
Min analys är att verktyget generellt sett hade en hög framgångsfaktor hos deltagarna i 
projektet. När det gäller de mer specifika redskapen verkar läsverktygen och studieverktygen 
vara de som tenderar att ha högst framgångsfaktor. Detta leder mig fram till följande: 
 
IPhone kan fungera som ett alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Hur stor framgång verktyget får för den enskilde användaren kan bero på många olika 
mänskliga faktorer.  
 
Den här studien har väckt många nya frågor hos mig. Till exempel så har hanteringen av 
verktyget stor betydelse. Det hade varit intressant att studera om olika undervisningsmodeller 
kan ha betydelse för användandet av verktyget. En annan faktor som man skulle kunna titta 
lite närmre på är skolledningens och lärarnas betydelse när det gällde kompetens, attityder, 
samverkansformer och ansvarsfördelning. Jag kan tänka mig att även lärarens funktion kan ha 
betydelse vid implementeringen. En lärare med klasslärarfunktion och en lärare med 
speciallärarfunktion kan ha mycket olika förutsättningar i genomförandet. Att studera detta 
hade kanske kunnat leda fram till arbetsmodeller för implementeringen av ett nytt verktyg. 
Slutligen hade det varit mycket intressant att få studera iPhone som ett alternativt verktyg för 
elever med läs- och skrivsvårigheter under en längre period för att se hur det utvecklar sig 
över tid. Då skulle man kunna se om verktyget påverkar elevernas studieresultat på sikt. Man 
skulle även kunna studera om användandet av verktyget utvecklades och om ett eventuellt 
intresse ökar eller minskar över tid.   
 

8.2. Metoddiskussion 
När man tittar på resultaten i den här studien måste man väga in att de flesta lärarna i projektet 
själv tog kontakt eftersom de var intresserade av att prova verktyget med eleverna. Detta har 
stor betydelse för motivationsfaktorn. Resultatet hade förmodligen blivit annorlunda om 
någon annan hade kommit med kravet till lärarna om att prova ett nytt alternativt verktyg.  
 
Min egen roll i projektet som en av deltagarna, testledare och samordnare har gett mig en bred 
bild över arbetet. Detta har varit en stor vinst för mig i min studie. Jag har i vissa fall 
betraktats som en kollega och i andra situationer som en från projektledningen. Jag hade 
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farhågor om att informanterna vid intervjuerna skulle känna lojalitet mot projektet och endast 
framhålla fördelarna. Eftersom jag har varit medveten om detta har jag försökt att få fram en 
så nyanserad bild som möjligt.  
 
Eftersom jag klev in i ett färdigförberett projekt utan att jag själv vara med under 
planeringsstadiet hade jag till att börja med lite svårt för att hitta min ingångsvinkel. Det 
klarnade så småningom och jag hittade en egen metod och ett eget syfte att arbeta utifrån. Jag 
tror att det kan vara en styrka att projektet belyses på olika sätt och med olika ingångsvinkel. 
Tillsammans med projektets övriga resultat kan förhoppningsvis en ganska tydlig bild träda 
fram.  
 
Den stora mängden insamlat data kändes övermäktigt periodvis. Under en tid försökte jag 
greppa över för mycket och arbetet var ohanterligt. En önskan hade varit att jag redan tidigare 
hade begränsat området och frågeställningen i intervjuerna hade varit mer precisa. Fördelen är 
att många olika frågor belysts och att det insamlade materialet eventuellt kan användas som 
underlag till fler arbeten om ett nytt fokus tas och ny data läggs till.  

8.3. Reflektioner runt likvärdighet och rättighet 
Grundproblematiken i mitt syfte handlade om likvärdighet för eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter. För att uppnå detta behöver det finnas verktyg som fungerar när den egna 
läs- och skrivförmågan brister. Kings modell över motivation, användarvänlighet och 
framgångsfaktorer kan vara ett redskap när vi ska reflektera över val av verktyg, 
implementering av verktyg och om vi märker att framgångsfaktorn blev låg.  
 
För mig var det viktigt att alla elever fick möjlighet att använda alla funktioner i iPhonen i 
hemmet och på skolan oavsett om det fanns WiFi eller inte eftersom vissa program krävde 
internetuppkoppling för att fungera. Alla telefonerna laddades därför med ett kontantkort. 
Dessa pengar användes till internet i hemmet eller på de skolor som inte hade tillgång till 
trådlöst internet.  
 
En annan reflektion handlar om rätten till alternativa verktyg för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. I projektet köptes alla iPhones in av kommunen eller den enskilda skolan. 
Ingen elev i projektet använde privata mobiltelefoner till interventionerna. Under projektets 
gång har jag fått signaler från flera lärare som anser att föräldrarna ska köpa en iPhone till 
sina barn. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av någon anledning har svårt för att nå målen. 
På SPSMs hemsida och i Salmancadeklarationen tolkar jag det som att om en elev har behov 
av ett verktyg för att klara av skolans mål är det skolan som ska stå för verktyget inte eleven 
eller elevens föräldrar. Jag önskar även att man noga tänker igenom vilka konsekvenser det 
kan få om man uppmuntrar vissa elever att använda sina privata mobiltelefoner till 
skolarbetet. För mig är detta ett svårt dilemma. Jag anser att det är självklart att elever ska få 
använda verktyg som de har tillgång till och som de känner sig bekväma med men man får 
inte glömma bort att det sitter flera elever som inte har möjlighet att få tillgång till en egen 
smartphone i dagens läge.  

8.4. Reflektioner runt praktisk tillämpning 
När man ska utprova ett verktyg som är tänkt att kompensera en svårighet är det viktigt att 
man gör det med stor omsorg och tänker noggrant igenom vem som ska använda verktyget, i 
vilket syfte man ska använda det och vilka funktioner som så fall skulle kunna fungera. 
Eftersom varje elev har sina unika förmågor och behov är det första steget att noggrant utreda 
dessa för att kunna hitta lämpliga pedagogiska arbetssätt och redskap. Utifrån det kan man 
sedan resonera runt verktyg, användarvänlighet och motiverande faktorer.  
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I resultatdelen presenterades iPhonens läsverktyg som fungerande för många när det gällde att 
få tillgång till samhällets texter. Att lyssna på talböcker fungerade för de flesta men inte för 
alla. Här blir det tydligt för mig att man måste ringa in anledningen till att lyssnandet inte 
fungerar eftersom insatserna måste se olika ut beroende på orsak. Vilken svårighetsgrad har 
texten? Hur upplever läsaren rösten att lyssna till? Hur intresserad är användaren av innehållet 
i texten? Hur lätt är det för lyssnaren att koncentrera sig på att lyssna? är några av frågorna 
som man kan reflektera runt. Man skulle kunna tänka sig att det för vissa användare krävs en 
inlärningsperiod för att kunna lyssna på böcker och att man genom att lyssna övar upp sin 
förmåga att läsa med öronen. När det gäller att lyssna på en talsyntes kan man misstänka att 
man behöver tid för att vänja sig vid den nya rösten. Genom att låta eleven få prova sig fram 
till vilken röst som känns bäst förbättrar man chanserna att lyckas. Graden av behov kan ha 
betydelse för verktygsanvändningen. Ju större läshandikapp man har desto större vinst får 
man av att använda ett läsverktyg. Har man endast små svårigheter med att läsa en text kanske 
man trots allt anser att det är ett mer välfungerande verktyg att läsa texten själv trots att det är 
lite mödosamt.  
 
I det här arbetet har jag försökt att presentera ett antal användbara funktioner i en smartphone 
som man förhoppningsvis kan använda som underlag vid utprovning av alternativa verktyg 
till elever med läs- och skrivsvårigheter. I det här projektet var det just iPhone som användes 
men begreppen kan säkerligen överföras och användas även på andra smartphones även om 
programmen eventuellt har ett annat namn. 
 
För elever med grava lässvårigheter finns det behov av att alltid kunna ha tillgång till ett 
verktyg för att läsa en text. IPhonen är ett litet smidigt redskap som man alltid kan bära med 
sig. Man skulle kunna jämföra det med ett annat läsverktyg, glasögon. En läsande person som 
har behov av glasögon för att kunna läsa en text önskar ha glasögonen till hands varje gång en 
text ska läsas.  
 
IPhonen verkar fungera bäst som ett komplement till andra alternativa verktyg. Som ett läs- 
och skrivverktyg fungerar det bäst till kortare texter. När det handlar om att skriva eller 
skanna in stora mängder text är iPhonen inte det bästa redskapet i dagsläget. En stor fördel 
med iPhonen är att den innehåller så många olika funktioner att den blir ett personligt verktyg 
där det är stor chans att något av verktygen lever upp till elevens behov.  
 

8.5. Slutord 
Jag skulle vilja avsluta hos min elev, där det hela började. Det är nu lite mer än ett år sedan vi 
påbörjade arbetet med iPhone som ett alternativt verktyg. För någon vecka sedan hade vi ett 
möte där eleven, målsman, jag och elevens undervisande lärare träffades för att resonera om 
elevens olika verktyg. Det var tydligt att iPhonen betraktades som ett fungerande verktyg för 
honom. Han beskrev att han i stort sett alltid hade den med sig. För honom fungerar den som 
ett läs- och skrivverktyg när det handlade om kortare texter. När det handlade om längre 
texter var fortfarande datorn det som fungerade bäst. Som läsverktyg, för att lyssna på 
talböcker, fungerade iPhonen alldeles utmärkt. Han har blivit en riktig bokslukare och sedan 
han fått tillgång till Talboks- och punktskriftsbibliotekets eböcker har möjligheterna att läsa 
samma böcker som hans läsande kamrater ökat markant. Något riktigt välfungerande 
skrivverktyg finns inte riktigt för min elev i dag. I iPhonen kan man sakna en 
rättstavningsfunktion som är anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Taligenkänningen i iPhonen kan underlätta när han ska göra sökningar på internet men 
resultatet blir inte tillfredsställande när han ska producera texter. Studieverktygen och 
träningsapparna för att arbeta med engelska har varit fantastiska för honom. Han använder 
både program för att översätta, öva och träna mycket på lektionerna i engelska. I framtiden 
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kommer vi att försöka utveckla användandet av studieverktygen och skrivverktygen i 
iPhonen. Vårt mål är och har hela tiden varit att han ska få så många och så bra betyg som 
möjligt när han slutar grundskolan. Idag menar jag att iPhonen kan vara ett verktyg som 
hjälper honom på vägen dit.  
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Bilaga 1 Brev till elev: Att läsas tillsammans med en vuxen 
 

Detta projekt har för avsikt att träna läsförmågan genom att använda 
Iphone/Ipod med tillhörande program 

 
Om du vill, kan du under fem veckor få pröva att använda Iphone/Ipod för att 
träna läsförmågan. Det är ett sätt att öva läs- och skrivförmågan och som andra 
barn och ungdomar har prövat tidigare. Nu vill vi veta mer om detta sätt att 
arbeta. 
 
Innan du börjar vill vi pröva hur bra du läser nu för att sedan kunna jämföra om 
du blivit bättre.Vi kommer också att fråga dig om hur du läser och skriver och 
hur det är att gå i skolan.  
 
När du använt Iphone/Ipod under fem veckor, kommer vi att återigen pröva hur 
bra du läser och ställa samma frågor som tidigare samt hur du tyckte det var att 
använda Iphone/Ipod som ett stöd för att läsa. Efter ytterligare en månad 
kommer vi att göra om samma tester och frågor med dig igen. 
 
Har du frågor kan du prata med _________________ som kommer att hjälpa dig 
med lästräningen eller ringa till Idor som ansvarar för hela undersökningen (se 
nedan). 
 
Det är helt frivilligt att vara med och du väljer själv hur du vill göra. Om du 
väljer att vara med kan du när som helst ångra dig och avbryta om du inte vill 
vara med längre. Alla resultat på proven och allt det du berättar för oss kommer 
vi att hålla hemligt. 
 
När undersökningen är klar kommer vi att skriva om det i vetenskapliga 
tidningar men ingen enskild elev kommer då att bli igenkänd. 
 
Jag vill delta i projektet________Datum_________ 
 
Barnets namn_________________________ 
 
Förälders namn________________________ 
 
Vänliga hälsningar  
Idor Svensson, Linnéuniversitet 
Projektansvarig, tel.: 0470-708685, e-post: idor.svensson@lnu.se 
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Bilaga 2 Elevutvärdering 
 

 

Utvärderingsfrågor till elev

Namn datum

inte alls dåligt bra mycket bra

Arbetet med Iphone fungerade 1 2 3 4

1 2 3 4

Markera de alternativ som passar bäst

Jag har haft mest nytta av Prizmo Ispeak EasyWriter Wordbook
BablaSv-eng röstmemo Daisyreader annat

Övriga kommentarer t ex andra appar som fungerade bra/dåligt

Så här ofta vill jag använda 
Iphonen i fortsättningen 

Vad var det bäst med arbetet med 
Iphone?

Vad var det sämsta med arbetet 
med Iphonen?
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Bilaga 3 

 

Lektionsutvärdering

Elevens bedömning 

mycket svårt svårt lätt väldigt lätt
Arbetet var 1 2 3 4

mycket dåligt dåligt bra väldigt bra
Iphonen fungerade 1 2 3 4

0 minut 0-30 minuter 30-60 min mer än 1 tim
Jag har använt iPhone 

1 2 3 4
hemma sedan sist

Lärarens bedömning

ofokuserad fokuserad
Elevens var 1 2 3 4

mycket dåligt dåligt bra väldigt bra
Iphonen fungerade 1 2 3 4

Ringa in använda Prizmo iSpeak Dragon Bab.la
program

VoiceReader EasyWriter iTranslater Babbel

spelling safari StoryKit comic tuch Hänga gubbe

popMath annat:

Övriga kommentarer:

datum: 
Denna blankett används i slutet av varje lektion med iPhone-arbete. 

Fyll i hur många 
minuter passet 
har varat
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Bilaga 4 Intervjuguide 
 
Om du skulle beskriva dina elever för en person som inte känner dem. Vad skulle du säga då? 
 
Hur mycket har eleven haft till gång till iphonen? 
 
Hur mycket har eleven använt iphone?  

• Hur stor del av dagen?  

• Olika typer av lektioner? 

Har du märkt några reaktioner från omgivningen? Andra elever, föräldrar, rektor, andra lärare 
etc. 
 
Viken inställning har ledningen på din skola?  

• Hur har du märkt det?  

• Får det konsekvenser i ditt arbete? 

Vad har fungerat bäst/sämst med arbetet? 
 
Vad har du haft mest/minst nytta av? 
 
Hur tror du att framtiden ser ut när det gäller alternativa verktyg för lärande? 
 
Har du/eleven hittat egna appar, nya arbetssätt? 
 
Har din elev lyssnat på talböcker? Hur har det fungerat? 
 
Vilken kompetens/kunskap tycker du att man behöver för att arbeta med iphone i skolan? 
 
Vilken support anser du att man behöver?  
 
Har elevens självständighet förändrats och i så fall på vilket sätt? 
 
Upplever du någon effekt av arbetet? I så fall vilken? 
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Bilaga 5 Medgivande 
 
Eva Gyllin, student på Magisterprogrammet, studerar hur en iPhone kan fungera som ett 
alternativt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta är en del i ett 
forskningsprojekt som leds av Idor Svensson, docent vid Linnéuniversitetet. Som underlag i 
den här studien kommer lektionsutvärderingar, elevutvärderingar och intervjuer av lärare i 
projektet att användas. Resultatet kommer att användas i Eva Gyllins magisteruppsats.  
Svaren på intervjuer samt annat insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. 
Arbetsmaterialet är kodat och inga namn kommer att framgå.  
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Jag är införstådd med ovanstående och vill vara med i denna undersökning.  
 
Kalmar den _________________________ 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Underskrift 
 
_________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 6 Översikt över appar som användes i studien.  
Läsverktyg 
Prizmo – användes för att skanna in text och få den uppläst av en syntetisk röst. 
Voicereader – användes för att lyssna på en text som fanns tillgänglig i iPhonen 
iPod – användes för att lyssna på ljudfiler 
Daisyreader – användes för att lyssna på talböcker som är speciellt tillverkade för personer 
med läshandikapp.  
 

Skrivverktyg  
Easywriter – användes för att skriva, rätta texter och skicka till andra.   
Dragon dictation – användes för att tala och få talet omgjort till skriven text.  
Dragon search – användes för att tala in sökord till internet.  
Anteckningar – användes för att skriva i 
Comic touch – användes för att skriva i pratbubblor.  
Story Kit – användes för att skriva, rita och tala in t ex läsförståelseuppgifter eller glosor.  
Mail – användes för att skriva och skicka meddelande.  
 

Studieverktyg 
iSpeak – användes till att översätta ord med.  
iTranslater – användes till att översätta ord med.  
Bab.la – användes som ordlista  
SAOL – slå upp ord  
Verktyg – göra muntliga minnesanteckningar 
Wikipedia – söka information  
 

öva/träna 
Babbel – användes till att träna glosor med.  
Hänga gubbe – användes för att träna läs-, och skrivförmågan i engelska och svenska 
Wordfeud – användes för att träna läs-, och skrivförmågan i engelska och svenska  
Popmath – användes för att träna matematik 
Minne – användes för att träna minnesfunktion 
My multiplication – användes för att träna multiplikation 
Spelling test – användes för att träna glosor 
Spelling safari – användes för att träna läs-, och skrivförmågan i engelska och svenska 
Balloon Hangman - användes för att träna läs-, och skrivförmågan i engelska och svenska 
Busuu – användes för att träna glosor och fraser 
Hitta ord - användes för att träna läs- och skrivförmågan 
Wordcollaps - användes för att träna läs- och skrivförmågan 
Bubble time – användes för att träna multiplikation 
Glosappen – användes för att träna engelska glosor 
English test – användes för att träna engelska 
Kings of math – användes för att träna matematik 
Move it – användes för att träna logiskt tänkande 
TanZen - användes för att träna logiskt tänkande 
Word cup - användes för att träna läs- och skrivförmågan 
Word search - användes för att träna läs- och skrivförmågan 
Drums – vet ej 
Blitz – vet ej 
Gissa flaggan – vet ej 
Drawsomething – användes för att träna engelska glosor 
Norstedts – öka ordförråd 
Engelska quiz – träna engelska glosor 


